UNDGÅ ATOMKRIG!
STOP KRIGEN I UKRAINE NU!
FORBYD ATOMVÅBEN!

FORBYD ATOMVÅBEN - ICAN i Danmark

Krigen i Ukraine
- er også en konfronta%on mellem Rusland og NATO
Lige under overﬂaden lurer derfor risikoen for en altødelæggende storkrig. FN's generalsekretær António Guterres har
slået alarm og sagt: "Udsigten l atomkonﬂikt, der engang var
utænkelig, er nu igen blevet en mulighed".
Rusland har ﬂere gange truet med brug af atomvåben. Ifølge
FN’s charter er den slags trusler ulovlige. Hvis truslerne føres ud
i livet, vil USA/NATO højst sandsynligt svare igen.
Risikoen ved en direkte konfronta/on mellem Rusland og USA/
NATO er alt for stor, fordi den meget hur/gt vil udvikle sig fra
lokal brug af atomvåben /l en egentlig atomkrig - det værst
tænkelige scenarie.
Intet kan re0ærdiggøre en altødelæggende atomkrig. De tusinder af døde og ødelæggelserne, som allerede nu sker i Ukraine,
vil være intet at regne i forhold /l de millioner af døde og ødelæggelser af hele samfund, som en krig mellem Rusland og
USA/NATO vil føre /l - ikke mindst i Europa, og når atomvinteren sæ4er ind, vil hele den nordlige halvkugle leve i mørke og
kulde.
Alt hvad de vestlige lande gør – hvad enten det er våbenleverancer /l Ukraine, ﬂyopera/oner, troppetransporter /l Bal/kum
eller andet – må vurderes ud fra, om det bidrager /l at bringe os
væk fra risikoen for en atomkrig.

Ruslands præsident Pu/n har ansvaret for invasionen af
Ukraine. Men USA og de øvrige NATO-lande har ansvaret for,
hvordan de reagerer, og derfor også et medansvar for, at krigen
ikke udvikler sig /l en atomkrig. At leve op /l de4e ansvar er
alle regeringers første og største opgave.
Den næste bliver at få landene /l at /lslu4e sig FN’s traktat om
forbud mod atomvåben. Gjorde Danmark det, kunne vi yde et
vig/gt bidrag /l en verden helt fri for atomvåben og være med
/l at forhindre, at lokale konﬂikter udvikler sig /l en global eksistenskamp. Lige nu gælder det at undgå, at krigen i Ukraine udvikler sig så katastrofalt.
Forbyd Atomvåbens vurdering er, at krigen ikke længere kan
fortsæ4e, uden at vi risikerer at overskride grænsen /l en atomkrig. Derfor opfordrer vi poli/kerne /l at gøre alt for at stoppe
krigen nu og ﬁnde en vej /l forhandlinger. Hvis du vil hjælpe os
med det, så kontakt os.

BESTIL OPLÆG FRA FORBYD ATOMVÅBEN
I Forbyd Atomvåben kommer vi gerne ud og holder et oplæg
og deltager i en diskussion i din forening eller på det lokale
bibliotek.
Læs mere på atomvaabenforbud.nu/undgaa-atomkrig
og ﬁnd de nærmeste kontakter der.

ICAN - den interna/onale kampagne /l afskaﬀelse af atomvåben - er
en koali/on af ikke-statslige organisa/oner i mere end 100 lande, der
siden 2007 har arbejdet for et forbud mod atomvåben.
FN’s Traktat om Forbud mod Atomvåben blev vedtaget i 2017 og
trådte i kraC i 2021.
ICAN blev /ldelt Nobels fredspris i 2017.
FORBYD ATOMVÅBEN - ICAN i Danmark er et samarbejde mellem
freds- og miljøorganisa/oner, der alle er ICAN partnere. Vi har siden
2020 arbejdet for at få Danmark /l at /lslu4e sig FN’s forbudstraktat.

- Selvfølgelig vil de [russerne] beny4e atomvåben, hvis det er deres
sidste udvej for at undgå at miste Donbas og Krim. Folk, der siger
andet, forstår hverken krigens eller russernes logik.
Peter Viggo Jakobsen, lektor ved Forsvarsakademiet
Ræson, 11. august 2022
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