
Interpellasjon fra Gunnar Nygård, Nord-Odal SV 
 

Tilslutning til ICANs opprop  
om atomvåpenforbud 
 
ICAN, en internasjonal organisasjon mot atomvåpen, inviterer norske kommuner til å 
markere sin støtte til FNs atomvåpenforbud.  

FN-traktaten som forbyr atomvåpen ble vedtatt av et stort flertall av FNs medlemsland i juli 
2017. Nobelkomiteen har anerkjent atomvåpenforbudet som «et viktig, kanskje avgjørende, 
skritt på veien mot en atomvåpenfri verden», og ICAN ble tildelt Nobels fredspris samme år.  

Norge har så langt valgt å gå imot FN-flertallet og stå utenfor denne viktige, globale avtalen. 
Gjennom «ICAN cities appeal» kan norske kommuner og lokalsamfunn bidra til å øke presset 
på nasjonale myndigheter til å bli del av forbudstraktaten. Dette er en god mulighet for 
Nord-Odal kommune til å bidra i kampen mot atomvåpen.  

Nå har folket på grasrota i mange lokalsamfunn over hele verden tatt initiativ, tross hva 
regjeringene deres står for. Blant ICANs norske samarbeidspartnere finner vi et bredt 
spekter av norske organisasjoner; miljøorganisasjoner, fagforbund, fredsbevegelsen, 
bondelaget, humanitære organisasjoner og ikke minst; sju ungdomspartier. Mange 
kommuner har allerede vedtatt å støtte oppropet.  
 
Når andre kommuner her i landet og i andre land har vedtatt støtte til et atomvåpenforbud, 
håper jeg at dette kan også Nord-Odal gjøre. Jeg inviterer derfor kommunestyret til et 
vedtak om at også vår kommune blir en del av en stor internasjonal koalisjon av 
lokalsamfunn som støtter et globalt atomvåpenforbud. 
 
Ordfører, vil du støtte et slikt vedtak, som vi kan sende til regjeringen og alle partigruppene 
på Stortinget? 
 
Forslag til vedtak: 
 

1) Nord-Odal kommune er dypt bekymret for den alvorlige trusselen atomvåpen utgjør 
mot lokalsamfunn over hele verden. Vi mener at innbyggerne våre har rett til å leve i en 
verden fri for atomvåpen. All bruk av atomvåpen, enten med vilje eller på grunn av feil 
eller uhell, vil ha katastrofale, omfattende og langvarige konsekvenser for mennesker, 
samfunn og miljø. Derfor støtter Nord-Odal kommune FN-traktaten som forbyr 
atomvåpen og oppfordrer den norske regjeringen til å slutte seg til avtalen. 
 
2) Kommunestyret ber ordføreren signere ICANs appell på vegne av Nord-Odal kommune.  
 

 


