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Seksoghalvtreds tidligere præsidenter, statsministre, udenrigsministre og forsvarsministre fra 
20 NATO-medlemslande såvel som Japan og Sydkorea har skrevet et åbent brev, hvor de 

opfordrer de nuværende ledere til at tilslutte sig traktaten om forbud mod atomvåben, som i 

denne uge for tre år siden åbnede for underskrift. Den tidligere FN-generalsekretær Ban Ki-

moon og to tidligere NATO-generalsekretærer er blandt medunderskriverne. 
 

I brevet advarer de om, at risikoen for at atomvåben bliver brugt i dag, "hvad enten det er ved 

et uheld, fejlberegning eller med vilje”, ser ud til at være stigende og opfordrer alle lande til at 

”lytte til advarslerne fra forskere, læger og andre eksperter, ”og tage hurtige skridt til 

nedrustning.” Med henvisning til Coronapandemien hedder det: ”Vi må ikke som søvngængere 
gå ind i en krise med større proportioner end den, vi har oplevet i år ” 

 

Medunderskrivere er fra lande, der indtil videre har nægtet at slutte sig den skelsættende FN-

traktat med argumenter om, at USA’s atomstyrker er afgørende for deres sikkerhed. Fem af 
landene - Belgien, Tyskland, Italien, Holland og Tyrkiet – har amerikanske atombomber på 

deres territorium, og ville være forpligtet til at fjerne dem, hvis de tilsluttede sig traktaten. 

 

De tidligere ledere og ministre erklærer, at ”atomvåben ikke tjener noget legitimt, militært 
eller strategisk formål i lyset af de katastrofale menneskelige og miljømæssige konsekvenser 

deres anvendelse vil medføre” og hævder, at ”det ikke er svært at forudse, hvordan de 

atombevæbnede nationers lederes krigeriske retorik og ringe dømmekraft kan føre til 

katastrofer, der vil ramme alle nationer og folk”. 
 

Medunderskriverne er fra Albanien, Belgien, Canada, Kroatien, Tjekkiet, Danmark, 

Tyskland, Grækenland, Ungarn, Island, Italien, Japan, Letland, Holland, Norge, Polen, 

Portugal, Slovakiet, Slovenien, Sydkorea, Spanien og Tyrkiet. De hævder, at deres lande ved 

at påkalde sig beskyttelse af en allieret partners atomstyrker "fremmer den farlige og 
forfejlede tro på, at atomvåben forøger sikkerheden" og derved "fortsat opretholder faren for 

at atomvåben bliver brugt", i stedet for at "muliggøre skridt mod en atomvåbenfri verden”.  

De opfordrer de nuværende ledere til at "vise mod og dristighed - og tilslutte sig traktaten.”  

 
De tre atombevæbnede medlemmer af NATO - USA, Storbritannien og Frankrig - har opfordret 

deres alliancepartnere til ikke at tilslutte sig forbudstraktaten. Den folkelige modstand mod 

atomvåben i de fleste af disse lande er imidlertid stærk, og mange parlamentarikere 

argumenterer aktivt for at tilslutte sig og overholde traktaten. 
 

Intet i traktaten vil kræve, at NATO-medlemmer trækker sig ud af alliancen, ligesom  

Sydkorea og Japan vil kunne opretholde deres sikkerhedsaftaler med USA. Traktaten ville dog 

forbyde dem at have atomvåben på deres territorium og at opfordre et andet land til at bruge 

eller besidde disse. De ville være nødt til formelt at afskrive sig ideen om atomar beskyttelse. 
 

Brevet er koordineret af den internationale kampagne til afskaffelse af atomvåben (ICAN), der 

blev tildelt Nobels fredspris i 2017 for arbejdet med at bringe atomvåbenforbuddet til live. 

”Dette initiativ viser, at der, selv i lande der officielt er imod traktaten, er en meget betydelig 
støtte til den på højt niveau. Vi er overbeviste om, at den støtte hen ad vejen vil vokse sig 

endnu stærkere, og disse lande til sidst vil tilslutte sig traktaten”, siger Tim Wright, ICAN’s 

traktatkoordinator. 

 
Traktaten blev forhandlet og vedtaget i 2017 med støtte fra 122 lande. Den sætter på 

utvetydig, og omfattende vis atomvåben uden for loven og skaber samtidig en ramme for 

deres endelige afskaffelse. Til dato har 84 lande underskrevet og 45 ratificeret den.  

Traktaten træder i kraft 90 dage efter, at 50 lande har ratificeret den. 


