
 

 

Du kan samtidig klikke på facebook-

ikonet ude til højre og dermed dele 

Folketingets officielle facebook-side 

om vores forslag. 
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”Danmark skal underskrive og     

ratificere FN-traktaten om forbud 

mod atomvåben” 

Atomvåben er de mest ødelæggende våben, der nogen-

sinde er skabt. Produktion, afprøvning, lagring og brug af 

dem har igennem 75 år haft katastrofale miljømæssige 

og menneskelige konsekvenser, der efterlader en tung arv til 

kommende generationer.. 

Atombomber rammer civilbefolkninger. Derfor kan de  

ikke tjene legitime militære eller strategiske formål og kan 

derfor ikke anvendes i overensstemmelse med international 

humanitær lovgivning og krigens love. 

Danmarks sikkerhedspolitik bør ikke fortsat være       

baseret på atomar terrorbalance og afskrækkelse - og i 

sidste ende anvendelse af atomvåben. Forestillingen om, at 

masseødelæggelsesvåben kan være en stabiliserende     

faktor i en konfliktfyldt verden, er en farlig idé. Anerkender 

man atomvåben, så forsvarer man også konsekvenserne af 

dem, og de bør ikke forsvares.  

Det er selve tilstedeværelsen af atomvåben, der udgør  

en konstant trussel. En atomkrig udløst ved en fejl kan   

lægge hele planeten øde. Kun et globalt forbud og efter-

følgende total afskaffelse af atomvåben kan være med til    

at give sikkerhed til verdens befolkning, ikke mindst for     

befolkningerne i de lande, der selv er bevæbnet med atom-

våben - eller forsvares af andre landes atomvåben, som for 

eksempel Danmark. 

FORDI DU KAN  FORBYD ATOMVÅBEN 

Det er på høje tid! 

Det er på høje tid at afskaffe atomvåbnene, før de   

udsletter os.  

Vi må som befolkning kræve, at vores regering       

underskriver og ratificerer Traktaten om Forbud 

mod Atomvåben.  
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Støt borgerforslaget! 

Skriv under med NemID på  

borgerforslag.dk 
borgerforslag.dk/se-og-stoet-forslag/?Id=FT-05087 

FORBYD ATOMVÅBEN 

atomvaabenforbud.nu 

https://www.borgerforslag.dk/se-og-stoet-forslag/?Id=FT-05087


”Danmark skal tilslutte sig FN-traktaten om forbud mod 

atomvåben vedtaget på FN’s Generalforsamling             

den 7. juli 2017 

Folketinget skal derfor i denne folketingssamling iværk-

sætte en proces, således at regeringen kan underskrive 

og Folketinget senere ratificere en dansk tilslutning til 

traktaten.”      

                                                

Læs mere på  atomvaabenforbud.nu/borgerforslaget  

BORGERFORSLAGET  TRAKTATEN OM FORBUD 
MOD ATOMVÅBEN 

ATOMVÅBEN 

Følg os på Facebook: 
 
facebook.com/Atomvaabenforbudnu-

100252575098156 

FN’s Traktat om forbud mod atomvåben - TPNW  

Traktaten blev vedtaget i den 7. juli 2017 af 122 lande.        

Pr.15. juli 2020 har 40 lande ratificeret traktaten.  

Den træder  i kraft, når 50 lande har ratificeret.  

Atomvåben er de sidste masseødelæggelsesvåben til at  

blive omfattet af et forbud i en FN-traktat. 

Danmark boycottede forhandlingerne og den endelige        

afstemning. Skiftende regeringer har valgt at vende ryggen 

til FN i dette spørgsmål. 

Den 6. august 1945 sprængte USA en atombombe over 

Hiroshima i Japan, som dræbte mere end 140.000 menne-

sker i løbet af få måneder. Tre dage efter sprængte de en 

plutoniumbombe over Nagasaki med over 74.000 døde til 

følge. Mange flere døde senere som følge af strålepåvirk-

ningen.  

Siden 1945 har der været foretaget over 2.000 atomprøve-

sprængninger med store menneskelige lidelser og miljø-

mæssige omkostninger til følge.  

Trods nedrustning siden1990’rne har de ni atommagter 

fortsat 13.400 atomsprænghoveder. Af dem bliver 1.800 

holdt i højt alarmberedskab, så de umiddelbart kan affyres.  

FN advarede i februar 2020 om at verden står på ran-

den af et nyt atomart våbenkapløb som på højdepunktet 

af den kolde krig. Samtidigt opsiges traktater, der skal ned-

sætte risikoen for atomkrig. Nok er antallet af atomvåben 

formindsket, men atommagterne bruger igen store summer 

på at effektivisere og modernisere dem. 

FORBYD ATOMVÅBEN 

FORBYD ATOMVÅBEN er en folkelig kampagne, der skal 

gøre opmærksom på borgerforslaget og informere om atom-

våbens farlighed. Mens borgerforslaget er indsendt af enkelt-

personer omfatter kampagnen en række organisationer, der 

støtter formålet, og vi forventer at flere tilslutter sig kampag-

nen undervejs. 

 

Støt kampagnen - se hvordan på atomvaabenforbud.nu 

ICAN - The International Campaign to Abolish Nuclear Weapons - er 

en koalition af mere end 500 NGO'er i mere end 100 lande, der siden 

2007 har arbejdet for at få vedtaget traktaten mod atomvåben i FN. 

For den indsats blev ICAN i 2017 tildelt Nobels Fredspris. 

Fotos: ICAN og PxHere                                                              
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