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U3: Forslag om endret anti-atomvåpen-1 

strategi 2 

Trøndelag SV går inn for litt endret fokus i kampanjen for å avskaffe atomvåpen. Vi støtter 3 
helhjertet opp om den kampanjen som ICAN driver på verdensbasis. Den førte til at FN den 4 
22. januar 2021 vedtok å forby kjernefysiske våpen. Hittil har 68 stater ratifisert – men ikke 5 
Norge. Og ikke en eneste stat som har atomvåpen, har vist vilje til å kvitte seg med dem. 6 
Trøndelag SV foreslår derfor at som et skritt mot full avskaffelse av kjernefysiske våpen, blir 7 
fokus i større grad rettet mot førsteslagsdoktrinen. Et foreløpig mål kan være å få hver og en 8 
av de statene som har atomvåpen, til å erklære at «Vi vil ikke være de første til å bruke 9 
kjernefysiske våpen. Vi kommer bare til å bruke dem dersom slike våpen blir brukt mot oss 10 
først.»  11 

Trøndelag SV vil derfor gi Norges regjering to utfordringer. Den ene er at Norge ratifiserer 12 
FNs konvensjon om å forby atomvåpen.  Det er helt meningsløst at ikke Norge forlengst har 13 
gjort det. Den andre er at Norge tar opp innenfor NATO å få de tre NATO-landa som har 14 
atomvåpen å erklære at de forlater førsteslagsdoktrinen. Det gjelder USA, Storbritannia og 15 
Frankrike. Vi mener at dersom disse atommaktene kommer med slike erklæringer, vil det vil 16 
være et positivt skritt som kan dempe konfliktnivået og bidra til litt mer tillitsskaping mellom 17 
stormaktene. 18 

Trøndelag SV vil minne om at da Sovjetunionen gikk i oppløsning i 1991, ga Ukraina og 19 
Kazakhstan avkall på de atomvåpnene som befant seg på deres territorier og overlot dem til 20 
Russland mot en avtale at Russland skulle respektere deres territoriale integritet. Ukraina blir 21 
nå utsatt for dårlig skjulte trusler om at Russland kan komme til å bruke atomvåpen mot dem. 22 
Dette er nok noe som dagens atommakter har merket seg. Det vil være vanskelig å få dem til 23 
å gi avkall på sine atomvåpen. Men det vil være et betydelig skritt i riktig retning om 24 
atommakter gir klare erklæringer om at de ikke vil være de første som bruker atomvåpen.   25 

Steinkjer SV 26 

Forslaget vedtatt på årsmøtet i Steinkjer SV 26. januar 2023 som et forslag til uttalelse fra 27 
fylkesårsmøtet i Trøndelag SV 28 
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