
FN-traktat om forbud mod atomvåben
træder i kraf  i dag 

78 % af danskerne mener, at 
Danmark skal t lslut e sig traktaten 

Regeringen har ikke taget st lling – endnu!

FN-traktaten

Traktaten om forbud mod atom-
våben blev vedtaget i 2017 af 122 
lande – men ikke Danmark! 

Over 50 lande har rat f ceret trakta-
ten - derfor træder den nu i kraf  
som en del af Folkeret en. 

Landene forpligter sig t l aldrig at ud-
vikle, afprøve, producere, fremst lle, 
overføre, besidde, lagre, bruge eller 
true med at bruge atomvåben eller 
t llade, at atomvåben kan stat oneres 
på deres område. De må heller ikke 
hjælpe eller t lskynde nogen t l at 
deltage i nogen af disse akt viteter. 

Atomvåben er det sidste masse-
ødelæggelsesvåben, der nu bliver 
omfat et af et internat onalt absolut 
forbud, og t dligere FN-traktater og 
konvent oner har vist sig at have stor 
betydning for alle verdens folk. 

FORBYD ATOMVÅBEN

atomvaabenforbud.nu

Atomvåben 

I august 1945 dræbte to atombomber 
over byerne Hiroshima og Nagasaki i 
Japan over 200.000 mennesker.

I dag er der 13.500 atomspræng-
hoveder i verden - trods årt ers af aler, 
der skulle sikre nedrustning.

Risikoen for en atomkrig er større i 
dag end i mange år.

______________________________

FORBYD ATOMVÅBEN er et init at v, 
der vil vække t l folkelig og polit sk 
debat om atomvåbens farlighed og 
kræve, at Danmark t lslut er sig FN´s 
traktat om forbud mod atomvåben.

Vi mener, at traktaten er en milepæl 
for det globale demokrat  i FN-regi, 
der kan ændre synet på atomvåben, 
som nu ikke blot er moralsk uønskede, 
men direkte forbudt. 

Forespørgselsdebat

Danmark vendte ryggen t l forhand-
lingerne om traktaten og boycot e-
de afstemningen i FN’s Generalfor-
samling i 2017. 

Den nuværende regering har heller 
ikke - endnu - t lslut et sig.

Derfor er der i dag en forespørg-
selsdebat i Folket nget, hvor uden-
rigsminister Jeppe Kofod bliver 
spurgt, om regeringen vil under-
skrive og rat f cere traktaten.

_____________________________

ICAN, der har været en drivende 
kraf  bag traktaten, er et netværk af 
600 civilsamfundsorganisat oner i 
over 100 lande. Se icanw.org 


