
Å AVSKAFFE  ATOMVÅPEN HAR
ALDRI HASTET MER

Atomvåpen er de mest umenneskelige våpnene
som noen gang er laget. Atomvåpen har
katastrofale humanitære konsekvenser og 
 skiller ikke mellom stridende og sivile.  Det er på
tide å avskaffe atomvåpen før de gjør slutt på
oss. Putins trusler om å bruke atomvåpen har
minnet oss på hvor nære vi er en kjernefysisk
katastrofe. Heldigvis er det håp. 

I årene etter de to mest alvorlige kjernefysiske
krisene vi har hatt (Cubakrisen og Able Archer-
krisen) ble det gjort store fremskritt for
atomnedrustning. Dette skjedde som resultat av
et massivt offentlig press. Nå står vi overfor
enda en slik krise. Dette er en mulighet for å
eliminere atomvåpen for godt. Vi trenger alle
med i denne bevegelsen nå - for å redde verden

Hvem er ICAN Norge?

Den internasjonale kampanjen for å avskaffe
atomvåpen (ICAN) i Norge er den norske delen
av en internasjonale kampanje for å
stigmatisere, forby og eliminere atomvåpen.
I Norge er vi rundt 60 organisasjoner og
internasjonalt er vi over 650 organisasjoner fra
110 land som sammen jobber for å fremme
tilslutning til, og implementering av, FNs
atomvåpenforbud (TPNW). Forbudet er det 
første og eneste omfattende forbud mot
atomvåpen. 

Mottar du jevnlige oppdateringer og
materiell til sosiale medier for å kunne spre
informasjon og snakke om atomnedrustning.
Har du tilgang til mangfoldig ekspertise fra
ICANs mange partnere verden over. 
Blir du invitert på halvårige partnermøter. 
Har du mulighet til å bli med i ICAN-
delegasjonen til FN og offisielle møter.

HVORFOR BLI MEDLEM I ICAN FOR Å
BIDRA TIL AVSKAFFELSE AV
ATOMVÅPEN?

Som klimaendringer og pandemier utgjør
atomvåpen en forferdelig global risiko som
krever en kollektiv respons. Uansett hvilke
interesser og styrker din organisasjon har, kan
dere bidra til nedrustning og avskaffelse av
atomvåpen. ICAN har et bredt nettverk, en solid
plan og har vunnet Nobels fredspris for våre
resultater. Med flere organisasjoner som din
ombord, kan vi eliminere atomvåpen.

Hva betyr det å være partner i
ICAN Norge? 

Alle organisasjoner kan bli partnere i ICAN
Norge. Det er ingen registrerings- eller
partneravgift. ICAN-partnere samarbeider om 
 avskaffelse av atomvåpen gjennom FNs
atomvåpenforbud. 

Som partner i ICAN Norge: 

SØK I DAG: https://www.icannorway.no/become_a_partner norge@icanw.org

BLI PARTNER I 
ICAN NORGE


