
Eksempel på e-post du kan sende til din folkevalgt 
 

 

Kjære [navn på politiker], 
 
Vil du bli med å styrke normen mot atomvåpen og jobbe for at Norge skal slutte 
seg til FNs atomvåpenforbud?  
 
FNs atomvåpenforbud trådte i kraft i januar 2021 og er nå del av internasjonal lov. 
Forbudet styrker den folkerettslige normen mot atomvåpen og bidrar til å heve 
terskelen for bruk av atomvåpen.  
 
FNs atomvåpenforbud fyller et rettslig tomrom og forbyr atomvåpen på linje med 
andre forbudte våpentyper som biologiske våpen, kjemiske våpen, antipersonellminer 
og klaseammunisjon. Jo flere stater som støtter FNs atomvåpenforbud, jo sterkere blir 
normen mot atomvåpen, og jo større blir presset på atomvåpenstatene for nedrustning 
av disse våpnene.   
  
I lys av utviklingen de siste årene, der kontrollavtaler har falt, alle atomvåpenstatene 
ruster opp og flere har truet med bruk av atomvåpen, er det viktigere enn noensinne å 
styrke normen mot atomvåpen og vise at demokratiske ledere som bryr seg om 
menneskers helse og sikkerhet, ikke legitimerer besittelse av 
masseødeleggelsesvåpen.  
 
Parlamentarikere verden over har signert ICAN Parliamentary Pledge og med det 
støttet FNs atomvåpenforbud og lovet å jobbe for at eget land skal slutte seg til 
forbudet.  
 
Ved å signere ICAN Parliamentary Pledge (se tekst under) gir du ICAN oss lov til å 
publisere navnet ditt på ICAN Norge og ICAN internasjonalt sine nettsider. Du vil også 
motta oppdateringer om FNs atomvåpenforbud og informasjon om hvordan du kan 
bidra.   
 
ICAN Parliamentary Pledge 



 
«Vi, stortingsrepresentanter som har signert denne appellen, ønsker 
ikrafttredelsen av FNs atomvåpenforbud velkommen. FNs atomvåpenforbud er 
et viktig steg for å oppnå målet om en verden uten atomvåpen. 
 
Vi deler bekymringen om de katastrofale humanitære konsekvensene som 
følger av enhver bruk av atomvåpen, og erkjenner behovet for å eliminere disse 
umenneskelige og avskyelige våpnene. 
 
Som stortingsrepresentanter forplikter vi oss til å arbeide for at Norge signerer 
og ratifiserer denne nødvendige traktaten. Å avskaffe atomvåpen gjør verden 
tryggere for alle, og er essensielt for menneskers helse og sikkerhet.» 

 
 
Det er enkelt å bli med 
Ønsker du å bli med? Send en epost til info@icanw.org med norge@icanw.org i kopi fra 
din offisielle e-postkonto og skrive at du ønsker å bli med, eller send en skannet kopi 
av det signerte løftet. 
 
 
Gleder meg til å høre fra deg og håper på positivt svar!  
 
Beste hilsen, 
[navn på den som sender], 


