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Forbudsavtalen er et viktig steg mot avskaffelse av atomvåpen  
 
[International Physician for the Prevention of Nuclear War, World Medical 
Association, International Council of Nurses og World Federation of Public Health 
Associations har offentliggjort denne fellesuttalelsen i forbindelse med at 
forbudsavtalen mot atomvåpen ble åpnet for signering i FNs hovedkvarter 20. 
september 2017.] 
 
 
Den historiske avtalen om forbud mot atomvåpen, Treaty on the Prohibition of 
Nuclear Weapons (TPNW), ble etter forhandlinger tidligere i år vedtatt 7. juli 2017 av 
122 ikke-atomvåpenstater. Avtalen forbyr utvikling, testing, produksjon, anskaffelse, 
lagring, bruk eller trussel om bruk av atomvåpen. Den er fullbyrdelsen av en prosess 
for å stigmatisere og delegitimere atomvåpen ut fra deres katastrofale helsemessige, 
miljømessige og humanitære konsekvenser.  
 
Våre forbund, som representerer millioner av leger, sykepleiere og 
folkehelsespesialister verden over, ønsker forbudsavtalen velkommen som et 
betydelig steg mot avskaffelse av de mest destruktive våpen som noen gang er laget, 
og dermed av den eksistensielle trusselen en atomkrig vil være mot menneskeheten og 
alt liv på jorden.  
 
Erkjennelsen i avtalen av de uakseptable lidelsene som er påført ofrene både for bruk 
av atomvåpen (hibakusha) og for prøvesprengningene, samt atomvåpens særlige 
konsekvenser for kvinner, jenter og urbefolkninger, gir ytterligere moralsk og juridisk 
styrke til de normene avtalen har etablert.  
 
Vi deler forbudsavtalens fakta-baserte konklusjon om at avskaffelse av atomvåpen er 
“den eneste garantien for at atomvåpen aldri mer blir brukt, ikke under noen 
omstendighet.” Etableringen av en ny internasjonal norm som forbyr enhver bruk av 
atomvåpen er et avgjørende steg mot avskaffelse, men det er bare et første steg. 
Landene som slutter seg til avtalen må nå arbeide iherdig for at atomvåpenstatene og 
de atomvåpenavhengige statene skal etterfølge normen. 
 
Atomvåpen bryter med folkeretten fordi de ikke skiller mellom militære og sivile mål 
og fordi våpnene har uforholdsmessige ødeleggende virkninger. Ioniserende stråling 
fra detonasjonen dreper mennesker på grunn av strålesyke mens radioaktiv 
forurensning av miljøet påfører mennesker kreft, kroniske sykdommer, medfødte 
lidelser og genetiske skader. Bruk av selv en liten andel av dagens 
atomvåpenarsenaler kan skade det globale klimaet og matproduksjonen så alvorlig at 
milliarder av mennesker blir ofre for en sultkatastrofe. Helsevesenet og de 
internasjonale hjelpeorganisasjonene kan ikke yte effektiv hjelp mot de fryktelige 
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skadene som atomvåpen forårsaker, og ingen planlegging eller satsing på 
kapasitetsstyrking vil kunne endre på dette. 
 
Vi oppfordrer alle stater om å signere forbudsavtalen umiddelbart etter åpningen for 
dette i de Forente Nasjoners hovedkvarter i New York den 20. september og å 
ratifisere den så raskt som mulig slik at den kan tre i kraft. 
 
Stater som nå har egne atomvåpen eller som baserer seg på andre staters atomvåpen 
kan og må fullstendig og irreversibelt demontere atomstridshodene, 
atomvåpenprogrammene, og atomvåpenanleggene og avslutte alle 
atomvåpenaktiviteter, som truer sikkerheten til alle, inkludert deres egne innbyggere. 
Forbudsavtalen foreskriver praktiske og verifiserbare veier til å oppfylle forbudene og 
nedrustningsforpliktelsene, og vi oppfordrer statene på det sterkeste til å gjøre dette.  
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