
Danmark skal være med til at underskrive 
forbudet mod atomvåben,122 lande har 

skrevet under d. 7/7 - 2017.

Esbjerg Fredsbevægelse:

Du kan hurtigt blive medlem ved at  
indbetale til: Danske Bank 
reg. nr. 1551 konto nr. 6724426.
100 kr for enkeltpersoner om året.
150 kr for en husstand om året.,
300 kr for foreninger om året.
Ved indbetalingen: skriv Navn, mob nr, og email, samt adresse.
Du kan finde os på Facebook,- søg på Esbjerg Freds-bevægelse, Vores 
adresse på Twitter: @EsbFredDanmark
og på nettet: www.peaceweb.dk 
Vi er medlem af www.ipb.org på verdensplan.
Formand Poul Eck Sørensen, poul@peaceweb.dk
                                                                      Folder d. 1/9 - 2017
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Fra USA’s prøvesprængninger på Bikiniøerne, nu Marshalløerne, som 
ved den Internationale domstol i Haag anklager atomvåbenmagterne 
for ikke at nedruste, som de har forpligtet sig til i Ikke-sprednings-
aftalen.

Fra John Burroughs
I en historisk udtalelse udstedt 8. juli 1996 fra Den Internationale Dom-
stol (ICJ), udtaler denne, at truslen eller brug af atomvåben generelt er 
ulovligt, og at staterne er forpligtet til at forhandle atomnedrustning i 
alle dens aspekter. 
ICJ er den dømmende magt i FN, og den højeste og mest autoritative 
domstol i verden i spørgsmål om international ret. Dens erklæring vedr. 
denne lov om atomvåben er derfor af væsentlig betydning.

Wikipedia
Atomvåbenfrie zoner i Verdenen: 
Antarktis, Rummet, Latinamerika og Caribien, Havbunden, 
Sydlige Stillehav, Asien, Mongoliet, Centrale Asien, Afrika.
Omfatter 84.000.000 km2 land eller 39%.

Borgmestre for Fred
7.417 byer har skrevet under på, at de vil være atomvåbenfrie. 
www.mayorsforpeace.org/english/

Global traktat om forbud mod atomvåben er blevet 
vedtaget på FN’s Generalforsamling d. 7/7 - 2017.
122 lande har underskrevet aftalen. 

Danmark deltog ikke i mødet, så de stemte ikke for (da de ikke var til 
stede blev de heller ikke registreret som et land der stemte imod eller 
undlod at stemme). Der findes i øjeblikket 16.000 atomvåben i verden, 
som kan gøre Jorden ubeboelig for mennesker.
Vi skal have Danmark til at føre en selvstændig udenrigspolitik og ikke 
blot gøre, som de i USA ønsker, vi skal gøre.
Det har været dansk politik i mange år, at vi skal have afskaffet atom-
våbnene, men så sender USA andre signaler, og NATO-landene retter 
ind.

Der er kræfter i USA, som ønsker at udvikle deres antimissil-baser 
rundt om Rusland, så de kan føre en begrænset atomkrig mod Rusland 
og selv undgå at blive ramt i USA. Dette er uhyre farligt og våbenindu-
strien er så stærk, at den kan bestikke politikkere med så store beløb, 
at nogle har svært ved at sige nej, hvorved krige kan iværkssættes for 
at tjene penge. (Kilde: “The Shadow World – Bag om den internation-
ale våbenhandel”. Se filmen fra Filmcentralens hjemmeside. Gennem 
interviews med whistleblowers, efterforskere, anklagere samt insidere 
fra både militæret og militærindustrien, viser “Shadow World”, hvordan 
våbenhandlen, med vores politiske ledere som villige mellemmænd, er 
drivkraften bag krig.)

I maj 2017 afsluttede FN i New York en konference vedr. traktat om 
ikke-spredning af atomvåben. Det er den eneste bindende aftale om 
ikke-spredning og atomnedrustning. I løbet af den 4 uger lange kon-
ference har et stort flertal af lande og en række humanitære organisa-
tioner udtrykt utilfredshed med, at atomvåbenlandene ikke vil forpligte 
sig til at tage konkrete skridt til den atomnedrustning, som de har for-
pligtet sig til i Ikke-spredningsaftalen. 

Stormagter lover at skrotte atomvåben.
Berlingske d. 24/9 - 2009: Obama og ledere fra andre atommagter 
pålægger sig selv at stile mod en verden helt fri for atomvåben. FN’s 
Sikkerhedsråd godkender på et historisk møde en bindende resolution, 
der opfordrer alle atommagter til at skrotte deres arsenal.
Vedtagelsen af det amerikanske forslag er enstemmig.

Mange politikere har lovet at afskaffe atomvåben, men de holder ikke 
deres løfter. Vi må blive mange, der kræver troværdige politikerne.


