Bli med i ICAN
Hva er ICAN?

Veien mot et forbud

Din rolle i ICAN

The International Campaign to
Abolish Nuclear Weapons (ICAN) vil
samle støtte fra folk og myndigheter
for en omfattende avtale som forbyr
og avskaffer atomvåpen. Den
økende faren for spredning og bruk
av atomvåpen betyr at det aldri har
vært viktigere å få i gang en samlet,
verdensomspennende aksjon for
atomnedrustning.

Den eneste garantien mot spredning
og fremtidig bruk av atomvåpen er å
avskaffe dem nå. Den mest realistiske
veien mot en atomvåpenfri verden
er en atomvåpenkonvensjon. Mer
enn to tredjedeler av verdens land
har etterlyst en slik avtale i FN. Den
største hindringen for nedrustning
er manglende politisk vilje fra
atomvåpenstater og deres allierte.
Men det kan forandre seg om folk
reiser seg og krever handling.

Alle har en rolle å spille i ICAN
uansett hvor de bor og hva de jobber
med. Arbeidet vårt spenner fra
lobbyvirksomhet overfor styresmakter
til aksjoner i gatene, bevisstgjøring av
skoleelever og å skape blest i media.
Ved å jobbe effektivt sammen med
et felles budskap kan vi skape en
uimotståelig bølge av folkelig støtte
for avskaffing av atomvåpen.

ICANs handlingsplan

Ta gjerne kontakt med ICAN Norge.
Du kan besøke oss på nettsiden www.
icannorway.no eller sende en mail
til en av kampanjekoordinatorene.
Anne Marte Skaland: skaland@
icanw.org eller Nosizwe Lise Baqwa:
nosizwe@icanw.org. Vi ser frem til
å høre fra deg!

Atomproblemet
Det finnes fortsatt mer enn 20 000
atomvåpen i verden. De utgjør
den største umiddelbare trusselen
mot sivilisasjonen. Ett enkelt
atomstridshode kan drepe millioner
av mennesker om det blir detonert
i en storby. Atomvåpenstatenes
manglende nedrustning har forhøyet
risikoen for at andre land eller
terrorister skaffer seg atomvåpen.
Jo flere fingre på avtrekkeren, jo
farligere blir verden.

www.icanw.org

ICAN vil samle et bredt spekter
av humanitære, miljø- og
menneskerettighetsorganisasjoner for
å gripe den historiske sjansen vi har til
å avskaffe atomvåpen. ICAN mener
at en atomvåpenkonvensjon bør være
det neste store forhandlingsmålet
for det internasjonale samfunn. Med
samstemt handling verden rundt kan
vi få i stand endring.

Hvordan bli involvert

Målet vårt: en avtale som forbyr
og avskaffer atomvåpen

