100 sekunder på 12
Bulletin of the Atomic Scientist stilte torsdag 23.januar Dommedagsklokka til 100 sekunder
på midnatt. Dommedagsklokka signaliserer hvor nær vi er ved å ødelegge vårt eget
eksistensgrunnlag gjennom teknologier vi sjøl har utvikla. Atomvåpen og klimakrisa er de to
største eksistensielle truslene som gjør at vi nå befinner oss 100 sekunder på midnatt. Det er
det nærmeste vi har vært midnatt i Dommedagsklokkas 73 år lange historie.
Budskapet fra ekspertene i Bulletin of Atomic Scientists er klart: Alt vi har gjort hittil er
utilstrekkelig, både for å møte klimaendringene og atomvåpentrusselen. De erklærer krise og
ber verdens befolkning og statsledere om å våkne opp og ta ansvar for den risikoen vi står
overfor.
I dag finnes nesten 14 000 atomvåpen, og ca 1800 av disse står i høy beredskap, klare til å
avfyres på minutters varsel. En håndfull atomvåpenstater holder verden i et terrorgrep og
ignorerer sine forpliktelser til å ruste ned. I stedet ser vi økte spenninger, fiendtlig retorikk
og tilløp til et nytt atomvåpenkappløp. I en verden preget av hard rivalisering mellom
stormaktene, intens opprustning, uforutsigbarhet, ustabilitet og høy mistillit, er risikoen for
at avskrekking går galt, uakseptabelt høy. Vi kan ikke stole på flaksen som har avverget
katastrofen de siste 75 årene. Den beste garantien mot bruk av atomvåpen er å forby og
avskaffe atomvåpen.
FNs forbud mot atomvåpen fra 2017 er et lyspunkt i kampen for avskaffelse av atomvåpen.
Til nå har 35 stater ratifisert forbudet. Forbudet trer i kraft som internasjonal rett når 50
stater ratifiserer. Det kan skje i løpet av 2020. Norge støtter ikke forbudet og tilhører et
mindretall av verdens land som tviholder på forestillinga om at atomvåpen er nødvendige og
legitime. Norge er en atomvåpen-medskyldig stat – vår sikkerhetsstrategi bygger på
trusselen om massedrap av sivile. I dag har vi flagget ut trusselen til USA og NATO som truer
med å bruke atomvåpen på våre vegne.
8 av 10 nordmenn ønsker at Norge skal slutte seg til FNs forbud mot atomvåpen, viser en
undersøkelse utført for Norsk Folkehjelp i 2017.
Dette handler ikke om hva som er mulig, men om politisk mot og vilje! De to største partiene
i Norge har dessverre gått mot å ratifisere FNs forbud mot atomvåpen.
Vi trenger et sterkt SV for økt kraft mot atomvåpen-galskapen.
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