
Hei kjære politikere og partiledere i Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og 
Senterpartiet 
 
Nå som dere straks skal velge ut fellespunkter til regjeringssamarbeidet og politikk framover i 
regjering, ønsker vi dere all lykke til med det. 
Samtidig ønsker vi å minne dere på en viktig sak som ikke bare gjelder nasjonalt, men for hele 
menneskeheten.  

Framfylkingens uttalelse mot atomvåpen som ble vedtatt både på vårt landsmøte og IFM SEIs 
(International Falcon Movement-Socialist Educational International) kongress i Tbilisi, Georgia i 
2019, og dette er like aktuelt nå som da. 

«Forby atomvåpen nå! Framfylkingen er dypt bekymret for den alvorlige trusselen som atomvåpen 

utgjør mot lokalsamfunn verden over.  

Alle har rett til å leve i en verden fri for atomvåpen. Vi er særskilt opptatt av barn og unges 

oppvekstsvilkår.  Et forbud mot atomvåpen bidrar til en tryggere barndom og framtidshåp.  

Enhver bruk av atomvåpen, enten bevisst eller på grunn av feil eller uhell, vil ha katastrofale, 

omfattende og langvarige konsekvenser for mennesker, samfunn og miljø.  

Framfylkingen mener at det er et felles ansvar å opplyse om trusselen og å stoppe produksjon og bruk 

av atomvåpen.   

Derfor støtter vi FN-traktaten som forbyr atomvåpen, og oppfordrer den norske regjeringen til å bli 

del av avtalen.» 

Den forrige regjeringen ønsket ikke å signere en slik avtale, men vi håper dere vil tenke at dette er 
nødvendig å gjøre. Vi kan gjøre en forskjell. 
 
Framfylkingen er en fritidsorganisasjon for barn og familier med et samfunnsengasjement for barns 
rettigheter og menneskeverd.  
Vi jobber med å gi barn og unge opplæring i demokrati gjennom vårt virke, og våre barn og unge 
mener at atomvåpen bør utryddes.   
 
På forhånd takk for oppmerksomheten. 
 
Med solidarisk og vennlig hilsen 
  
Tonje Tovik 
Generalsekretær  
Framfylkingen  
LOs barne- og familieorganisasjon 

‘Alle barn har lik verdi’ 
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