
Alle verdens lande har i denne tid mulighed for 
at ratificere en FN-erklæring der forbyder 
atomvåben på verdensplan. FN’s erklæring er 

indtil videre ratificeret af 32 lande, hvilket betyder, at der 
endnu skal 18 lande til for at gøre den ”gældende”.

Danmark har, ligesom alle andre NATO landene, indtil videre afvist at 
underskrive. NATOs krigspolitik indebærer nemlig brug af atomvåben, 
og kræver at medlemslandene opruster derefter. Dette gælder også 
Danmark, hvilket står klart på baggrund af regeringens seneste 
kampflykøb. Her faldt valget på den eneste flytype, der kan bære 
amerikansk producerede atomvåben.

Vi mener at København, ligesom en del andre storbyer, bør være med til 
at skubbe i den rigtige retning i denne sag. Københavns Kommune har 
muligheden for at underskrive ICAN City-appeal der opfordrer landets 
regering til at underskrive FN’s erklæring om at forbyde atomvåben.

At sætte handling bag en fremtid med mindre CO2-udledning kunne 
nemt starte ved at sætte denne underskrift. Det kunne være en smuk 
gestus til både klimaet, men også til alle de mennesker der den dag i 
dag oplever atomvåbens frygtelige konsekvenser.

ICAN The International Campaign to Abolish Nuclear Weapon fik i 2017 
Nobels Fredspris for deres arbejde for at forbyde atomvåben.  
Se mere om deres arbejde her: http://nuclearban.org/

Vi har i forbindelse med C40 Mayor Summit fremsendt 
opfordringen til Overborgmester Frank Jensen og hans kollegaer i 
Borgerrepræsentationen.

Alle verdens lande har i denne tid mulighed for 
at ratificere en FN-erklæring der forbyder 
atomvåben på verdensplan. FN’s erklæring er 

indtil videre ratificeret af 32 lande, hvilket betyder, at der 
endnu skal 18 lande til for at gøre den ”gældende”.

Danmark har, ligesom alle andre NATO landene, indtil videre afvist at 
underskrive. NATOs krigspolitik indebærer nemlig brug af atomvåben, 
og kræver at medlemslandene opruster derefter. Dette gælder også 
Danmark, hvilket står klart på baggrund af regeringens seneste 
kampflykøb. Her faldt valget på den eneste flytype, der kan bære 
amerikansk producerede atomvåben.

Vi mener at København, ligesom en del andre storbyer, bør være med til 
at skubbe i den rigtige retning i denne sag. Københavns Kommune har 
muligheden for at underskrive ICAN City-appeal der opfordrer landets 
regering til at underskrive FN’s erklæring om at forbyde atomvåben.

At sætte handling bag en fremtid med mindre CO2-udledning kunne 
nemt starte ved at sætte denne underskrift. Det kunne være en smuk 
gestus til både klimaet, men også til alle de mennesker der den dag i 
dag oplever atomvåbens frygtelige konsekvenser.

ICAN The International Campaign to Abolish Nuclear Weapon fik i 2017 
Nobels Fredspris for deres arbejde for at forbyde atomvåben.  
Se mere om deres arbejde her: http://nuclearban.org/

Vi har i forbindelse med C40 Mayor Summit fremsendt 
opfordringen til Overborgmester Frank Jensen og hans kollegaer i 
Borgerrepræsentationen.

For en atomvåbenfri 
verden!

For en atomvåbenfri 
verden!



Krig og militærøvelser ødelægger vores verden

Udover de mange, forfærdelige mennesketab, som krige fører med sig, 
så sætter krig og militærøvelser grimme, vidtrækkende spor.

Naturens økosystemer står forsvarsløse overfor udledninger af 
tungmetaller og kemisk gift, som følge af militærøvelser og krig.
Alle militære aktiviteter bør stoppes øjeblikkeligt, hvis vi ønsker at gøre 
en reel forskel, i stræben efter en fremtid i balance med naturen.  
Kun med et stort pres fra alle landes befolkninger kan vi få ændret den 
nuværende krigspolitik.

Vil du vide mere om TID TIL FRED – aktiv mod krig, så kan du abonnere 
på nyhedsbrevet – det kan du gøre på hjemmesiden eller skriv til os på 
tidtilfred@tidtilfred.NU

Vil du være aktiv, så tjek vores hjemmeside www.tidtilfred.nu og hold 
øje med indkaldelser til møder og aktioner.

tidtilfred.nu

Hjælp mennesker  
og miljø  

– stop krig
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