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OM ICAN NORGE
EN GLOBAL POLITISK KAMPANJE

ICAN Norge – kampanjen for et forbud 
mot atomvåpen ble etablert 1. septem-
ber 2010 av Nei til Atomvåpen (NTA), 
Norske Leger mot Atomvåpen (NLA) 
og den norske Pugwashkomiteen (Pug-
wash). Kampanjen har siden oppstarten 
etablert seg som et viktig koordinerings-
organ og pådriver i arbeidet for et en-
delig forbud mot atomvåpen i Norge 
så vel som internasjonalt. ICAN Norge 
søker støtte blant norske og internas-

jonale sivilsamfunnsorganisasjoner, fag-
forbund, bedrifter og politiske partier, 
og arbeider for å sette atomvåpen og 
atomnedrustning på medienes og poli-
tikernes agenda.

ICANs overordnede målsetning er 
full avskaffelse av verdens atomvåpen 
gjennom en internasjonal avtale som 
forbyr produksjon, lagring, bruk og trus-
sel om bruk av atomvåpen, samt en ut-
vetydig tidsplan for når dette skal gjen-
nomføres. ICAN Norges mål er å få den 

norske regjeringen til å ta ini-tiativ til 
eller støtte aktivt opp om en slik forhan-
dlingsprosess, og vil oppnå dette ved, 
først, å bygge et stort og solid nettverk av 
norske og internasjonale organisasjoner 
og bedrifter som støtter det politiske 
kravet om et forbud mot atomvåpen, 
og dernest arbeide systematisk for å få 
denne støtten kanalisert mot media og 
utenrikspolitiske beslutningstakere.

Denne rapporten er en oversikt over 
hva ICAN Norge har gjort i 2011. 
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POLITISK PÅVIRKNING

D
et er flere grunner til å 
tro at den norske regjer-
ingen har mulighet til 
å spille en nøkkelrolle i 

arbeidet for et endelig forbud mot 
atomvåpen. Pådriverrollen Norge 
påtok seg i forhandlingsprosessen 
som ledet til forbudet mot klase-
våpen i 2008, og i prosessen som 
ledet frem til forbudet mot land-
miner i 1997, har gitt Norge stor 
internasjonal troverdighet som en 
forkjemper for humanitærrettslig 
utvikling. Mange statlige og ikke-
statlige aktører i utlandet gir ut-
trykk for at Norge både kan og bør 
påta seg en rolle som pådriver i en 
forhandlingsprosess som kan lede 
til et liknende forbud mot atom-
våpen. Norge har dessuten gode 
forbindelser til ledende atom-
våpenstater som USA og Storbri-
tannia. Som medlem av NATO 
har Norge også en større mulighet 
til internasjonal påvirkning enn 
mange andre land. 

UD STØTTER ICAN 
Generelt sett synes det norske 
nedrustningsdiplomatiet å ha et 
positivt syn på ICANs arbeid for 
et forbud mot atomvåpen. I løpet 

av de siste årene har det nor-
ske utenriksdepartmentet (UD) 
bidratt økonomisk til etableringen 
av ICAN-kontorer i Norge, Ge-
nève og i Midtøsten. I tillegg har 
det norske forsvarsdepartementet 
(FD) gitt ICAN Norge en en-
gangsstøtte på 100 000 kroner.

POLITISK BEVEGELSE

I den sittende rødgrønne regjer-
ingen, bestående av Arbeider-
partiet, Sosialistisk Venstreparti og 
Senterpartiet, har de to siste gitt 
støtte til ideen om et forbud mot 
atomvåpen i sine partiprogram, 
og mener at Norge bør forfølge 
dette målet. Inntil nylig knyttet 
Arbeiderpartiet, som har både 
utenriks- og forsvarsministeren, 
en eventuell støtte til et forbud 
mot atomvåpen til utfallet av 
tilsynskonferansen til ikkespred-
ningsavtalen som fant sted i 2010. 
I Arbeiderpartiets og regjeringens 
øyne var utfallet av denne konfer-
ansen tilstrekkelig for ikke å starte 
forhandlinger om et forbud mot 
atomvåpen.

28. juni 2011 uttalte imidlertid 
Norges utenriksminister Jonas 
Gahr Støre at vi må «vurdere igjen 

om verden bør utvikle konven-
sjonen som forbyr bruk av atom-
våpen». 

Hvis utenriksministeren i slut-
ten av juni var beredt til å «vur-
dere igjen» om man burde utvikle 
et forbud mot atomvåpen, synes 
den norske regjeringen nå å ha 
bestemt seg. I sitt svar på spørsmål 
fra stortingsrepresentant Peter S. 
Gitmark (H), datert 29. september 
2011, skrev Støre at han ønsker «et 
reelt totalforbud» mot atomvåpen, 
og at regjeringen «arbeider aktivt 
både for å skape et politisk grunn-
lag og praktiske muligheter for å 
komme dit». 

ICAN POLITIKK
At den norske regjeringen nå ut-
trykker støtte til kravet om et for-
bud mot atomvåpen er et positivt 
tegn på at ICAN Norges arbeid er 
effektfullt. Likevel er det et stykke 
frem til målet om å få den nor-
ske regjeringen til å ta initiativ til 
forhandlinger om et slikt forbud.

ICAN har etablert en frivillig 
lobbygruppe (ICAN Politikk) som 
vil arbeide systematisk med stort-
ings- og regjeringsrettet påvirkn-
ingsarbeid i 2012.  

ICAN Norge har i 2011 arbeidet for å påvirke den norske 
regjeringen til å støtte og ta initiativ til forhandlinger om et 
forbud mot atomvåpen. I oktober ga den norske regjeringen 
for første gang sin støtte til ideen om et forbud.  

ICAN Norge har i 2011 opprettet ICAN Politikk – en frivil-
lig lobbygruppe som arbeider for å intensivere presset mot 
norske stortingspolitikere og utenrikspolitiske beslutnings-
takere. 

ICAN Norge har i 2011 gjennomført en rekke politiske 
aktiviteter, blant annet en debatt med landets ledende ung-
domspolitikere på Cosmopolite i Oslo. 

SAMMENDRAG
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F
or å påvirke den norske 
regjeringen til å støtte kravet 
om et forbud mot atom-

våpen har ICAN Norge arrangert, 
koordinert eller på annen måte 
deltatt på en rekke politiske aktiv-
iteter i 2011. 

UNGDOMSPARTIER
17. mars organiserte ICAN 
Norge arrangmentet Duck and 
Cover: Konsert med Looptroop 
Rockers og paneldebatt om 
atomvåpen. Leder i Unge Ven-
stre Sveinung Rotevatn, leder 
i Fremskrittpartiets Ungdom 
Ove Vanebo, generalsekretær 
i Rød Ungdom Seher Aydar, 
internasjonal leder i Sosialis-
tisk Ungdom Anna Tresse, og 
nestleder i Arbeiderens Ung-
domsfylking Åsmund Aukrust 
debatterte hvorvidt Norge bør 
ta initiativ til forhandlinger 
om et forbud mot atomvåpen. 
Samtlige debattdeltakere med 
unntak av Ove Vanebo uttrykte 
støtte til ICANs målsetning. 
For å trekke publikum og skape 
oppmerksomhet om debatten 
arrangerte ICAN en konsert 
med gruppen Looptroop Rock-
ers etter debatten. Omlag 500 
personer møtte opp på ICANs 
arrangement.   

21. juli besøkte Stine Rød-
myr fra NTA og Inger Marie 
Schjønberg fra ICAN Arbei-
dernes Ungdomsfylkings som-
merleir på Utøya. ICAN var 
også invitert til sommerleirene 
til Sosialistisk Ungdom, Rød 
Ungdom og Unge Venstre, men 
besøkene ble avlyst på grunn av 
hendelsene 22. juli. 

ICAN Norge har holdt foredrag 
for politiske ungdomspartier og 
andre sivilsamfunnsorganisas-
joner for å få disse til å sette ar-
beidet for et forbud mot atom-
våpen høyere på sin agenda. 

STORTING OG REGJERING

26. og 27. mai fasiliterte ICAN 
Norge lobbymøter mellom 
Rebecca Johnson (nestleder i 
ICANs internasjonale kjerne-
gruppe) og stortingsrepresent-
ant Peter S. Gitmark (Høyre) og 
Laila Gustavsen (Arbeiderpar-
tiet). 12. juni deltok represent-
anter fra ICAN Norges sekre-
tariat på et møte med Marit 
Nybakk (Arbeiderpartiet) og 1. 
desember møtte representanter 
fra ICAN Bård Vegar Solhjell 
(Sosialistisk Venstreparti). 

I august og september pres-
set ICAN Norge på for å få 
stortingsrepresentant Peter S. 
Gitmark (Høyre) til å sende 
et skriftlig spørsmål til uten-
riksminister Jonas Gahr Støre, 
hvor han ba om svar på om (1) 
regjeringen støtter et forbud 
mot atomvåpen og (2) hvilke 
arenaer og aktører regjerin-
gen anser som relevante for 
fremforhandlingen av et slikt 
forbud. 

Da spørsmålet var sendt 
iverksatte ICAN Norge en 
Twitter-kampanje rettet mot 
utenriksministeren. Dette førte 
til at Støres til slutt følte seg 
tvunget til å svare, på Twit-
ter, at Gitmark skulle få svar 
på sitt spørsmål så snart UD 
hadde behandlet det. I Støres 
endelige svar til Gitmark ga 
han for første gang uttrykk for 
at regjeringen ønsker et «reelt 
totalforbud» mot atomvåpen. 

Gjennom 2011 har ICAN 
Norge koordinert en under-
skriftsaksjon rettet mot uten-
riksminister Jonas Gahr Støre. 
Til sammen fire stands har blitt 
satt opp i Oslo, Trondheim 
og Bergen for å samle under-
skrifter. Ved utgangen av 2011 
har omlag fire hundre skrevet 
under på at de ønsker et forbud 
mot atomvåpen. 

INTERNASJONALT
25. juni bidro ICAN Norge til 
planleggingen og gjennom-
føringen av Nuclear Abolition 
Day. At man i det hele tatt 
skulle gjennomføre en slik 
global aksjonsdag ble bestemt 
på ICAN Norges strategikon-
feranse i Oslo i mars. ICAN 
Norge opprettet også, i samar-
beid med ICAN Genève og 
ICAN Australia en nettside for 
å koordinere gjennomføringen 
av dagen. Mer enn 140 aksjoner 
fant sted i 25 ulike land, fra 
filmvisninger til gateaksjoner 
og konserter. Aksjonsdagen var 
lagt til slutten av juni for å sette 
fokus på P5-møtet mellom fem 
atomvæpnede stater i Paris.

I Norge gjennomførte ICAN 
Norge en ballongaksjon rettet 
mot de utenlandske ambas-
sadene i Oslo. 

Etter at det hadde blitt kjent at 
Norge sammen med Mexico 
og Østerrike tok et initiativ i 
FNs førstekomité for å bryte 
stillstanden i Nedrustningskon-
feransen i Geneve, igangsatte 
ICAN Norge sammen med 
ICAN Genève en internas-
jonal Twitter-kampanje, A Little 
More Action,  rettet mot uten-
riksministrene og statslederene 
i til sammen elleve ulike land. 

REGJERINGEN ØNSKER ET 

REELT TOTALFORBUD 

MOT ATOMVÅPEN”
—Utenriksminister 

Jonas Gahr Støre

“

4



KOMMUNIKASJON

A
tomvåpen har lenge vært 
ansett som et teknisk 
og lite tilgjengelig tema. 
Spør man en tilfeldig 

person på gaten hva han eller hun 
synes om atomvåpen, får man ofte 
svaret «finnes de fortsatt da?» 

Under den kalde krigen, og sp-
esielt i 70- og 80-årene, var atom-
våpenproblemet langt fremme i 
folks bevissthet. Spørsmål knyttet 
til nedrustning og ikke-spredning 
av atomvåpen var et naturlig uten-
rikspolitisk tema.

I 2011, tjue år etter den kalde 
krigen, synes den generelle inter-
essen for atomvåpen å ha avtatt 
betraktelig. Det er i dag god grunn 
til å tro at folk anser atomvåpen-
problemet – i den grad de i det 
hele tatt tenker på det – som både 
lite presserende og vanskelig å 
løse.

BUDSKAP 
ICANs grunnleggende kommu-
nikasjonsstrategi søker å endre 
folks oppfatning om atomvåpen. 
Dette gjøres ved, først, å demon-
strere atomvåpnenes uakseptable 
humanitære, miljømessige, sik-
kerhetspolitiske og økonomiske 
konsekvenser. Et globalt forbud 

mot disse våpnene fremstilles 
dernest som en nødvendig og 
realistisk løsning på dette prob-
lemet. I et nøtteskall er problemet 
fra ICANs perspektiv at atom-
våpen, 66 år siden de med blodig 
konsekvens ble introdusert for 
verdens befolkning, ennå ikke 
er forbudt – og at det haster, all 
den tid muligheten vi nå har til å 
fremforhandle en internasjonal 
avtale som forbyr disse våpnene, 
er større enn noen sinne. 

KONTAKTPUNKT

ICAN Norge søker å nå ut med 
dette budskapet i en rekke ulike 
kanaler, men legger hovedfokus på 
sosiale mediekanaler som Face-
book og Twitter. Valget av sosiale 
medier som hovedfokus bunner 
i to ulike forhold. For det første 
er alderssegmentet som er mest 
aktive i sosiale mediekanaler, født 
mot slutten av eller etter den kalde 
krigen. Denne generasjonen har 
derfor liten eller ingen kjennskap 
til problemer knyttet til atom-
våpen. For å nå ut til denne «tapte 
generasjon» av atomvåpenaktivis-
ter anser ICAN det som fornuftig 
å legge et hovedfokus nettopp på 
sosiale medier. 

For det andre synes det å være 
slik at politikere og journalister 
er svært sensitive overfor det som 
rører seg i den sosiale medies-
færen. En rekke nylige internas-
jonale hendelser, og spesielt den 
«arabiske våren» og Occupy Wall 
Street-bevegelsen, har fremvist det 
politiske potensialet som ligger 
i smart bruk av sosiale medier. 
Så lenge politikere, journalister 
og utenrikspolitiske beslutning-
stakere anser det som skjer i disse 
kanalene som betydningsfullt, vil 
det være fornuftig for ICAN Norge  
å rette sitt kommunikasjonsarbeid 
i den retningen.  

ICAN MEDIA

ICAN Norge har i løpet av 2011 
også gjennomført en rekke mer 
tradisjonelle formidlingsak-
tiviteter, som offentlige møter, 
foredrag, leserbrevstafetter og 
liknende. 

For å øke synligheten til ICAN 
Norges politiske krav i tradis-
jonelle og sosiale mediekanaler, 
har ICAN Norge i 2011 opprettet 
en frivillig mediegruppe (ICAN 
Media) som driver systematisk 
kommunikasjonsarbeid overfor 
journalister og meningsdannere.   

ICAN Norge har i 2011 jobbet systematisk med å finne nye 
måter å formidle problemer knyttet til atomvåpen. For å 
nå ut til den «tapte generasjon» av atomvåpenaktivister har 
ICAN Norge rettet sitt hovedfokus mot sosiale medier. 

ICAN Norge har i 2011 opprettet ICAN Media – en friv-
illig kommunikasjonsgruppe som arbeider for å øke syn-
ligheten til ICAN Norges politiske krav i tradisjonelle og 
sosiale mediekanaler.

ICAN Norge har i 2011 gjennomført en rekke kommu-
nikasjonsaktiviteter, blant annet en forelesningsrekke om 
atomvåpen ved Universitetet i Oslo.   

SAMMENDRAG
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F
or å få politikere, journal-
ister og folk flest til å bli 
oppmerksomme på atom-

våpenproblemet og begynne å se 
etter løsningsforslag har ICAN 
Norge drevet en rekke formidling-
saktiviteter i 2011. 

ATOMVÅPENSEMINARET
31. januar organiserte ICAN 
Norge forelesningen Kjernefy-
sisk ragnarok på 1-2-3: Hvordan 
lage en atombombe på Univer-
sitetet i Oslo. Fysiker Morten 
Bremer Mærli forklarte for 
omlag 70 fremmøtte hvor 
enkelt det kan være å lage en 
atombombe og hvorfor det er 
viktig at terrorister ikke får tak 
i høyanriket uran og pluto-
nium. Filmen The Manhattan 
Project ble vist. Arrangmentet 
ble gjentatt Bergen 22. mars. 

17. februar organiserte ICAN 
Norge forelesningen Atom-
angrep over Oslo: Hva er kon-
sekvensene? på Universitetet 
i Oslo. Kreftlege John Reitan 
redegjorde for de omlag 40 
fremmøtte om de medisinske 
og psykologiske konsekvensene 
av et atomvåpenangrep. Filmen 
The War Game ble vist. 

14. april organiserte ICAN 
Norge forelesningen The More 
the Better - Do Nuclear Weap-
ons Create Peace? på Univer-
sitetet i Oslo. De 50 fremmøtte 
fikk høre en debatt mellom 
Ward Wilson, senior fellow på 
Monterey Institute og Asle Toje, 
visiting fellow på Nobelinsi-
tuttet om hvorvidt atomvåpen 
skaper fred og stabilitet eller ei. 
Et liknende arrangmenet ble 
organisert i Bergen 13. april.

26. mai arrangerte ICAN Norge 
og NTA forelesningen Kan 
atomvåpen avskaffes? i Oslo. 
Rebecca Johnson fra ICANs 

kjernegruppe forklarte for de 
30 fremmøtte hvordan man 
skal nå målet om et internas-
jonalt forbud mot atomvåpen.

14. juni organiserte ICAN 
Norge forelesningen An Oslo 
Process for Nuclear Disarma-
ment på Litteraturhuset i Oslo. 
Douglas Roche og Alyn Ware 
diskuterte foran 20 fremmøtte 
mulighetene for å få i gang en 
«Oslo-prosess» for atomne-
drustning.

SOSIALE MEDIER
ICAN Norge produserte i løpet 
av 2011 en animasjonsfilm om 
nødvendigheten av å få på plass 
et forbud mot atomvåpen. 10. 
oktober hadde ICAN Norge  
premiere på filmen i Norge, og 
oppfordret en rekke ungdom-
spolitikere, bloggere, journalis-
ter, og andre til å dele denne fil-
men i sosiale mediekanaler. Det 
førte til at filmen ved årsskiftet 
har blitt sett av i underkant av 
tre tusen personer. Filmen ble 
senere oversatt til engelsk og 
distribuert til ICANs internas-
jonale nettverk. Den engelske 
versjonen er ved årsskiftet blitt 
sett av over 2600 personer. 

ICAN Norge har arbeidet 
jevnt gjennom 2011 for å 
finne nye måter å formidle 
nødvendigheten av å starte 
forhandlinger om et forbud 
mot atomvåpen i sosiale medie-
kanaler som Facebook, Twitter, 
Youtube og Vimeo og Blogspot. 
Ved årskiftet har ICAN Norge 
810 følgere på Facebook, en 
økning på 400% siden januar 
2011, og 116 følgere på Twit-
ter. ICAN har også sendt ut 
regelmessige elektroniske ny-
hetsbrev til en kontaktbase på 
300 adresser.  

MEDIA
I forbindelse med Nuclear 
Abolition Day distribuerte 
ICAN Norge leserbrevmaler 
til en rekke stortingspolitikere 
og sivilsamfunnsaktører, noe 
som førte til at Gudbrands-
dalen Dagningen, Agderposten, 
Altaposten og Sunnmørsposten 
trykket innlegg om et forbud 
mot atomvåpen.

ICAN Norge skrev i februar 
en kronikk til Ny Tid og har 
bidratt til formuleringen og 
publiseringen av et innlegg i 
Dagsavisen. Innlegget i Dag-
savisen viser hvordan ICAN 
Norge i sin kommunikasjons-
strategi søker å fremstille ulike 
problemer knyttet til atom-
våpen som en konsekvens av at 
man ennå ikke har forhandlet 
frem et forbud mot atomvåpen.  

MATERIELL 
ICAN Norge har i løpet av 2011 
satt opp en nettside på www.
icanw.no med generell infor-
masjon om ICAN, nyhetsop-
pdateringer, etc. 

ICAN Norge har sammen med 
ICAN Australia produsert en 
informasjonsbrosjyre om de 
problematiske aspektene kny-
ttet til atomvåpen. 

ICAN Norge har både alene og 
i samarbeid med ICAN Genève 
produsert en rekke “one pag-
ers”, t-skjorter og annet kam-
panjemateriell. 
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NETTVERK
SAMMENDRAG

ICAN Norge har i 2011 jobbet systematisk med å utvide 
nettverket av organisasjoner og enkeltpersoner som støt-
ter og vil arbeide for det politiske kravet om et forbud mot 
atomvåpen nasjonalt så vel som internasjonalt. 

ICAN Norge fungerer som en pådriver og koordinerings-
aktør overfor sine tilsluttede organisasjoner, og forsøker å 
få disse til å prioritere atomvåpenarbeid i sine handlings-
programmer.  
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I
CAN er strukturert som en 
kampanje og arbeider ut fra 
tanken om at politisk press for 
et forbud mot atomvåpen kan 

skapes ved å få et bredt og aktivt 
nettverk av organisasjoner og 
enkeltpersoner til å samle seg bak 
dette kravet. ICAN Norge jobber 
både nasjonalt og internasjonalt 
for å få flest mulig til å støtte ideen 
om et globalt forbud som en løsn-
ing på atomvåpenproblemet. 

ET STORT NETTVERK 
Atomvåpenforbud er en sak 
som kan forankres i mange ulike 
interesser og verdier, det være 
seg miljøvern, sikkerhetspolitikk, 
utviklingshensyn eller human-
itære prinsipper. ICAN Norge har 
derfor invitert et bredt spekter av 
organisasjoner og bedrifter til å 
tilslutte seg kampanjen. Den en-
este forutsetningen for tilslutning 
er at organisasjonen støtter kravet 
om et forbud mot atomvåpen. 
Å tilslutte seg ICAN er altså et 
lavterskeltilbud for alle som er 
enig i sakens kjerne. For ICAN er 
tilslutningene verdifulle fordi de 
gir kampanjen representativitet 
og tilgang til media og politikere. 
Listen over ICAN Norges 29 

tilsluttede organisasjoner viser 
politikere og mediefolk at interes-
sen for å finne en endelig løsning 
på atomvåpenproblemet er bred 
og stadig økende. 

ET AKTIVT NETTVERK

Parallelt med å utvikle et stort 
og bredt nettverk, jobber ICAN 
Norge for å etablere, vedlikeholde 
og styrke et nettverk som er min-
dre, men mer aktivt. 

Kampanjen trenger flere kloke 
hoder som kan videreutvikle 
kommunikasjonsstrategien og den 
politiske strategien, og ikke minst 
til å spre budskapet i sine kanaler. 
Jo flere som engasjerer seg i ICAN, 
jo flere miljøer kan vi nå ut til. 
Derfor har ICAN Norge bygget 
et nettverk av representanter for 
organisasjoner og enkeltpersoner. 
Rådet, som samles to ganger i 

året, består per i dag av ti av de i 
alt 29 tilsluttede organisasjonene 
og alle de tilsluttede organisas-
joner får hvert halvår tilbud om å 
delta på ICAN Norges rådsmøte. 
ICAN Media og ICAN Politikk et 
to utvalg som jobber kontinuerlig 
innen sine respektive felter. Ut-
valgene består av enkeltpersoner, 
hvorav noen er rekruttert fra de 
tilsluttede organisasjonene.

INTERNASJONALT 

ICANs mål om et forbud mot 
atomvåpen kan ikke nås uten et 
internasjonalt samarbeid på alle 
nivåer. Det er også nyttig for de 
ulike nasjonale kampanjenett-
verkene å dra nytte av hverandres 
arbeid, for eksempel ved å kopiere 
hverandres informasjonsmateri-
ell og utvikle felles kampanjer. 
Nytten av og nødvendigheten for 
internasjonalt samarbeid ligger 
til grunn for en stor del av ICAN 
Norges daglige arbeid, det være 
seg ukentlige Skype-møter el-
ler deltakelse på internasjonale 
konferanser. ICAN Norge er blant 
ICAN-kontorene med mest res-
surser. Dette gir oss et spesielt ans-
var for å bidra til å utvide og styre 
det internasjonale nettverket.

TILSLUTNINGER GIR ICAN 
REPRESENTATIVITET OG 
TILGANG TIL MEDIA OG 
SENTRALE POLITIKERE” 

“



F
or å etablere, vedlikeholde 
og styrke nettverket av 
organisasjoner og enkelt-

personer som støtter kravet om et 
forbud mot atomvåpen har ICAN 
Norge tatt en rekke nettverksini-
tiativer i 2011.

ORGANISASJONER
I løpet av 2011 har ICAN 
Norge sendt ut 60 forespørsler 
til miljøorganisasjoner, human-
itære organisasjoner, fredsor-
ganisasjoner, fagorganisasjoner, 
profesjonsorganisasjoner, ung-
domsorganisasjoner, ungdoms-
partier og bedrifter. 29 har stilt 
seg bak kravet om et forbud 
mot atomvåpen og tilsluttet seg 
ICAN.

I april arrangerte Changemaker, 
en av ICANs 29 tilsluttede 
organisasjoner en månedskam-
panje for et forbud mot atom-
våpen. De overleverte tusen 
underskrifter til statssekretær 
Espen Barth Eide. 

6. august bidro ICAN Norge 
til planleggingen og gjennom-
føringen av Nei til Atomvåpens 
årlige Hiroshima-markering på 
Youngstorget. 

29. september og 1. oktober 
bidro ICAN Norge til gjen-
nomføringen av Nei til Atom-
våpens stands i Trondheim. 

11. oktober, ved lanseringen av 
ICAN Norges nye informasjons-
film, bidro i alt 19 lokale ung-
domspolitiske lokallag til å spre 
filmen gjennom sine kanaler på 
internett.

26. november og 20. desember 
bidro ICAN Norge til planleg-
gingen og gjennomføringen 
av Medisinstudenter for freds 
Bombs no more-aksjoner i 
Bergen og Oslo sentrum. 

ENKELTPERSONER
I 2011 har ICAN Norge etablert 
to frivillige arbeidsgrupper: 
ICAN Media og ICAN Politikk. 
ICAN Media ledet arbeidet 
med å spre informasjonsfilmen 
og SvarPeter-kampanjen. 

ICAN Norge har gjennom hele 
2011 vært i kontakt med sine 
følgere på Facebook, Twitter 
og Youtube, og arbeider kon-
tinuerlig for å folk til å tenke 
mer, mene mer, skrive mer og 
snakke mer om atomvåpen i 
sosiale mediekanaler. 

ICAN Norge har i 2011 etablert 
kontakt med en rekke aktive 
enkeltpersoner i kampanjens 
tilsluttede organisasjoner. 

ICAN Norge har i 2011 etablert 
kontakt med sentrale personer 
innenfor den globale nedrust-
ningsbevegelsen. 

INTERNASJONALT
4. til 6. mars arrangerte ICAN 
Norge en strategikonferanse 
for unge atomvåpenaktivister. 
Til denne kom det 15 deltakere 
fra 8 land. Konferansen resul-
terte i etableringen av en felles 
komunikasjonsplattform for 
ICAN-aktivister og en konkret 
plan om å arrangere Nuclear 
Abolition Day 25. juni.

17. til 19. september arrangerte 
ICAN Geneve en internasjonal 
konferanse i Geneve med over 
hundre deltakere fra 32 ulike 
land verden over. ICAN Norge 
bidro til både planleggingen 
og gjennomføringen av denne 
konferansen.  

ICAN Norge har løpende kon-
takt med kampanjens internas-
jonale nettverk, og har blant 
annet bidratt til etableringen av 
en internasjonal kommunikas-
jonsgruppe som møtes ukenlig.

UNGDOMSPARTIER
Unge Venstre
Kristelig Folkepartis Ungdom
Senterungdommen
Sosialistisk Ungdom
Grønn Ungdom
Rød Ungdom

FRED
Nei til Atomvåpen
Norske Leger mot Atomvåpen
Den norske Pugwashkomité
Norges Fredsråd
Norges Fredslag
Fredsinitiativet
IKFF
Medisinstudenter for Fred

FAGBEVEGELSE
Norges Bondelag
Norsk Tjenestemannslag

HUMANITÆR SEKTOR
Norsk Folkehjelp
Changemaker
PRESS
Attac

MILJØ OG NATUR
Bellona
Natur og Ungdom
Greenpeace
Fremtiden i våre hender
Norges Naturvernforbund

LIVSSYN 
Human-Etisk Forbund
Mellomkirkelig Råd
Norges Kristelige Studentforbund

NÆRINGSLIV
Storebrand

ICAN NORGES STØTTESPILLERE
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Mr. Foreign Minister,

FACEBOOK: 
TWITTER:
YOUTUBE: 
WEB: 
E-MAIL: 

www.facebook.com/ican.norge
www.twitter.com/ican_norge
www.youtube.com/icannorge
www.icanw.no
norge@icanw.org

BESØK ICAN 

THINK OUTSIDE 

THE BOMB 

IKKE KAST BORT

MULIGHETEN
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Forby atomvåpen nå


