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PRESSEMELDING FRA ICAN NORGE !!

Det forventes flere tusen mennesker på konserten for atomvåpenforbud 
på Youngstorget 6. august. Men vil regjeringen lytte til folket? !
4. august 2015 !
OSLO:  På 70-årsdagen for atombombingen av Hiroshima arrangeres en stor konsert 
for atomvåpenforbud på Youngstorget i Oslo. Dit kommer blant annet Åse Kleveland, 
Highasakite, generalsekretær i Røde Kors, Sven Mollekleiv, Hiroshima-overlevende 
Toshiki Fujimori og den internasjonale jazzstjernen Herbie Hancock. !
Det siste året har ideen om at det trengs et internasjonalt forbud mot atomvåpen, for å tette 
hullet i folkeretten og legge grunnlaget for gjensidig nedrustning, fått mer og mer fotfeste. 
Etter at Ikkespredningskonferansen i vår nok en gang endte i fiasko, har et flertall av ver-
dens stater, 113 i skrivende stund, forpliktet seg til å arbeide for et slikt forbud.  !
70-årsdagen for bombingen av Hiroshima og Nagasaki har blitt fremhevet som en potensiell 
viktig milepæl i prosessen for et forbud mot atomvåpen. -Det at Norge er ennå ikke blant 
landene som har sluttet seg til “det humanitære løftet”, er svært synd, og vekker oppsikt in-
ternasjonalt, forklarer våpenpolitisk leder i Norsk Folkehjelp, Grethe Østern. -Tradisjonenelt 
har vi jo vært et foregangsland innen humanitær nedrustning. Vi oppfordrer utenriksminister 
Børge Brende og regjeringen til å tilslutte seg raskest mulig. Vi må sende et tydelig signal 
om at Norge vil delta i eventuelle internasjonale forhandlinger om et atomvåpenforbud.  !
Daglig leder i ICAN Norge, Anne Marte Skaland, er enig med Norsk Folkehjelp. -Mer enn 8 
av 10 nordmenn støtter et forbud, og flertallet på Stortinget ønsker at Norge skal ta en led-
errolle i dette arbeidet. Regjeringen har så langt gjemt seg bak argumenter om at det vil 
være i strid med vårt NATO-medlemskap, men det finnes ingen juridiske hindringer. Det 
handler kun om politisk vilje. Parlamentet i NATO-landet Nederland har for lengst slått fast 
at landet skal delta i forhandlinger, så hvorfor skal vårt medlemskap i alliansen hindre oss i 
å gjøre det eneste rette, lurer Skaland.   
 
Sammen med en rekke samarbeidsorganisasjoner inviterer ICAN altså nå til konsert for et 
forbud mot atomvåpen den 6. august. - Vi ønsker å vise den brede politiske støtten kam-
panjen for et forbud har, sier arrangementsansvarlig og avtroppende leder i Nei til Atom-
våpen, Anne Gerd Haarr. - Og det er fantastisk å se at flere tusen mennesker har tenkt seg 
til Youngstorget denne dagen. Det er 70 år siden to byer ble totalt utslettet og titusenvis av 
uskyldige mistet sine liv.  Vi har nå en reell mulighet til å få på plass et forbud mot atom-
våpen og forsøke å gjøre urett rett. Det er på tide at regjeringen følger folkets vilje og går 
inn for et forbud. 



Program for Hiroshima 70 – Konsert for et forbud mot atomvåpen 
Youngstorget 6. august, 18.00 !

Gratis !!!
Artister:  
HIGHASAKITE, ÅSE KLEVELAND, FJORDEN BABY!, SANDRA KOLSTAD, BROEN 
!
Appellanter: 
TOSHIKI FUJIMORI, Hiroshima-overlevende 
HERBIE HANCOCK, verdenskjent jazzmusiker og aktivist 
SVEN MOLLEKLEIV, generalsekretær Røde Kors 
INGRID ASPELUND, leder Norsk Folkehjelp Solidaritetsungdom 
RENÈE RASMUSSEN, organisasjonssekretær LO 
!
Konferansier:  
ANDERS DANIELSEN LIE, lege og skuespiller 
!
Etterfest på Kulturhuset hele kvelden, med DJ Erlend Mokkelbost 
Lanterneseremoni på Operataket 22.00 

!!!!
Arrangører: 
Nei til atomvåpen, Norsk Folkehjelp, Norsk Folkehjelp Solidaritetsungdom, LO, Norges 
Fredsråd, Norske leger mot atomvåpen og International Campaign to Abolish Nuclear 
Weapons (ICAN) Norge. !!
Samarbeidspartner: 
Oslo World Music Festival !!
Sponsorer:  
Fritt Ord, Oslo Kommune, Human-Etisk Forbund, Industri Energi, Fagforbundet, Fellesfor-
bundet, Handel og Kontor, Norsk Tjenestemannslag, Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelar-
beiderforbund, Norsk Transportarbeiderforbund !!!



OM ICAN !
Den internasjonale kampanjen for å forby atomvåpen (ICAN) er en global koalisjon 
av organisasjoner som mobiliserer folk til å inspirere, overtale og presse myn-
dighetene til å sette i gang forhandlinger om et internasjonalt atomvåpenforbud. 
Koalisjonen har over 400 medlemsorganisasjoner i 95 land, og ble lansert i 2007. !!!
RESSURSER !
Nei til Atomvåpen: www.neitilatomvapen.org !
The International Campaign to Abolish Nuclear Weapons: www.icannorway.no !
Det Humanitære Løftet !
Stater som har tilsluttet seg det humanitære løftet !
Principles of a ban treaty  !!!!
ARRANGEMENTSKONTAKTER !
Arrangementsansvarlig Anne Gerd Grimsby Haarr 
annegerdhaarr@neitilatomvapen.org 
Tlf. 984 73 665 !
Medansvarlig for arrangementet og rådgiver i ICAN Norge, Sigrid Z. Heiberg 
sigrid@icanw.org 
Tlf. 406 41 077 !!!!
ORGANISASJONSKONTAKTER !
ICAN Norge: Daglig leder Anne Marte Skaland, mob. 975 73 517 
Nei til atomvåpen: Daglig leder Frode Ersfjord, mob. 416 12 119 
Norsk Folkehjelp: Våpenpolitisk leder Grete Østern, mob. 900 78 208  
Norsk Folkehjelp Solidaritetsungdom: Leder Ingrid Aspelund, mob. 481 06 788 
LO: Informasjonssjef Jenny Ann Hammerø, mob. 916 99 817 
Norges Fredsråd: Daglig leder Hedda Langemyr, mob. 952 74 822 
Norske leger mot atomvåpen: Styreleder John Gunnar Mæland, mob. 900 81 052
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