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Interpellasjon nr. 18 fra Oddny Irene Miljeteig (SV) og Mikkel
Grüner (SV) vedrørende tilslutning til ICANs byopprop. (tidligere
nr. 13 i BEBY 13.03.2019) Bergen bystyre 10.04.2019
Representantene Oddny Irene Miljeteig (SV) og Mikkel Grüner (SV) har fremsatt følgende
interpellasjon:
«Atomvåpen utgjør en eksistensiell trussel mot menneskeheten og med en stadig mer
usikker verden er det viktig at vi fortsetter kampen for nedrustning og forbud mot
masseødeleggelsesvåpen. Bombingen av Nagasaki og Hiroshima har vist oss de forferdelige
konsekvensene et atomangrep mot en by med hundretusenvis av sivile.
Atomvåpen skiller ikke på sivile eller militære og er ved bruk en forbrytelse mot
menneskeheten. Derfor er det synd at regjeringen har valgt å ikke signere FNs traktat om
forbud mot atomvåpen.
ICAN vant nobels fredspris i 2017 og har fortsatt arbeidet for en atomvåpenfri verden. Dette
er et arbeid Bergen bør støtte opp om ved å signere ICANs “cities appeal” for forbud mot
besittelse og bruk av atomvåpen. Blant tilsluttede byer finner vi allerede Manchester i
Storbritannia, Los Angeles i USA, Granollers i Spania, og Trondheim kommune.
Oppropet støttes av «mayors for peace», et nettverk som Bergen kommune og ordfører
Marte Mjøs Persen er tilsluttet».
Spørsmål til ordføreren:
Mener ordføreren at Bergen bør signere ICANs by-opprop mot besittelse og bruk av
atomvåpen?
Forslag til vedtak:
1. Bystyret ber ordføreren signere ICANs «cities appeal».
2. Bystyret i Bergen er dypt bekymret for den store trusselen atomvåpen medfører.
Bystyret mener våre innbyggere og mennesker over hele verden har rett til å leve uten
denne trusselen. All bruk av atomvåpen, uavhengig av om den er villet eller ved en
ulykke, vil ha katastrofale, omfattende og langvarige konsekvenser for mennesker og
miljø. Derfor støtter vi FNs traktat om forbud mot atomvåpen og ber regjeringen signere
traktaten.
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