HANS BLIX
var IAEAs og FNs våpeninspektør
til IRAK før den tragiske
invasjonskrigen startet 20 mars
2003.
Blix har engasjert seg i en
årrekke med kjernefysisk
nedrustning.

Gratis deltagelse. Påmelding mail@networkers.org
Hvis du vil delta på middag etter møtet må du sende
bindende påmelding til mail@networkers.org,
Middagen koster 395 kr.

HVOR STÅR
NEDRUSTNINGSFORHANDLINGENE I
DAG?
ER DET REALISTISK Å
TENKE AT VI KAN FÅ ET
GENERELT FORBUD
MOT ATOMVÅPEN?
KAN ATOMVÅPEN AVOPPFINNES?
KAN VI STOLE PÅ
POLITIKERNE ETTER
IRAK?
KAN FN SPILLE NOEN
ROLLE ELLER VIL DE
ALLTID BLI OVERKJØRT
AV DE STERKE
NASJONENE?
SLIK FINNER DU FRAM TIL VOKSENÅSEN:
FROGNERSETERBANEN HVERT HELE KVARTER FRA
NATIONALTHEATRET TIL NEST-SISTE STASJON
VOKSENKOLLEN OG GÅ 3 MINUTTER TIL VOKSENÅSEN
(BEREGN TOTALT 35 MIN.)
TA BIL: KJØR FORBI HOLMENKOLLEN OG FØLG SKILTENE TIL
VOKSENÅSEN

Et tiltak i serien Sammen mot Atomvåpen

Møt FNs tidligere våpeninspektør

HANS BLIX
på Voksenåsen, sammen med
representanter for norske
fredsorganisasjoner

Tirsdag 10 mai 2011
kl 18.00 - 20.00
på Voksenåsen påmelding
Påmelding til MAIL@NETWORKERS.ORG innen 5. mai

Fra Alexander Harangs rapport om fjorårets
Generalforsamling i FN:

Hans Blix har vært i de internasjonale
medienes søkelys helt siden han fikk
i oppdrag å prøve påstandene om at
Irak hadde hmmelige våpenlagre, noe
som kunne gitt et påskudd for den
USA-ledede invasjonen i Irak i 2003.
Med dette arbeidet gav han motstand
mot Irak-invasjonen et ansikt - og
argumenter: Han klarte ikke å stoppe
invasjonen, men skapte grunnlaget for
at krigsløynene etterhvert ble avslørt:
Powell, Bush, Blair forlot den
internasjonale scenen i vanære. Og han
gjorde det umulig for Norge å slutte seg
til invasjonen.
presseklipp:
«Hans Blix, sjefen for
FNs våpeninspektører,
sier han er villig til å
møte Saddam Hussein
etter at sistnevnte i går
inviterte svensken til
Bagdad.»

«Statsminister Tony
Blairs partifeller er
redde for at de er blitt
lurt til å støtte krigen i
Irak. En tidligere
minister sier at krigen
var ulovlig hvis man
ikke finner masseødeleggelsesvåpen»

Nå bruker Hans Blix kreftene i
kampen mot atomvåpnene!

«Hver høst vedtar Generalforsamlingen i FN over femti
nedrustningsresolusjoner. Disse tar for seg nedrustning
av alle former for masseødeleggelsesvåpen (MØV) og
konvensjonelle våpen, nedrustningsundervisning og
forskning, diverse tillitsbyggende tiltak for nedrustning,
forholdet mellom nedrustning og utvikling og mye, mye
mer. I 2010 ble det allikevel vedtatt hele 19 nedrustningsresolusjoner vedrørene atomvåpen. Fem av disse
handler om atomvåpenfrie soner. I tillegg ble det vedtatt to
resolusjoner om raketter (leveringsmidler for atomvåpen),
en om våpenkappløp i rommet (av relevans for
atomopprustning), en om våpenbruk av utarmet uran
(konvensjonelle våpen, men av relevans for atomfeltet) og
en mer generell resolusjon om terroristers adgang til
MØV.
Samlet ble det dermed vedtatt hele 24 resolusjoner av
relevans for atomvåpenfeltet i nedrustningskomitéen i FN
i november. Atomvåpenresolusjonene er de mest
kontroversielle:
Når det gjelder atomvåpenresolusjonene som ble vedtatt i
2010, var de stort sett tilsvarende de som ble vedtatt året
før. De som ikke ble fremmet i år, men som ble fremmet i
fjor angikk en internasjonal dag mot testing av
atomvåpen, en om verifikasjon og en om oppfølging av
nedrustnings-tiltak det ble enighet om i
tilsynskonferansene om Ikke-spredningsavtalen i ʻ95 og
ʻ00. Den siste stemte Norge i mot i 2009. Samtidig ble det
introdusert tre nye resolusjoner i 2010. En av dem
(Reducing nuclear danger) stemte Norge imot, mens de
to andre stemte Norge for.
Disse to dreier seg om START og den andre om
reduksjon av atomvåpnenes beredskapsnivå, såkalt «dealerting». Denne siste resolusjonen har Norge tidligere
stemt imot, sammen med de øvrige NATO-landene, men
denne gangen snudde Norge. En annen positiv utvikling i
årets stemmegivning er at Norge gikk fra å stemme imot
den såkalte Malaysia resolusjonen (L 50) til å stemme
avholdende.

forts.:
I det store og det hele er Norge et progressivt bidrag til
global nedrustning i FNs nedrustningskomité. Norge
fortsetter imidlertid å være blant de mindre progressive
i
forhold til atomnedrustningen. Dette har nær
sammenheng med Norges NATO-medlemskap. Av de
mer enn femti resolusjonene som ble fremmet i FNs
nedrustningskomité i 2010 var det bare tre Norge
stemte imot. Alle disse dreide seg om
atomnedrustning. Ellers valgte Norge å stemme
avholdende i forhold til fire andre
nedrustningsresolusjoner. Også alle disse angår
atomvåpen. Det kan dermed sies at der Norge velger å
stemme negativt eller ikke-positivt i FNs nedrustningskomité er det atomvåpen det dreier seg om.»

Dag Hammarskjöldprogrammet,
Networkers SouthNorth ved Voksenåsen og
Norges Fredsråd inviterer til møte med Hans
Blix i samtale med representanter for
norske fredsorganisasjoner

ICAN
NEI TIL ATOMVÅPEN
PUGWASH
LEGER MOT ATOMVÅPEN
NORGES FREDSLAG
NORGES FREDSRÅD
NORGES FREDSLAG
DEN NORSKE KIRKE
BESTEMØDRE MOT KRIG
UNGE LEGER MOT ATOMVÅPEN
og POLITIKERE

Ellers så vi ingen vesentlige endringer i Norges
stemmemønster i forhold til atomvåpenresolusjonene ...
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