
Fra protokollen etter møtet  
i Mellomkirkelig råd for Den norske kirke  

6.-7. september 2010 

 

MKR-44/10  

Atomvåpen og nedrustning  

Vedtak:  

1.      Mellomkirkelig råd støtter arbeidet for et forbud mot atomvåpen og vil, i samarbeid med 
andre aktører, jobbe for at norske myndigheter har en pådriverrolle i dette arbeidet.  

  
2.      Mellomkirkelig råd har i sitt møte 6.-7. september 2010 vedtatt vedlagte uttalelse. 

Mellomkirkelig råd ber om at uttalelsen oversendes til menighetene i Den norske kirke, og 
ber Utvalg for ungdomsspørsmål vurdere å fremme saken til Ungdommens kirkemøte 
2011. 

  
3.      Mellomkirkelig råd utfordrer Norges kristne råd til å sette denne saken på dagsorden. 

 
Vedlegg: 
Uttalelse fra Mellomkirkelig råd, 7. september 2010-09-06 
 
Atomvåpen er en av de største truslene mot menneskeheten. Mellomkirkelig råd mener at 
vi må gjøre alt som står i vår makt for å få på plass et juridisk bindende totalforbud mot 
denne typen våpen.  
  
Hensikten med atomvåpen er å trygge vår sikkerhet og å fjerne vår sårbarhet. Manglende 
vilje til nedrustning blir ofte forsvart med at kjernevåpen er et nødvendig politisk og 
strategisk middel for hindre angrep. Å opprettholde en våpenbalanse har ifølge denne 
logikken en fredsbevarende funksjon.  
  
Forestillingen om at vår sikkerhet er avhengig av en beredskap til å ødelegge en verden 
Gud har gitt oss å ta vare på, er imidlertid ikke forenlig med kirkens grunnleggende 
verdier og overbevisning. Ut fra et kristent syn er mennesket sårbart. Derfor trenger vi å 
verne om hverandre ved å bygge tillit og fellesskap. Vår menneskelige sikkerhet sikres 
ikke av våpen som kan utslette oss. Bruk og utvikling av atomvåpen står på denne måten i 
strid med helt grunnleggende teologiske prinsipper om menneskets ukrenkelighet og 
skaperverkets integritet. 
  
I dag står vi overfor en unik mulighet til å oppnå et folkerettslig forbud mot atomvåpen. I 
mai 2010 ble tilsynskonferansen for nedrustningsavtalen arrangert, høsten 2010 skal 
NATOs strategiske konsept revideres, og det er pågående samtaler om en konvensjon om 
nedrustning og utrydning av kjernevåpen. Sentrale politiske og militære ledere fra hele 
verden, på tvers av grensene fra den kalde krigen, erkjenner nå at atomvåpnenes æra er 
over, og at utfordringen er å bli kvitt dem på en trygg måte. Mellomkirkelig råd mener 
verdenssamfunnet nå står ved et viktig veiskille. Vi har en moralsk forpliktelse til å gripe 
denne anledningen.   



  
I lys av dette vil Mellomkirkelig råd be regjeringen: 

-       arbeide for et folkerettslig totalforbud mot atomvåpen 

-       arbeide for å endre NATOs strategiske konsept og å fjerne punkt 14 der det hevdes 
at atomvåpen spiller en essensiell rolle for fred  

-       følge opp Soria Moria 2 og bidra til en resolusjon om konvensjonsforhandlinger i 
FN under neste generalforsamling   
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