
Jeppe Arnesen er lokallagsleder i Glåmdalen Sosialistisk Ungdom.  
Her hans appell under fredsarrangementet i Samling 6. august: 

Tusen takk for at jeg får være her å holde denne lille talen for dere i dag, og 
særlig takk til deg Torill som inviterte meg hit. Veldig stas å få lov til å snakke 
om en så global og viktig sak.  

Men, det er kanskje litt paradoksalt, at 18 år gamle meg, som har vokst opp i 
verdens tryggeste land, skal få snakke om noe så brutalt og nokså̊ fjernt som 
krig, og i denne anledningen atomvåpen. I motsetning til majoriteten her, har 
ikke jeg opplevd noen «kald krig», og kanskje ordentlig kjent på den frykten for 
atomvåpen. Allikevel synes jeg det er fint at unge stemmer blir hørt i debatten, 
for det er noe jeg har savnet. 

Dessverre, er ikke atomkraft og debatten rundt kjernefysiske våpen noe dagens 
ungdom engasjerer seg noe særlig rundt. Klimaendringer, ulv og 
pelsdyroppdrett for å nevne noen, er derimot miljøsaker flere unge har et 
brennende engasjement for, og hvor de virkelig ønsker å utgjøre en forskjell. 
Men dessverre, vies ikke «nei til atomvåpen»-kampanjen like mye 
oppmerksomhet blant den yngre garde. Dette tror jeg har sammenheng med 
samfunnsbildet og samfunnsdebatten her i Norge. Man leser og hører sjeldent 
om trusselen kjernefysiske våpen utgjør for verdensfreden. Dette synes jeg er 
trist, og ikke minst urovekkende.  

Atomvåpen og deres enorme ødeleggende potensial er noe store deler av min 
generasjon har lite kjennskap til. Den frykten for hva atomvåpen kan utrette 
eller hva en ulykke kan forårsake, som i mine øyne så absolutt bør være til 
stede, er dessverre ikke-eksisterende blant de fleste unge. Ødeleggelsene fra 
en atombombe vil være enorme, og for meg er det merkelig at dette temaet 
ikke bringes oftere frem i lyset. Grusomhetene slike våpen kan skape må ikke 
glemmes. Det er derfor det er så viktig at vi har slike markeringer som dette her 
i dag, og jeg håper 75-års markeringen over hele Norge vil sette fyr på 
debatten. For det er i mine øyne skammelig at Norge tilhører et mindretall i 
FNs generalforsamling som ikke ønsker å vedta et globalt forbud mot 
atomvåpen.  

Igjen, tusen takk for at jeg får være til stede her i dag med dere og markere 
denne dagen. Måtte den være en vekker for nordmenn flest, og forhåpentligvis 
medføre en stor nasjonal motstand mot atomvåpen.  


