Maris appell
«Vi finner oss ikke i det lenger. Vi er barnebarna. Forby atomvåpen!» slik begynner
leserinnlegget, skrevet under av MANGE av lederne for ungdomspartiene.. Det er nettopp
dette som uroliger meg. Hvilke konsekvenser får det for meg, det foreldregenerasjonen min
gjør i dag.
Hei, jeg heter Mari, jeg kommer fra sosialistisk ungdom, og jeg er odøling.
Jeg er bekymra for framtida vår.
Og for hva som skjer hvis vi lar stormaktene, som USA og Russland, sitte med atomvåpenene
sine. For atomvåpen STOPPER ingen krig. Det hindrer heller ikke andre i å få tak i dem. Om vi
hadde sett tilbake på historien, og lært av den, hadde vi visst i dag, fra den kalde krigen, at
det ikke nødvendigvis er fysiske angrep som må til, for at stormakter skal ødelegge land
rundt om i verden.
Jeg er bekymra for framtida vår.
Om det skulle gå av en atombombe, hvor langt kommer røyken til å fraktes denne gangen?
Hvor mange dyr må Norge sende til nødslakt fordi de blir påvirket av en eventuell
eksplosjon? I etterkant av Chernobyl-ulykken måtte Norge slakta mange dyr, nettopp fordi
de ble påvirket av røyken som kom helt fra daværende Sovjet.
Jeg er bekymra for framtida vår, for hvor lite skal gå galt før vi får katastrofale konsekvenser?
En feil i noen datasystemer, en full og sinna president i ett av de ni landene som har
atomvåpen?
Er høyreregjeringa virkelig så komfortable, at de kan la være å skrive under FN sitt
atomvåpenforbud? Er ikke de også redde for framtiden, slik vi er? Atomvåpen er en
eksistensiell trussel.
I naturfag i 1. klasse nevnte naturfagslæreren min Murphys lov, at om noe kan gå galt, så
kommer det til å gjøre det. Det er bare et spørsmål om tid. Atomvåpenstatene ruster opp, og
spisser ordlaget seg imellom. USA sin tidligere forsvarminister William Perry har uttalt seg
om at vi kommer til å «snuble inn i» en atomvåpenkrig.
Norge kan ikke la seg avskrekke av forsvarsallianser, og vi kan i hvert fall ikke la oss være
handlingslamma. Det skammelig at høyresida ikke ser faren, og beskriver et
atomvåpenforbud som en utopi. Det er ikke en utopi. Det er en absolutt nødvendighet.
Norge kan ikke fortsette å insistere på at kjernefysisk avskrekking er en nødvendighet. Da er
vi en del av problemet. Det blir ikke lett å få atomvåpenstatene med på et forbud, men vi må
aktiv jobbe for forbudet.
Norge MÅ signere og ratifisere atomvåpenforbudet. Før det er for sent. For vi er barnebarna,
og vi finner oss ikke i det lengre. Forby atomvåpen. Takk.

