Pressemelding 27.juni 2012

Stå på krava!
Neste uke starter sluttforhandlingene i FN om verdens første internasjonal våpenhandelavtale
(Arms Trade Treaty) i New York, og en sterk og omfattende Arms Trade Treaty er helt
nødvendig for at avtalen skal få reelle konsekvenser.
I den forbindelse vil en rekke norske organisasjoner oppfordre den norske delegasjonen til å ikke fire
på kravene! Onsdag 27.juni kl.10 utenfor utenriksdepartementet overleverer vi de norske
underskriftene fra den internasjonale Control Arms-kampanjen (www.controlarms.org) til statssekretær
Gry Larsen. Kampanjen inneholder også en del der religiøse ledere oppfordres til å gi sitt budskap for
en sterk våpenhandelavtale – disse vil bli overlevert i New York. (www.controlarms.com/interfaith).
I tillegg til at Norge må jobbe for å få denne avtalen så sterk som overhode mulig, må det også vises
at dette prioriteres fra høyeste politiske hold. Dette kan skape en signaleffekt der andre land også
velger å prioritere dette høyt, noe som er viktig for å få til en sterk avtale.
I overleveringen av underskrifter vil vi gjøre et visuelt stunt, så her er det mulighet for gode bilder.
Internasjonalt økumenisk press
Arbeidet for en sterk våpenhandelavtale er en sak som Kirkenes Verdensråd har arbeidet lenge for.
Generalsekretær Olav Fykse Tveit er en av de som ønsker at Norge skal gå foran som et
foregangsland i forhandlingene. (www.kirken.no/index.cfm?event=doLink&famid=298815)
Hva er ATT?
Arms Trade Treaty er et globalt rammeverk under FN som skal regulere den internasjonale handelen
med konvensjonelle våpen. FNs medlemsland skal i juli 2012 enes om hvilke våpen og overføringer
som skal reguleres av avtalen, og hvilke kriterier og føringer som skal gjelde for våpenhandelen i
framtiden.
FN har opprettet egen samleside om forhandlingene på www.un.org/disarmament/ATT/
Vedlagt er FNs pressemelding om forhandlingene.

For mer informasjon, ta kontakt med
Siri Luthen (Forum for utvikling og miljø) – kontakperson for tematiske spørsmål
99250644 / siri.luthen@forumfor.no
Hege M. Andersen (Norges Kristne Råd) – kontaktperson for praktiske spørsmål
90405149 / hea@norkr.no

Organisasjonene som står bak
ForUM, Amnesty, PRESS, Changemaker, Digni, Caritas Norge,
Norges Kristne Råd, FOKUS, Fredslaget, Mellomkirkelig Råd for Den norske kirke,
Norsk Folkehjelp og Kirkens Nødhjelp.

