Belgia: verdens første nasjonale forbud mot uranvåpen, som også forbyr investering i
uranvåpenproduksjon. (2007, trådte i kraft 2009)
Europaparlamentet: fire stadig sterkere resolusjoner som krever moratorium av
uranvåpen; i den siste står det «med utsikt til et totalt forbud…».
(2003, 2005, 2006, 2008)

Hjemmefra: Å oppnå globale forandringer betyr å
starte hjemme først. Dine politiske representanter er et
viktig første ledd. Hvorfor ikke skrive en epost til dem og si
nøyaktig hva du mener om uranvåpen. Hvorfor ikke også
skrive i media eller starte en gruppe? ICBUW kan veilede
med kampanjeråd og pålitelig informasjon. Vi kan også hjelpe dere med
å få kontakt med andre.
Opprett kontakt: meld deg på vår Facebook Cause via websiden
vår eller følg oss på Twitter: @ICBUW #banDU

FNs generalforsamling: tre resolusjoner vedtatt med overveldende flertall,
som fremhever den potensielle trusselen fra DU-våpen. (2007, 2008, 2010)
Det latinamerikanske parlament: krav om et moratorium. (2009)
COSTA RICA: forbud mot produksjon av uranvåpen i landets frihandelssone. (2009) I
2011 vedtok Kongressen forbud mot bruk, handel, produksjon, distribusjon og lagring av
uranvåpen på Costa Rica sitt territorium.

Vi har samarbeidet tett med
militære fagforbund og veteraner,
våpenforskere og journalister,
med diplomater, medisinske og
vitenskapelige eksperter.
Vi har publisert detaljert, pålitelig og
ny informasjon og har opprettholdt
websiden vår som en verdifull
global ressurs.
Vi har få ansatte og en viktig del
av arbeidet gjøres av ubetalte
frivillige fra hele verden. Vår
lobbyvirksomhet er betalt av små
private gaver fra medlemmer. Støtt
dette viktige arbeid med en gave til
ICBUW.

Ta pengene dine ut av banker som er involvert
i finansiering av uranvåpen: Banker spiller en
viktig rolle i finansiering av produktutvikling og utvidelser
i våpenindustrien og mange banker støtter selskap som
produserer uranvåpen. Dette er kampanjer som alle
med en bankkonto kan delta i, ikke bare individuelt men
også skoler, selskap og organisasjoner. For å finne ut om
din bank er involvert i finansiering av uranvåpen kan du besøke: http://
bit.ly/complicitbanks
Aksjonsdag i Brussel 2009 ved den belgiske
organisasjonen mot uranvåpen.

Kreditt/Visa kort: overfør penger på nettet til ICBUW via Paypal på
ICBUW sin webside: www.bandepleteduranium.org. Du behøver ikke å ha en
Paypal konto for å gi penger på denne måten.
Internasjonal overføring: gi penger direkte til ICBUW via en
nasjonal eller internasjonal bankoverføring. Be banken din om å overføre
penger til: ICBUW - IBAN: GB71 CPBK 0892 9965 220469
SWIFT/BIC: CPBK GB22 XXX

ContaCt ICBUW Adresse i Norge
Email: info@icbuw.org
Tel/fax: +44 (0) 161 273 82 93
Web: www.bandepleteduranium.org

Signer den internasjonale protesten: Skriv
under på nettet http://bit.ly/ICBUWpetition eller ta
utskrifter og få vennene dine til å skrive under. Hvorfor
ikke organiser en gateaksjon og få folk til å skrive under?
Det er en god måte å få folk til å interessere seg og bli
engasjert. For å lage PDF-kopi, gå til: http://bit.ly/petitiondownload

IKFF-avd. Bergen v/leder Susanne Urban,
Email: susanne@urbanrabbe.no

Delta i vår aksjonsdag: Den 6. november er
den internasjonale aksjonsdagen mot DU-våpen;
valgt for å falle sammen med FNs dag for hindring av
miljøødeleggelser gjennom krig og væpna konflikter.
Markeringer finner sted over hele verden og er bare
begrenset av din fantasi. Bli inspirert og delta, besøk http://bit.ly/611DoA
for ideer.

Hold kontakten gjennom:

www.bandepleteduranium.org
www.twitter.com/ICBUW
www.youtube.com/user/ICBUW

Forby
Uranvåpen

Siden 2003 har ICBUW gjort store framskritt i retning av en
uranvåpenavtale. Takket være arbeidet til engasjerte aktivister,
forskere og politikere i dusinvis av land har vi oppnådd følgende:

Du kan gjøre noe

International Coalition
To Ban Uranium Weapons
(ICBUW)

STØTT ICBUW

Problemet
Uranvåpen er ikke atomvåpen. De er konvensjonelle våpen der
hovedkomponenten er utarmet uran (DU), et radioaktivt og kjemisk
giftig tungmetall som er 1,7 ganger tyngre enn bly. DU er et biprodukt
fra anrikning av uran for atombrennstoff og våpen. Egenvekten til DU er
viktig for militæret, som har utviklet tunge prosjektiler i mange størrelser
for å bruke som panserbrytende ammunisjon.
USA, Storbritannia, Russland, Kina, Frankrike og Pakistan produserer
alle uranvåpen; ytterligere 14 land er kjent for å lagre dem. Så langt
vi vet, er det bare to land som helt sikkert har brukt dem i krig: USA og
Storbritannia. Tilsammen har USA og Storbritannia brukt minst 410.000
kg med DU i Irak og på Balkan.
Når DU-prosjektiler - eller granater – treffer harde mål, begynner
de umiddelbart å brenne med høy temperatur og produsere et fint
støv. Når dette radioaktive og giftige støvet pustes inn eller svelges
representerer det en helsefare for mennesker. Granater som ikke
treffer målet korroderer litt etter litt og det giftige og radioaktive uranet
lekker ut i jord og grunnvann.
Bruken av DU skaper langvarig helserisiko for både sivile og militære,
forstyrrer gjenoppbygging etter konflikter og sprer frykt. Stoffet er
vanskelig og dyrt å fjerne. Egenskapene til DU gjør det umulig å rense
fullstendig de områdene der dette stoffet er brukt.

Løsningen
ICBUW mener at DU-våpen bryter både intensjonen og lovteksten i
Internasjonal humanitær rett. På samme måte som nye internasjonale
avtaler gjorde antipersonell-miner og klasevåpen ulovlige, mener vi at
en global uranvåpenavtale er den beste måten å oppnå et varig forbud
mot bruk av slike våpen.
En uranvåpenavtale vil forby bruk, salg, produksjon, testing og transport
av uranvåpen. Den vil kreve destruksjon av lagrede våpen, frigjøre
penger fra det internasjonale samfunnet til opprensing og hjelp til
medisinsk behandling og miljøovervåking i samfunn som har blitt utsatt
for uranvåpen. Et forbud vil bidra til å stigmatisere våpnene og dermed
hindre også stater som ikke signerer avtalen å bruke dem.
Uranvåpen etterlater giftige rester fra krigføring med risiko for tilfeldig
skade. Bruken av dem er uforenlig med de mest grunnleggende
prinsipper for beskyttelse av mennesker og miljø. Vi trenger din hjelp for
å oppnå en uranvåpenfri verden.
Snu arket for å få ideer om hvordan du kan hjelpe…

Hvorfor vi trenger en uranvåpenavtale…

Det vil aldri finnes trygge og lovlige uranvåpen:
forurensning fra uranammunisjon representerer en vilkårlig trussel over
lang tid både for menneskers helse og for miljøet. Egenskapene til
uranammunisjon gjør disse farene uunngåelige.
Den potensielle helserisikoen er tydelig:
Resultater fra laboratorieundersøkelser, sykdom blant veteraner og
rapporter om kreft og fødselsskader indikerer at det finnes et stort
skadepotensiale. Selv uten en fullt etablert årsakssammenheng på
grunn av manglende langvarige fullskala-undersøkelser på sivile, er det
helt nødvendig med et føre-var-moratorium og hjelp til eksponerte
befolkningsgrupper. Brukere av DU må utfordres til å finne bevis for sine
påstander om at DU er uskadelig.
Mangel på kapasitet og åpenhet gjør meningsfull forskning umulig:
det blir kanskje aldri mulig å gjennomføre tilstrekkelig detaljerte epidemiologiske
undersøkelser om helseeffektene fra uranvåpen i post-konflikt områder. Dessuten
vil regjeringer som sliter med gjenreising etter krig og konflikt neppe klare å sette i
verk tilstrekkelige sikkerhetstiltak for å hindre farlig sivil eksponering. Fordi stater
ikke avslører hvor de har brukt uranvåpen, fører opprydning til problemer for
forskningen og øker risikoen for sivilbefolkningen.

Ved å arbeide sammen får vi kraft til å forandre verden:
Kampen mot landminer og klasevåpen har vist at samarbeid mellom det
sivile samfunn, stater og overlevende kan føre til nye juridiske standarder
for beskyttelse av sivile og miljøet i væpnede konflikter. En internasjonalt
bindende uranvåpenavtale vil både medføre beskyttelse av mennesker
og miljø fra alle giftige rester etter krigføring og frigjøre midler til
medisinsk hjelp og rensing av miljøet.
Fotograf: Naomi Toyoda – over til venstre, DU har slått hull i et irakisk armert kjøretøy. Til høyre, en ung jente med leukemi og hennes mor, Basra, 2002. Første
side, ung jente i behandling for leukemi, Bagdad 2003. Fotograf: Naomi Toyoda – over til venstre, DU har slått hull i et irakisk armert kjøretøy. Til høyre, en ung jente
med leukemi og hennes mor, Basra, 2002. Første side, ung jente i behandling for leukemi, Bagdad 2003.

