
 
Bakgrunn for kampanjen om beskyttelse av sivile  

• Når eksplosive våpen brukes i tettbefolkede områder, er omtrent 90 prosent av de skadde og 
drepte sivile.1 Samtidig står verden står overfor tiltakende urbanisering; folk flytter til byer, 
og det samme gjør væpnede konflikter.  

• Ekstra brutale konsekvenser får det når våpnene som brukes i tettbebygde strøk er utviklet 
for åpne slagmarker, og har stor områdeeffekt.2 

• I tillegg til de personene som umiddelbart skades og drepes av bombeeksplosjoner, blir et 
langt høyere antall sivile påvirket som følge av ødelagt infrastruktur som sykehus, skoler, 
vannforsyninger og ødelagte rørledninger under bakken. I tillegg kommer psykiske lidelser og 
traumer, at folk tvinges på flukt, hindring av humanitær tilgang og udetonerte bomber som 
hindrer flyktninger fra å returnere.3 

• De humanitære krisene en slik våpenbruk medfører, har tydeliggjort behovet for handling på 
et internasjonalt, politisk nivå.4 FNs Generalsekretær har bedt stater om å engasjere seg 
konstruktivt for å utvikle en politisk erklæring for å imøtegå utfordringene knyttet til bruken 
av eksplosive våpen i befolkede områder.5 

• Diskusjonene for å utvikle et internasjonale politisk instrument er pågående. Både FNs 
generalsekretær, over 90 stater, Den Internasjonale Røde-Kors Komiteen (ICRC) og en rekke 
ikke-statlige organisasjoner har tatt opp dette problemet i internasjonale forum.6 

• En politisk erklæring med en forpliktelse til å unngå bruk av eksplosive våpen med stor 
områdeeffekt i befolkede områder som hovedformål, ville bygd på allerede eksisterende 
internasjonal lov. En slik erklæring vil bidra med praktiske forpliktelser for å sørge for bedre 
beskyttelse av sivile mot eksplosive våpen. 

• Parlamentarikere har en helt sentral rolle å spille for å forbedre beskyttelsen av sivile i 
væpnet konflikt, samt for å mobilisere støtte både nasjonalt og internasjonalt for å stoppe 
bruken av eksplosive våpen med vid områdeeffekt i befolkede omrader.  

Appellen er koordinert av nettverket International Network on Explosive Weapons (INEW), hvor 
Norsk Folkehjelp og Redd Barna er tilsluttet. INEW oppfordrer til umiddelbar handling for å stoppe 
menneskelig lidelse fra bruken av eksplosive våpen.  

INEW, Norsk Folkehjelp og Redd Barna oppfordrer alle parlamentarikere til å underskrive appellen. 
Mer informasjon, samt en liste over parlamentarikere som allerede har signert, finner du på: 
www.inew.org/parliamentary-appeal. 
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