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Ring 940 08 650
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26.043

Intervjuet

Månedens beste tips honoreres med flax-lodd.

26.043 personer liker Facebook-siden til Nationen.
26.043 personer får fortløpende nyheter fra Nationen på sin egen Facebook-side.
26.043 personer kan enkelt kommunisere med Nationen på Facebook.
Siste person som likte Nationen er Tone Smith-Øvland.

 Gå til facebook.com/nationen.no

Smak

Tuva Grimsgaard
○ Alder: 30 år
○ Bosted: Oslo
○ Yrke: Fungerende daglig
leder i Norges Fredsråd
○ Aktuell: Norges Fredsråd
med nobelfavoritter

Vil gi fredsprisen til
atomvåpenmotstand
– Nobels fredspris skal ifølge
Alfred Nobels testament gå til
den som har gjort «mest eller
best» for fred i året som har
gått. Hvorfor har dere valgt å
plassere ICAN, The International Campaign to Abolish
Nuclear Weapons, øverst på
listen over hvem dere mener
bør få den prestisjetunge prisen når Nobelkomiteen offentliggjør sitt valg?
– Året 2017 går inn i historien som det året verden endelig
fikk et forbud mot atomvåpen.
ICAN tok initiativ til prosessen
som i juli ledet til FN-forbudet.
Det er et konkret resultat i retning av en fredeligere verden
som er en fredspris verdig! En
fredspris til atomvåpenbevegelsen er et tydelig signal til de
ni atommaktene om at vi ikke
aksepterer deres manglende
vilje til å ruste ned.
– Hvem andre er på listen?
– Det er Edward Snowden,
Arundhati Roy og Kathryn
Bolkovac, David Swanson,
Campaign against arms trade
og ECOWAS.
– Mange mener det er viktigere enn noensinne å kjempe
mot atomvåpen blant annet
med tanke på det som skjer
i Nord-Korea i disse dager.
Kommentar til det?
– Nordkoreanske prøvesprengninger og Trumps truende tweets understreker at
det haster å sikre gjensidig nedrustning av atomvåpen i hele
verden. Atomvåpen gjør verden
mer usikker, både i nordkoreanske og amerikanske hender.
– I juli i år kom det til et viktig vedtak i FN mot atomvåpen. Hvem var imot forbudet?
– De som selv har atomvåpen, eller baserer forsvaret sitt
på andres atomvåpen, slik som
NATO-landene. Det er flaut at

også Norge valgte å boikotte
hele prosessen. Brende skylder
på NATO-pakten, men de to
utelukker ikke hverandre, og
NATO-landet Nederland valgte
å delta i forhandlingene. Forbudet viser at resten av den siviliserte verden ikke vil finne seg i
å sitte og vente på at Trump og
Kim ødelegger jorda vår.
– Hva hjelper det at et flertall av landene i FN støtter et
forbud mot atomvåpen?
– At et overveldende flertall
av verdens land sier de vil forby
atomvåpen, legger et sterkt
press på de ni atomvåpenstatene
for å ruste ned. Forbudet styrker
normen om at atomvåpen aldri
må brukes og delegitimerer tanken om kjernefysisk avskrekking. Det er vanskelig å argumentere for å basere forsvaret av
landet sitt på et ulovlig våpen.
– Tror du/dere at verden er
på randen av en mulig atomkrig?
– Sannsynligvis vil verken
Trump eller Kim starte en
atomkrig med vilje. Men så lenge atomvåpen finnes, risikerer
vi sabotasje, terror eller uhell,
og faren for «accidental nuclear
war» er større nå enn under den
kalde krigen. Atomvåpenforbudet er et viktig første skritt i retning av en tryggere verden.
– Hva leser du nå?
– Jeg er akkurat blitt ferdig
med «A Handmaid´s Tale». En
prisvinnende og bestselgende
roman av Margaret Atwood, og
så snart vi vet hvem fredsprisen
går til, skal jeg finne meg en ny
bok å fordype meg i.
– Hva blir det til middag i
dag?
– Fiskesuppe.
Werner Wilh. Dallawara
werner.dallawara@nationen.no

Ikke med vilje
«Sannsynligvis vil verken Trump eller Kim starte en
atomkrig med vilje.»
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Eplechips
Lag enkelt din egen chips
av epler. Det er veldig enkelt, men vi advarer: Du blir
lett avhengig, for eplechips
er god snacks.
Porsjoner: 1
Vanskelighetsgrad: Lett
Tidsforbruk: 20–40

Ingredienser
1 eple

1 ts olje
1 ts malt kanel

Slik gjør du

1. Skyll eplet. Fjern kjernehuset.
2. Skjær eplene i syltynne skiver.
Bruk gjerne en «mandolin» eller
en ostehøvel.
3. Pensle litt olje utover på et bakepapirkledd stekeovnsbrett og
legg epleskivene utover. Strø kanel over.

4. Sett inn i ovn ved 120°C og stek
i ca. 25-35 minutter. Følg godt
med underveis, for de kan fort bli
brente. Legg epleskivene over på
rist på et kjøkkenpapir, e.l. Når
de er avkjølt, så stivner de og blir
sprø.
5. Oppbevares tørt.
Oppskriften er levert av
Opplysningskontoret for
frukt og grønt / frukt.no

Det hendte
ONSDAG 4. OKTOBER 1967

MANDAG 5. OKTOBER 1992

Kultur-registreringen
NBK´s merkesak fortiden

Dropp vegserviceanlegget
på Jæren

«Vår store sak, vår merkesak for
tiden, er kultur-registreringen,» sa
formannen i Norges Bondekvinnelag, Inga Krogh-Hansen bl. a. i
den oversikt hun gav for årsmøtet
straks etter åpningen i Meierisalen har i Ålesund i dag.

Landbruksdepartementet avviser
planene om et gigantisk vegserviceanlegg ved E18 i Sandnes kommune. Anlegget vil være svært
uheldig for landbruket og ha betydelige ressurs-og miljømessige
ulepmer, heter det departementets uttalelse.

