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Hur	  blir	  vi	  av	  med	  kärnvapnen?	  

Ett	  Fredsammöte	  onsdagen	  en	  28	  januari	  2015-‐01-‐29	  	  

Föreläsare	  Gunnar	  Westberg	  -‐	  Läkare	  mot	  kärnvapen.	  

Här	  följer	  mina	  anteckningar	  från	  mötet:	  

2/3	  av	  de	  kärnvapen	  som	  fanns	  för	  30	  år	  sedan	  är	  avskaffade.	  

I	  princip	  gäller	  ett	  förbud	  mot	  kärnvapen	  

Två	  läkare,	  en	  från	  USA	  och	  en	  från	  Sovjetunionen,	  träffades	  i	  en	  hiss	  och	  kom	  att	  
diskutera	  konsekvenserna	  av	  ett	  kärnvapen	  krig,	  kanske	  har	  detta	  mötet	  bidragit	  till	  
minskningen	  av	  antalet	  kärnvapen	  .	  

1985	  fanns	  det	  70	  000	  kärnvapen	  i	  världen	  idag	  finns	  det	  cirka	  16	  00	  Sedan	  2009	  har	  

antalet	  kärnvapen	  planats	  ut	  på	  ungefär	  denna	  nivå.	  

Antalet	  kärnvapen	  idag	  	  
USA	   	  7300	  
Ryssland	   	  8000	  

Storbritannien	  	  225	  
Frankrike	  	   300	  
Kina	   250	  

Indien	   90	  
Pakistan	   	  100	  
Israel	   	  80?	  

Nord	  Korea	  	   6	  –	  10	  
Totalt	   	  16	  000	  
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Kärnvapenkrig	  klimatet:	  Efter	  ett	  större	  anfall	  mot	  en	  storstad	  kommer	  stora	  mängder	  

kol	  att	  samlas	  i	  stratosfären	  vilket	  kommer	  att	  sänka	  temperaturen	  på	  jorden	  så	  att	  
odlingssäsongen	  förkortas	  dramatiskt	  i	  de	  tempererade	  områdena	  på	  jorden	  som	  t.ex	  
Canada.	  	  Detta	  kommer	  att	  medföra	  en	  svältkatastrof	  på	  jorden	  under	  ett	  flertal	  år.	  

De	  rika	  länderna	  och	  dess	  befolkning	  kanske	  kan	  överleva	  på	  vad	  de	  kan	  få	  ihop	  men	  
de	  redan	  fattiga	  länderna	  kommer	  att	  drabbas	  mycket	  hårt.	  
Detta	  är	  ändå	  inte	  vad	  ett	  fullskaligt	  atomkrig	  skulle	  medföra	  då	  skulle	  

medeltemperaturen	  kunna	  falla	  med	  så	  mycket	  som	  30	  grader	  på	  jordytan	  under	  att	  
antal	  år.	  
	  

Hur	  troligt	  är	  då	  ett	  kärnvapenkrig?	  
Terrorister	  skulle	  kunna	  komma	  över	  en	  atombomb	  på	  något	  sätt	  eller	  kunna	  komma	  
över	  anrikat	  uran	  och	  själva	  bygga	  en	  atombomb.	  

Ett	  kärnvapenkrig	  har	  varit	  nära	  ett	  antal	  gånger:	  
Kubakrisen	  1962	  
USA	  ”Norad”	  1970	  då	  en	  inspelad	  simulering	  togs	  som	  verklig.	  

Ryssland	  1983	  inspelad	  simulering	  
Nato	  1983	  –	  inspelad	  version	  
	  Norsk	  väderraket	  1995	  

	  
Ozonlagret	  kan	  drabbas	  under	  ett	  kärnvapenkrig	  så	  att	  UV	  –	  strålningen	  på	  jordytan	  
blir	  för	  hög	  för	  att	  vistas	  utomhus.	  

	  
”Icke	  spridnings	  avtal”	  säger	  att	  det	  åligger	  kärnvapenländerna	  att	  avskaffa	  
kärnvapnen.	  Men….	  

	  
Det	  finns	  194	  länder	  på	  jorden	  och	  ”bara”	  8	  har	  kärnvapen,	  sedan	  finns	  det	  ett	  antal	  
som	  har	  tillgång	  till	  kärnvapen	  genom	  militärallianser	  typ	  NATO.	  

	  
ICAN	  är	  en	  sammanslutning	  av	  fredsorganisationer	  för	  att	  undvika	  kärnvapenkrig	  och	  
belysa	  de	  humanitära	  konsekvenserna	  av	  ett	  kärnvapenkrig.	  Många	  diplomater	  känner	  

inte	  till	  vilka	  humanitära	  katastrofer	  som	  ett	  kärnvapenkrig	  kan	  ställa	  till	  med.	  
	  
Bryssel:	  Gunnar	  besökte	  Nato	  högkvarteret	  och	  fick	  prata	  med	  olika	  diplomater	  och	  

militärer.	  Hans	  uppfattning	  var	  att	  diplomaterna	  inte	  trodde	  på	  att	  kärnvapen	  skulle	  
komma	  att	  användas	  i	  krig	  men	  militärerna	  var	  övertygade	  att	  förr	  eller	  senare	  
kommer	  kärnvapen	  att	  användas.	  

	  Han	  blev	  mest	  orolig	  när	  han	  pratade	  med	  någon	  på	  Rysslands	  representation	  	  
Ryssland	  anser	  att	  väst	  (NATO)	  måste	  avskaffa	  kärnvapnen	  innan	  Ryssland	  gör	  det.	  

	  
”Så	  länge	  det	  finns	  pilbågar	  i	  världen	  så	  kommer	  Frankrike	  att	  behålla	  sina	  kärnvapen”	  
	  

Frågor:	  Vad	  är	  ”små”	  kärnvapen	  
Svar:	  Taktiska	  kärnvapen	  på	  några	  kiloton	  	  
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Fråga:	  Vad	  var	  argumentet	  för	  att	  Ryssland	  skulle	  använda	  taktiska	  kärnvapen	  mot	  

NATO	  
Svar:	  I	  övningar	  har	  man	  simulerat	  taktiska	  kärnvapen	  
	  

Fråga:	  Hur	  är	  kapaciteten	  på	  de	  16	  000	  kärnvapnen	  
Svar:	  Huvuddelen	  ligger	  på	  200	  –	  300	  Kilo	  ton	  
	  

Fråga:	  Varför	  moderniseras	  kärnvapnen	  
Svar	  för	  att	  kunna	  användas	  i	  alla	  tre	  vapenslagen,	  flyg,	  armen	  och	  flottan	  
	  

Fråga:	  Vilka	  är	  de	  verkliga	  hoten,	  vad	  är	  orsaken	  till	  att	  länderna	  har	  kärnvapen	  
Putin	  är	  ett	  hot	  idag	  
USA	  vill	  dominera	  världen	  

Storbritannien-‐	  för	  att	  USA	  har	  
Frankrike	  –	  Status	  (annars	  skulle	  de	  inte	  få	  sitta	  med	  i	  FN´s	  säkerhetsråd)	  
Kina	  –	  (vill	  bli	  en	  supermakt?)	  

Indien	  –	  Status	  
Pakistan	  –	  För	  att	  Indien	  ha	  
Ryssland	  –	  det	  är	  kärnvapnen	  som	  gör	  Ryssland	  lika	  starkt	  militärt	  som	  USA	  

	  
Fråga:	  Tas	  hotet	  om	  kärnvapen	  krig	  upp	  på	  miljökonferenser	  
Svar:	  Nej,	  men	  en	  fredspristagare	  i	  Rom	  Ira	  Helfand	  finns	  på	  nätet	  med	  ett	  tal	  om	  

atomkrigets	  konsekvenser	  finns	  på:	  www.ippnw.org.	  
	  
Fråga:	  Finns	  det	  U-‐båtar	  som	  har	  kärnvapen	   	  

Svar:	  Ja	  både	  USA	  och	  Ryssland	  har	  atombestyckade	  U-‐båtar.	  Men	  USA´s	  är	  mer	  
tekniskt	  utrustade.	  
	  

Fråga:	  Har	  läkare	  mot	  kärnvapen	  varit	  med	  på	  ”Folk	  och	  försvarsmöten”	  
Svar:	  Nej	  
	  

Fråga:	  Vad	  säger	  utrikesministern	  Margot	  Wallström	  om	  kärnvapnen	  
Svar:	  	  Vi	  får	  se	  
	  

Bli	  stödmedlen	  i:	  Läkare	  mot	  kärnvapen!!	  
	  
Vid	  tangentbordet	  

BrorInge	  Helmfridsson	  
	  

	  
	  
	  

	  
	  
	  


