4 AV 5 SVENSKAR VILL ATT SVERIGE
SKRIVER UNDER FN:S
KA3 RNVAPENFO3 RBUD
11 DECEMBER, 2019 SOSOMMELIUS LÄMNA EN KOMMENTAR

78 procent av svenskarna vill att Sverige skriver under FN:s kärnvapenförbud, enligt
en ny undersökning, beställd av Olof Palmes Internationella Center.
Olof Palmes Internationella Center har i oktober 2019 för tredje året i rad kartlagt
svenska folkets åsikt i frågan om Sverige ska skriva under FN:s förbud mot kärnvapen.
Resultatet är entydigt. 78 procent av svenskarna vill att Sverige ska skriva under, bara
nio procent är emot. 12 procent har svarat ”vet ej”.

I en kommentar säger Anna Sundström, generalsekreterare Olof Palmes Internationella
Center:
– Svenska folket känner att kärnvapenhotet är en av vår tids stora globala ödesfrågor,
precis som klimatet.
Hon är mycket kritisk mot regeringens beslut att inte skriva under. Detta trots att
Sverige varit drivande i FN-processen fram till TPNW, världens första avtal som binder
länder att helt och hållet förbjuda kärnvapen.

Avtalet klubbades i FN:s generalförsamling sommaren 2017. I december samma år
mottog ICAN:s generalsekreterare Beatrice Fihn, FN:s fredspris vid en ceremoni i Oslo.
Och ICAN står för International Campaign to Abolish Nuclear Weapons.
Palmecentret lanserar denna vecka sajten https://www.stoppabomberna.nu för att
fler ska kunna ta en informerad ställning i kärnvapenfrågor och engagera sig.
Där betonar man att risken för ett kärnvapenkrig nu är större än på decennier:
• Ryssland och USA har övergett tidigare nedrustningsavtal och trappat upp retoriken.
Konfliktnivån har skärpts.
• Nya former av kärnvapen har utvecklats, mångfaldigt starkare än de som fälldes över
Hiroshima och Nagasaki under andra världskriget.
• Kärnvapen är ett hot mot hela mänskligheten
Palmecentret citerar Olof Palme som talade för nedrustning och i Dagens Nyheter i
januari 1982 skrev:

”Städer som i dag utsätts för kärnvapenangrepp kommer aldrig mer att
kunna byggas upp. Samhällena kommer att vara så förstörda att de inte
klarar av att läka såren.”
Olof Palmes ord är minst lika giltiga i dag som då de skrevs för snart 40 år sedan.

Hiroshima efter den första atombomben, den 6 augusti 1945.

