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                        Information om utställningen  
EN KÄRNVAPENFRI VÄRLD - VISST ÄR DET MÖJLIGT! 

 
Utställningen har tillkommit som resultatet av en studiecirkel i Falu FN-förenings 
regi som genomförts med stöd av studieförbundet NBV och FN-förbundet.  Syftet 
med studiecirkeln var, dels att få fördjupade kunskaper om kärnvapen, dels att 
iordningställa en utställning för att nå ut med information om kärnvapnens 
fruktansvärda konsekvenser. Med utställningen vill vi skapa opinion för att sätta press 
på regering och riksdag att signera och ratificera FN:s konvention om ett 
kärnvapenförbud, TPNW. 
 
Utställningen levereras digitalt i tre delar: 

1. Själva utställningen bestående av 9 planscher (märkt 20 03 05). I Falun har 
vi anlitat ett tryckeri som skrivit ut utställningen i A1- och A2-format, där man 
kan välja storlek beroende på hur mycket utrymme man har till förfogande. 
A1-utställningen har vi satt upp på 3 stycken tredelade pappskärmar. 

2. Komplement till planschen om kärnvapenincidenter (märkt 20 02 23). 
Detta dokument har vi skrivit ut i A4-format, plastat in bladen, och satt ihop 
dem med en nyckelring och hängt upp i anslutning till planschen om 
kärnvapenincidenter. Detta för att få möjlighet att fördjupa sig i några 
händelser, som inte hade fått plats på planschen och som skulle gjort planschen 
mer tungläst 

3. Ett informationsblad med sammanfattning av utställningen (märkt 17 
nov)). Denna är tänkt att tryckas upp för att delas ut till besökarna och kommer 
att uppdateras fortlöpande. 

 
Utställningen innehåller mycket information, vilket kan upplevas vara på bekostnad 
av tillgänglighet. Vi har försökt lätta upp med sammanfattningar i grövre text, 
faktarutor och byte av typsnitt för att ögonen ska få lite ”omväxling”. Man kan 
behöva studera den i omgångar, vilket gör att den kan passa bra för gymnasieskolor 
och universitet, kanske som ett komplement till den ordinarie undervisningen över 
ämnesgränserna. 
Utställningen passar även för allmänheten förstås på offentliga platser. 
 


