
Till dig som är eller kan tänkas bli kontaktperson för Kampanjen Kärnvapenförbud. Nu! 
Hej! 
En arbetsgrupp har bildats för ”Kampanjen Kärnvapenförbud. Nu!” med syfte att påverka re-
gering och riksdag att signera respektive ratificera FN:s kärnvapenförbud. Arbetsgrup-
pen består av 7 personer (Jan Strömdahl, Anders Romelsjö, Eva Jonson, Staffan Ekbom. Jo-
nas Ohlsson, Anders Åsman och Karin Utas Carlsson från olika freds- och miljöorganisat-
ioner).  
 
Vi samlar organisationer som stödjer kampanjen och signerar bifogat upprop. Syftet är att öka 
trycket på politikerna. Vi kommer att använda hemsidor, Facebook och andra sociala medier. 
Vi lanserade kampanjen den 6 augusti på Hiroshimadagen -21. Vårt tidsperspektiv är val-
dagen den 11 september 2022. Vi fortsätter hela tiden att samla stödjande organisationer och 
kontaktpersoner. 
 
Många organisationer har redan på sin agenda att prioritera kärnvapenförbudet. Den här kam-
panjen är ett komplement till ICAN, den internationella kampanjen för att avskaffa kärnvap-
nen, den organisation som fick Nobels Fredspris 2017. Det vi kan bidra med är att sprida in-
formation om aktiviteter, annonsera och samordna dem, inspirera till fler och större på gräs-
rotsnivå. Vi kommer att producera artiklar och flygblad och sälja tryckta tröjor och dekaler 
med budskapet. Material för studiecirklar är en möjlighet. Genom ökad kommunikation och 
kännedom om varandra kan vi få mer att hända och budskapet nå fler, slutligen regering och 
riksdag. 
 
Vi vill sprida kampanjen över hela landet! Vi skriver nu både till dig som visat intresse för 
att vara kontaktperson och till andra vi vill fråga om att bli kontaktperson på sin ort eller för 
sin organisation. Vi har tänkt så här: Kontaktpersoner initierar och samordnar aktiviteter och 
blir kuggar i en kampanj som växer allt eftersom. Sådana personer, spridda över hela landet, 
är avgörande för hur kampanjen ska lyckas. Fråga gärna de organisationer du har kontakt med 
om de vill signera uppropet och stödja kampanjen. Be om hjälp av oss när du behöver!  
 
Vi använder en hemsida för kampanjen:  https://www.laraforfred.se/fredsrorelsen/kam-
panj-karnvapenforbud-nu. Vi har också ett kalendarium www.laraforfred.se/kalendarium. 
Där kan du följa vad som händer och även föra in lokala nyheter – skriv till k.utas.carls-
son@gmail.com. Givetvis vill vi också att personer och organisationer använder sina egna 
kanaler.  
 
Sprid! Namnsamling via Skiftet: https://www.mittskifte.org/petitions/karnva-
penforbud-nu.  
Låt oss nå 235 000 namn liksom Svenska Freds gjorde för en radikal fredspetition 1893-nyå-
ret 1894 (Per Anders Fogelström: Kampen för fred. Sid 60 2: upplagan)! 
 
Eftersom vi vill sprida kampanjen över landet behöver vi veta var du bor och har dina kon-
takter. Ge gärna tips till oss. Det stora som sker, händer lokalt på många platser. Nya samar-
beten kan skapas. 
 
Svara gärna på det här brevet till undertecknad.  
Hjärtligt välkommen att delta! 
 
Den 14 augusti 2021 
Karin Utas Carlsson för arbetsgruppen Kampanjen Kärnvapenförbud. Nu! 
k.utas.carlsson@gmail.com Bilaga: Uppropet Kärnvapenförbud. Nu! Underskrifter införs vid 
lanseringen och därefter. 


