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Lansering av rikskampanjen Kärnvapenförbud. Nu!
6 aug. Hiroshimadagen 2021
Karin Utas Carlsson

Många fredsorganisationer har på sin dagordning att påverka regering och riksdag att ansluta
Sverige till FNs avtal TPNW. Tusentals namn har av olika organisationer under lång tid samlats in och lämnats till regeringskansliet och UD. Upprepade opinionsundersökningar visar att
det folkliga stödet för kärnvapenförbudet är stort, över 70%. Ändå står vi och stampar och
media är påfallandet tyst om kärnvapnen, ja också om de enorma rustningarna – trots Coronapandemin – och kopplingen mellan militärens verksamhet och utsläppen som påverkar klimatet.
En grupp fredsaktivister tog i nätverket Folk och Fred upp idén att samordna våra krafter och
gå ut brett för att förmå regering och riksdag att signera respektive ratificera FN-konventionen. I Folk och Fred fungerar det så att olika arbetsgrupper tar på sig uppgifter och sedan
självständigt driver verksamheten med visst stöd av Folk och Fred. Vid ett digitalt nätverksmöte den 28 februari i år bildades det en arbetsgrupp för att planera för en riksomfattande kampanj. Vid ett webbinarium den 25 maj kompletterades arbetsgruppen med ett par
namn.
Vi beslutade att vända oss till det vi kallar hela folkrörelse-Sverige eftersom ALLA är hotade
av kärnvapnen. Vi vill föra upp frågan på dagordningen. Ge mer kunskap, mer engagemang
och trycka på politiker. Vi har i Sverige ingen egentlig debatt om utrikes- och säkerhetspolitik. VI har en massa kunskap och framför allt har vi det TILLSAMMANS. Freds-, miljö-, solidaritetsrörelsen och alla de som på olika sätt arbetar för mänskliga rättigheter behöver gå
samman.
För att verkligen få till stånd ett samarbete över organisationsgränserna beslutade vi i arbetsgruppen att inte ta med någon annan fråga än kärnvapenfrågan. Inte heller kravet på alliansfrihet. De olika föreningarna och organisationerna har olika hjärtefrågor som de förstås ska fortsätta att jobba för. Det vi har gemensamt – och kan samlas kring – är att på sikt eliminera hotet från kärnvapnen. En väg dit är att få allt fler länder att ratificera FN-konventionen som
blev internationell lag den 22 januari i år för att den vägen påverka kärnvapenstaterna. Det är
en överlevnadsfråga, en moralisk fråga. VI KAN INTE VÄNTA LÄNGRE!
Uppropet vi samlades kring och de 27 namn av kända personer vi hittills samlat in som stöd
ska jag läsa upp här. 56 organisationer har vi idag stöd av och vi kommer att fortsätta hela
året fram till valet.
UPPROP
Kärnvapen dödar massivt, både omedelbart och över tid. Ett kärnvapenkrig skulle hota allt liv
på jorden. Även ett begränsat kärnvapenkrig skulle leda till omfattande påverkan på klimat
och miljö, utbredd svält, stora flyktingskaror och en kollapsad sjukvård.
Vi minns Hiroshima och Nagasaki. Följderna skulle bli mycket värre eftersom dagens
kärnvapen har betydligt större förstörelsekraft. Idag har stormakterna inlett en ny
upprustningskapplöpning med kärnvapen samtidigt som den eskalerande klimatkrisen ökar
risken för politisk oro och därmed risken för konflikter, krig och kärnvapenkrig. Krigsretorik
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ersätter diplomati och samförstånd. Kärnvapentröskeln sänks med tal om nya taktiska, ”små”
och ”lokala” kärnvapen. De ”små” kärnvapnen är dock lika förödande som
Hiroshimabomben.
Om tröskeln till att använda kärnvapen väl passerats är en eskalering oundviklig. Idag
deklarerar stormakterna dessutom att de är beredda att tillgripa kärnvapen utan att avvakta ett
angrepp. Och risken för ett kärnvapenangrepp av ren olyckshändelse växer. Historien kan
berätta att det ibland varit ytterst nära. Kärnvapenförbudet är ett viktigt led i avveckling av
kärnvapen och en signal som höjer tröskeln för användande av kärnvapen idag.
Avtalet om förbud mot kärnvapen, TPNW öppnades av FNs Generalförsamling den 20
september 2017 och trädde i kraft den 22 januari 2021, 90 dagar efter det att 50 stater
ratificerat det. Den 5 april 2021 är det 54 stater som ratificerat avtalet och 86 som signerat det.
Tyvärr hör Sverige inte till dessa. Sverige var med om att lansera konventionen i FN och har
en stark tradition av motstånd mot kärnvapen och tillit till FN. Flera opinionsundersökningar
har visat att en stor majoritet vill att Sverige ansluter sig. Det är också klarlagt att TPNW inte
strider mot ickespridningsavtalet och det tillhörande Stockholmsinitiativet. Att
ickespridningsavtalet är otillräckligt visar det faktum att Storbritannien nyligen beslutade om
en ökning av kärnvapenkapaciteten med 40% i stället för en utlovad minskning med 20%.
Vi uppmanar regeringen att snarast signera och riksdagen att ratificera FN:s avtal om
förbud mot kärnvapen.
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Organisationerna
Afrikagrupperna
Artister för fred
eFOLKET
Enhetsgruppen i Helsingborg
Falu FN-förening
Falu Fredskör
Extinction Rebellion
FIAN-Sverige
FIB Kulturfront, Riks
FIB Kulturfront Blekinge
FIB Kulturfront, Stockholm
FN-distriktet i Dalarna
FN-föreningen, Göteborg
Folkkampanjen Kärnkraft och Kärnvapen, riks
Folkkampanjen Kärnkraft och Kärnvapen, Sundsvall
Framtiden i Våra Händer, FIVH
Fredens Hus Göteborg
Fredsrörelsen i Kungälv
Fredsrörelsen på Orust
Folkrörelsen Nej till EU riks
Fria pensionärer
Föreningen Fjärde Världen
Föreningen Glokala Sjuhärad
Gotlands Fredscenter
Helgeandssystrarna, Alsike kloster
IKFF Göteborgskretsen
Iraksolidaritet
Jordens Vänner riks
Jordens Vänner Helsingborg
Klimataktion
Kommentar, tidskriften
Kristna Freds, Göteborg
Kronoberg för fred och alliansfrihet, KFA
Kvinnor för Fred riks
Kvinnor för Fred, Skåne
Kvinnor för Freds, Sundsvall
Nej till Nato, riks
Nej till Nato Helsingborg
Nämforsens Kvinnominne
Nätverket Folk och Fred
Svenska Freds Göteborg
Svenska Fredskommittén, riks, Sölvi Brädefors,
Svenska Kvinnors Vänsterförbund, SKV
Svenska Präster och Pastorer mot Kärnvapen
Svensk-Kubanska föreningen
Sveriges Fredsråd
Vänstern i Svenska Kyrkan
Ystads Fredsgrupp
Österlens fredsfestival
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Fortsättning på talet.
När vi vänt oss till organisationer som redan är med i ICAN har vi fått höra ”Vi arbetar redan
för det här och gör det i olika nätverk”. Ja, utmärkt, men här gäller det att få in flera i jobbet
och framförallt att samordna det som sker, göra mer och informera varandra och hela befolkningen. Inspirera varandra, få med nya grupper och individer. Det är inte topparna i föreningarna och kanslierna (där sådana finns) som ska göra mer utan det som görs ska samordnas och
spridas. Vi kan t ex i olika delar av landet och i olika organisationer samtidigt lyfta frågan på
olika sätt. Vi kan samordnat och ofta sprida kunskap på sociala medier. Vi kan lyfta varandras verksamhet så vi tillsammans får mer kraft och kan påverka mer. Vi på gräsrotsnivå kan
bli fler, bättre organiserade med mer självkänsla i en stor fråga.
Vi i kampanjen har startat en namninsamling, på Skiftet i nätet. På vår flygblad står länken
dit. Sprid den! Använd alla sätt du kan tänka på, i sociala medier, när du pratar med folk…..
Tänk att 1893 till nyåret 1894 samlade fredsrörelsen in 235 000 namn till en s k fredspetition.
Den begärde av kungen regeringen och riksdagen att använda sig av och initiera varaktiga
skiljedomsfördrag, att ge årliga anslag till internationella fredsmöten och till världsfredsbyrån
IPB och minska folkets militärbördor och använda sparade medel till ”gagnande arbeten och
nyttiga reformer”. Detta enligt Per Anders Fogelströms bok ”Kampen för fred. Berättelsen om
en folkrörelse” (s 61,1971). Så hände det igen inför nedrustningskonferensen i Genève 1931
och följande år samlade Svenska Freds och IKFF med andra organisationer 215 000 namn i
Sverige (s 210).
Motståndet är enormt. Vi har gammal tro emot oss, tro på avskräckning och tillit till att vid
konflikter använda våld och hot om våld. Fredsforskaren Jan Öberg talar inte bara om MIK
utan MIMAK, dvs militära-industriella-media-akademiska komplexet. Så många tjänar sitt
levebröd och får mening i tillvaron genom att hänga med i det gamla tänkandet.
Koppla MIMAK till gammaldags föreställningar om hur krig och kriser ska förebyggas och
hanteras och det blir klart att om inte vi går samman över organisationsgränser kommer vi
inte att hinna förändra innan det är för sent. Greta Thunbergs favoritsaga är Kejsarens nya
kläder. Den gäller här. När ställer media kritiska frågor? När tar de upp själva tänkandet
bakom det som sker, orsaker, dynamik? Tystnaden är kompakt kring många ting av stor betydelse.
Det här kan vi med all vår kunskap och i samarbete lyfta. ”Kejsaren har ju ingenting på sig!”
Det var ett barn som sa det. Tänk om vi, folket, reser oss och säger ifrån: ”Vi är inte med på
att vara gisslan i detta krigiska spel! Våra resurser måste användas FÖR livet, inte emot det!”
Med och i våra olika föreningar och personliga nätverk kan vi visa på – och inspirera till –
lösningar utan användande av våld och hot om våld. Det betyder samhällsförändring. Det blir
inte under det motto den här kampanjen har, men vi slutar ju inte verka där. I kampanjen hittar vi det gemensamma och lägger till det andra som vi i vanliga fall arbetar för.
Jag tror att förutom att sprida kunskap och ökat engagemang kan vi i den här kampanjen hitta
nya människor och grupper att samarbeta med. Just nu har vi i inriktning på valrörelsen. Vi
kommer att behöva fortsätta att samarbeta brett också framöver för att inte bara förbättra vårt
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samhälle utan förhindra att det blir värre, med lidande och ökande flyktingskaror pga klimatoch miljöförstöring och mer krig.
Jag är övertygad om att får vi den här kampanjen att lyfta kommer vi att hitta oerhört mycket
positivt. Vi kommer att hitta nya grupper, organisationer, personer att jobba tillsammans med,
att umgås med. Vi kommer att inspirera varandra, få nya idéer, mer kraft och vi kommer att
lära oss mer om att hantera konflikter utan våld. Organisering, samordning och samarbete.
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SYFTE OCH VISION
När vi vänt oss till organisationer som redan är med i ICAN har vi fått höra ”Vi
arbetar redan för det här och gör det i olika nätverk”. Ja, utmärkt, men här gäller
det att få in flera i jobbet och framförallt att samordna det som sker, göra mer
och informera varandra och hela befolkningen. Inspirera varandra, få med nya
grupper och individer. Det är inte topparna i föreningarna och kanslierna (där sådana finns) som ska göra mer utan det som görs ska SAMORDNAS OCH SPRIDAS. Vi på gräsrotsnivå kan bli fler, bättre organiserade med mer självkänsla i
en stor fråga.
Motståndet är enormt. Vi har gammal tro emot oss, tro på avskräckning och
tillit till att vid konflikter använda våld och hot om våld. Fredsforskaren Jan
Öberg talar inte bara om MIK utan MIMAK, dvs militära-industriella-mediaakademiska komplexet. Så många tjänar sitt levebröd och får mening i tillvaron
genom att hänga med i det gamla tänkandet.
Koppla MIMAK till gammaldags föreställningar om hur krig och kriser ska förebyggas och hanteras och det blir klart att om inte vi går samman över organisationsgränser kommer vi inte att hinna förändra innan det är för sent. Greta
Thunbergs favoritsaga är Kejsarens nya kläder. Den gäller här. När ställer media
kritiska frågor? När tar de upp själva tänkandet bakom det som sker, orsaker,
dynamik? Tystnaden är kompakt kring många ting av stor betydelse.
Det här kan vi med all vår kunskap och i samarbete lyfta. ”Kejsaren har ju
ingenting på sig!” Det var ett barn som sa det. Tänk om vi, folket, reser oss och
säger ifrån: ”Vi är inte med på att vara gisslan i detta krigiska spel! Våra resurser måste användas FÖR livet, inte emot det!”
Med och i våra olika föreningar och personliga nätverk kan vi visa på – och inspirera till – lösningar utan användande av våld och hot om våld. Det betyder
samhällsförändring. Det blir inte under det motto den här kampanjen har, men vi
slutar ju inte verka där. I kampanjen hittar vi det gemensamma och lägger till det
andra som vi i vanliga fall arbetar för.
Jag tror att förutom att sprida kunskap och ökat engagemang kan vi i den här
kampanjen hitta nya människor och grupper att samarbeta med. Just nu har vi i
inriktning på valrörelsen. Vi kommer att behöva fortsätta att samarbeta brett
också framöver för att inte bara förbättra vårt samhälle utan förhindra att det blir
värre, med lidande och ökande flyktingskaror pga klimat- och miljöförstöring
och mer krig.
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Jag är övertygad om att får vi den här kampanjen att lyfta kommer vi att hitta
oerhört mycket positivt. Vi kommer att hitta nya grupper, organisationer, personer att jobba tillsammans med, att umgås med. Vi kommer att inspirera
varandra, få nya idéer, mer kraft och vi kommer att lära oss mer om att hantera
konflikter utan våld. Organisering, samordning och samarbete. Detta ska vi ta
upp på det arbetsmöte som tar vid efter inspirerande musik från Falu Fredskör.
Hur vi ska samverka ska vi ta upp på det arbetsmöte som tar vid efter inspirerande musik från Falu Fredskör.
Det kommer att bli en kort paus efter kören när livesändningen bryts och endast
Zoommötet fortsätter. Så ni som vill fortsätta vara med och planera och besluta
för fortsättningen och inte är med i Zoom kan gå in på den här länken:

Den 25 maj, 2021
Karin Utas Carlsson
Arbetsgruppen
Fredens Hus Göteborg
Lära för Fred (www.laraforfred.se)

