Inbjudan till organisationer att stödja och medverka i
kampanjen Kärnvapenförbud. Nu!
Hiroshimadagen, den 6 augusti 2021 lanserades ett upprop för kampanjen Kärnvapenförbud. Nu! Syftet är att få regering
och riksdag att signera respektive ratificera FN:s kärnvapenförbud (TPNW). Uppropet med numera underskrifter av
32 ”kändisar” och 72 organisationer bifogas. Kampanjen fortsätter till valet 2022.
Många stora organisationer har redan på sin agenda att prioritera kärnvapenförbudet. Den här kampanjen är ett komplement
till den internationella kampanj som ICAN driver och fick Nobels Fredspris för 2017.
Samarbete för aktiviteter på de olika orterna. Det vi kan bidra med är att sprida information om aktiviteter, annonsera
och samordna dem, inspirera till fler och större på gräsrotsnivå. Vi sprider och producerar artiklar och flygblad och säljer
tryckta tröjor och dekaler med budskapet. Genom ökad kommunikation och kännedom om varandra kan vi få mer att hända
och budskapet nå fler, slutligen även regering och riksdag.
Här nedan bifogas uppropet med namnunderskrifter som det ser ut nu.
Vi hoppas att din förening skriver under uppropet och stödjer kampanjen samt anmäler en kontaktperson. Vi tänker
oss att vi ska få alltfler kontaktpersoner, enskilda och organisationers, som initierar och samordnar aktiviteter på olika orter
och blir kuggar i en kampanj som växer allt eftersom. Sådana personer, spridda över hela landet, är avgörande för hur
kampanjen ska lyckas. Därför är det bra att veta var ni bor. Det gäller att hitta fler på samma ort. Vi kan hjälpa till inom
ramen för dataskyddsförordningen GDPR.
Hemsida för kampanjen: https://www.laraforfred.se/fredsrorelsen/kampanj-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.carlsson@gmail.com. Givetvis vill vi också att personer och organisationer använder sina egna kanaler.
Namnsamling via Skiftet: https://www.mittskifte.org/petitions/karnvapenforbud-nu Det är viktigt att uppmana så många
som möjligt att skriva på. Facebook och Instagram kan utnyttjas.
Flygblad och broschyr. Vi erbjuder flygblad med länk och QR-kod och en broschyr. De finns utlagda på hemsidan. Allt kan
beställas av staffan.ekbom@gmail.com.
Hjärtligt välkommen att delta!
hälsar den arbetsgrupp samordnar kampanjen. Den består av Jan Strömdahl, Anders Romelsjö, Eva Jonson, Staffan Ekbom,
Anders Åsman och Karin Utas Carlsson från fredsrörelsen. Jag svarar på frågor och tar emot anmälningar om deltagande.
Den 10 december 2021.
Karin Utas Carlsson

