
Klockan 10.30 - 10.50   Navigationsexperten avslöjar helt nya fakta om U137 

I boken Navigationsexperten berättar fredsforskaren Ola Tunander nya fakta om Ubåt 137 
som gick på grund i Gåsefjärden 1981. Två marinattachéer från USAs ambassad var på plats i 
Karlskrona när Ubåt 137 dundrade in i skärgården. Amerikanska korrespondenter menar att 
Vita Huset och utvalda journalister hade blivit förvarnade om vad som skulle hända.   

Stabschefen Karl Andersson hävdar i en intervju som aldrig tidigare publicerats att U 137 
hade »chartrats« för att påverka den svenska opinionen. Är Ola Tunanders bok det mest 
ihjältigna avslöjandet sedan Hajby-affären? Döm själv! 

Klockan 11.30 - 11.50   En kärnvapenattack, kanske inte så farlig om man är 
förberedd?  

(Läkare mot kärnvapen i Göteborg ansvarar för detta program) 

Kärnvapenstaterna har länge framhållit att kärnvapnen inte skall användas i krig, utan de är 
till för att avskräcka andra kärnvapenstater. På senare år har man talat om möjligheten av att 
använda "små" kärnvapen, kanske samma storlek som Hiroshimabomben. Myndigheter i bl a 
Sverige har talat om värdet av att vi är förberedda. Hur vet vi att en atombomb är på väg? 
Skall vi tro att anfallaren varnar i förväg? 
Läkare mot Kärnvapen har beräknat att även ett enstaka kärnvapen, som detonerar över en 
stad, skulle orsaka att tiotusentals människor får svåra skador, särskilt brännskador. Sjukhus 
och sjukvårdspersonal skulle i stor utsträckning vara utslagna. 
Ingen förberedelse skulle hjälpa vid en kärnvapenattack. 

Medverkande: Gunnar Westberg och David Victorin 

Klockan 13.00 - 13.20   Maj Britt - fredskämpen som vägrade kröka rygg  

(Korpens bokförlag i samarbete med Kvinnor för fred och Svenska Freds) 

Hur kom arbetarjäntan från Göteborg in i FN:s finaste salonger och under kristallkronorna på 
UD? Hur blev jag den jag nu är? Går det att påverka de stora männens politik nationellt och 
internationellt? Kan man vara både fredsaktivist, politiker och ambassadör samtidigt? Och 
därtill kvinna? Maj Britt Theorin gick bort innan hennes minnen från livet som fredsaktivist 
och politiker hade publicerats. Nu finns boken, och presenteras på mässan. Scensamtal med 
förläggaren David Karlsson och två av Maj Britts vänner och medarbetare: Ingela Mårtensson 
och Tomas Magnusson 

Klockan 13.50 - 14.15  Jag är fortfarande för svensk alliansfrihet 

Debatten om Natomedlemskap löpte amok i våras. Nu, när medlemsansökan är inlämnad och 
valrörelsen är avslutad gör vi en omstart för viktiga frågor:  

• Hur är förutsättningarna för en aktiv svensk freds- och nedrustningspolitik i det nya läget?  
• Vad händer med den svenska politiken mot kärnvapen, nu när vi ska sitta med i Natos Nuclear planning 

group?  
• Vad betydde Nato i valrörelsen, och blev det som partistrategerna ville?  
• Och hur ska kriget i Ukraina kunna bringas till ett slut?  

Vi fyller scenen med några av de viktigaste rösterna bland dem som fortsätter att vara för svensk alliansfrihet. 



 


