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Öppet brev till utrikesminister Margot Wallström 
Regeringskansliet 
Rosenbad 4 
103 33 Stockholm 

Stå på dig mot kärnvapen Margot! 

Vi skriver till dig eftersom vi vet att du står inför ett avgörande beslut: Avgörande för 
Sveriges anseende som fredsnation och avgörande för mänsklighetens överlevnad.  Du kan 
föreslå Regeringen att signera Förenta nationernas avtal om förbud mot kärnvapen och 
överlämna det till Riksdagen för ratificering.  
Vi vet att beslutet är svårt. Inte för sakens skull, utan för den virvelvind av särintressen som 
envist skymmer sakens ovedersägliga fakta; de fakta som gjorde att 122 av jordens nationer - 
inklusive Sverige - den 7 juli 2017 röstade för förbudet. 

Vilka länder röstade emot? De som hävdade att de behöver skyddet av ett kärnvapenparaply 
för sin säkerhet skull. Detta samtidigt som ett teknologiskt missöde, den mänskliga faktorn, en 
hackers vansinnesattack eller en felaktig bedömning i stormaktsschackspelet kan - med den 
kärnvapenarsenal som finns idag - förvandla planeten till en grushög. 

När ett barn höjer en käpp för att slå ett annat, säger de vuxna: "Sluta, du kan göra hen illa". 
När två barn grälar med varandra, säger de vuxna: "Sluta. Det här kan vi resonera om". Men 
hur gör vi vuxna själva? Vi som också grälar och hotar?  
I den nya kapprustningsepoken bygger vi fler och ohyggligare vapen att slå varandra med. I 
allt snabbare takt förkastar vi det vi lär barnen om diplomati, samförstånd och konfliktlösning. 
En enda människas liv är oändligt värdefullt. Med kärnvapen spelar vi med miljarder 
människors liv. Men vägen till fred är inte upprustning och militärallianser. Vägen till 
fred är fred! Dialog, dialog och samarbete om vår gemensamma framtid på jorden!  

Nu utsätts Sverige för kraftiga påtryckningar från USA och Nato: ”Lita på oss när vi säger att 
vi vill avskaffa kärnvapnen! Skriv inte under för då försämrar ni relationerna till oss!” 
Margot, backa inte, tro på representanterna för den överväldigande majoriteten av jordens 
människor! Äntligen har vi en världsomfattande rörelse för att befria jorden från 
kärnvapen och Sverige ska vara med! 
 
Vi är Falu FN-förening och vi vill försvara Sveriges anseende som fredsnation och säkerställa 
mänsklighetens överlevnad imorgon. Vi vädjar till dig: Föreslå vår Regering att Sverige 
signerar FNs förbud mot kärnvapen och överlämnar det till Riksdagen för ratificering. 

 Med vänliga hälsningar 

Falu FN-förening, styrelsen 
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