
 
Tal av Helge Sonntag – 2018 12 07 
Geislerska parken, Falun. 
 
Julen bär fridens och fredens budskap. Vi samlas idag till en ljusmanifestation för att 
tillsammans skicka en maning till våra valda riksdagsombud: Ta ställning i dagens mest 
brännande fråga när det gäller livets framtid på jorden: Rösta Ja till Förenta Nationernas lag 
mot kärnvapen! 
 
FN:s generalförsamling tog beslutet 2017. Sverige var en av de drivande länderna bakom 
konventionens tillkomst och röstade tillsammans med en stor majoritet för förbudet. Nu gäller 
det för världens alla parlament att ställa sig bakom förbudet, ratificera det. Minst 50 parlament 
behövs för att konventionen ska börja gälla. Hittills har 19 sagt ja. I Europa bara Vatikanstaten 
och Österrike. Sverige har fått kalla fötter, har fått tillsägelse av USA och Nato. Regeringen 
tillsatte en utredning som ska lämna sin rapport innan januari 2019 är slut. 
 
Men vi behöver ingen utredning. Det är som Beatrice Finh sa, hon som tog emot Nobels 
fredspris förra året: ”Antingen avskaffar vi kärnvapnen eller så avskaffar dom oss!” Vi som 
älskar livet, jorden människor och djur – vi vet att dom måste bort och det fort. För med 
konflikterna som nu skärps jorden runt är en ny kärnvapenrustning på gång med vansinniga och 
oerhörda investeringar i massmords- och människoutrotningsteknik. Kärnvapenbärarna är 
många gånger snabbare och omöjliga att stoppa. Bomberna är av många olika typer och 
storlekar för att kunna användas i många olika situationer Riskerna för oavsiktlig användning 
och lockelsen att i trängda lägen och vid misstänkta anfall slå till först ökar med USA:s och 
Rysslands nya kärnvapenstrategier. Och säg det statsöverhuvud som inte skulle besvara en 
kärnvapenattack! Vi som talar för en förkrossande majoritet av mänskligheten finner oss inte i 
denna galenskap. Nio av tio svenskar vill att Sverige skriver på. Till våra riksdagsombud säger 
vi nu: Se till att kärnvapenförbudet tas upp till omröstning i riksdagen! Följ ditt hjärta och ditt 
förnuft när du röstar! 
 
Vi som är här idag säger ja till kärnvapenförbudet och vi vet att den överväldigande 
folkmajoriteten är med oss. Två av partierna i riksdagen säger ja, ett har inte bestämt sig och 
fem säger nej. Men hela riksdagen måste inse att det handlar om demokratin i Sverige. Vi måste 
hålla i den här frågan tills vi har riksdagen med oss och då måste vi bli många, många fler!  
 
Låt oss börja med riksdagsombuden på Dalabänken! Carl-Oskar Bohlin(M), Ann-Britt 
Åsebol(M), Peter Helander(C), Lars Adaktusson(Kd), Patrik Engström(S), Rosa Gucklu-
Hedin(S), Maria Strömkvist(S), Daniel Riazat(V), Magnus Persson(Sd)), Mats Nordberg(Sd), 
det här är våra företrädare i riksdagen. Vi tror att de är förnuftiga människor med stor integritet 
och som är allvarligt intresserade av vad vi har att säga. FN-distriktet kommer att uppvakta och 
resonera med dom Men vi behöver vara många fler som tar kontakt, argumenterar och begär 
omprövning! För många riksdagsledamöter kommer det handla om att våga gå på tvärs mot 
partilinjen - och det är ett tufft steg att ta! Här kan alla hjälpa till. Tjat hjälper! 
 
Och vi kommer göra om manifestationerna under hela våren: Andra lördagen i varje månad! 
Och vi måste hjälpas åt att bli fler och fler och få med oss fler organisationer. Nästa gång ses 
vi lördagen den 12 januari, stärkta och taggade inför våren. Vi lyssnar på kloka ord och sjunger 
våra sånger ännu högre.  
 



 
Förslag till resolution att skickas till riksdagen 
Falu den 7 december 2018 
 
Till alla Sveriges riksdagsledamöter 
Rösta för FN:s kärnvapenförbud nu! 
När Beatrice Finh tog emot Nobels Fredspris föra året sa hon: ”Antingen avskaffar människorna 
kärnvapnen eller så avskaffar dom oss!” Detta är den enkla sanningen som också nio av tio 
svenskar förstått. Nu ber vi er var och en att snarast rösta för en svensk ratificering av FN:s 
kärnvapenkonvention och därmed lägga Sveriges internationella prestige och anseende åt det 
kärnvapenförbud som världen så desperat behöver! 
 
Antaget av Kärnvapenmanifestationen i Falun den 7 december 2018 
 
 

     
 
 


