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Sverige - Skriv på FN:s konvention om kärnvapenförbud 
Det förstår alla, både jag och Du  
men inte våra folkvalda representanter 
troligen lyssnar de mer på officerare och sergeanter 
 
Även om man en liten del av världens kärnvapen skulle avfyra 
Blir klimateffekterna stora och dyra 
värmestrålning, bränder, tryckvåg och radioaktivitet 
död, vattenbrist, svält med flyktingströmmar, epidemier - ja vi vet  
 
För att inte tala om de medicinska skadorna på människor och djur 
Vill du veta hur? 
Om det händer: 
Skadade, blödande, brända, trasiga, spyende, gråtande och skrikande människor i mängder  
Det hände i Japan under andra världskrigets slut 
Och det uppstår behov av sjukhusvård akut 
Men den räcker på långa vägar inte till 
Hur gärna vårdpersonalen än vill  
Symptom av strålsjuka kommer att visa sig 
okontrollerade blödningar, allvarliga problem med inre organ, håravfall, infektioner  
skador som kommer att drabba människor i generationer 
 
Avskräckningseffekten och terrorbalansen är argumentet 
Men misstag kan göras och flera har skett 
Kärnvapen kostar pengar att inneha 
105 miljarder dollar spenderade 2011 USA 
Lika mycket som att alla skulle få skolgång, hälsovård, mat, rent vatten och säkra avlopp  
och därmed få framtidshopp 
 
Utredningen som regeringen tillsatte kom fram till följande 
”Konventionen är alldeles för oprecis och böljande 
Att skriva på är att reta Natos vänner 
som vill ha kärnvapenparaply ifall det händer 
 
Vi menar att skriva på är en signal 
att världens ledare inte har nåt val 
För folk i alla länder vill leva på vårt vackra klot 
utan något kärnvapenhot 
 
Så ta nu ert förnuft till fånga 
87 % säger nej så vi är många 
Moderater, SD:are, Kd-ister 
Liberaler och centerpartister 
och högborne försvarsminister 
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Lyss till det egna partiets ungdomar och feminister 
Även ryssarna är människor om än österut 
Peter Hultqvist borde veta hut! 
Hans vackra dalmål klingar falskt i etern 
Har han helt glömt alliansfriheten?  
 
Norge och Finland har förbjudit kärnvapen att beträda sina länder 
Men hur blir det i Sverige om det värsta händer 
Värdlandsavtalet ger inte klart besked 
Vi vill inte ha upprustning vi vill ha fred 
Att inneha och använda kärnvapen borde vara kriminellt  
och det ska vara universellt 
 
Låt Sverige gå i bräschen för nedrustning på jorden 
Sverige - skriv på kärnvapenförbudskonventionen! 
 

Karin Alexanderson/ ordförande i Falu FN förening vid manifestationen 9 mars 2019 

 

 

På bilden Annika Eriksson: Vem vill finnas under ett kärnvapenparaply? 

 


