Falu FN-förenings Medlemsbrev 2 juni 2019
Hej FN-vänner,

I Faluföreningen har vi engagerat oss i frågan om kärnvapenförbudet. Nu är FNförbundets namninsamlingskampanj igång för ett svenskt JA till
Kärnvapenförbudet. Kärnvapenförespråkarna och kärnvapenmakterna vinner
terräng. Att Sverige står upp mot kärnvapen och för nedrustning är därför
viktigare än någonsin. FN-avtalet sätter press på kärnvapenstaterna och
påminner dem om deras nedrustningslöften. Men majoriteten i riksdagen är
emot att Sverige skriver på FN kärnvapenkonvention trots att 86 % av svenska
folket, enligt en Sifomätning, är för att Sverige ratificerar konventionen.

På FN-förbundets sida, iordningställd särskilt för namninsamlingen,
https://nejtillkarnvapen.nu/ finns material och information för dig som enskild
eller som representant för en organisation. Skrolla ner så kommer du till brevet
till Margot Wallström som du kan skriva under digitalt. Nedanför finns också
fönster ”Läs mer” för att gå vidare till information, beställa material eller ladda
ner material – namnlistor, affischer, flygblad, infoblad.
Den här namninsamlingen pågår under sommaren och in på hösten och ska sedan
presenteras för regeringen. Det har startat flera namninsamlingar för
kärnvapenförbudet redan tidigare (Green-Peace och Internationella
Kvinnoförbundet för Fred och Frihet, IKFF). Namninsamlingarna samarbetar och
vi räknar med att de kommer presenteras tillsammans.
Som medlem har du fått tidningen Världshorisont i slutet på maj. Där finns
mycket information och du kan också läsa på flera sidor om kärnvapenförbudet,
Falu Föreningen, se bilder på kärnvapenparaplyet, på Falu Fredskör och läsa tal
på vers! Vi har flera ex av detta temanummer om Kärnvapen om du önskar.
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Vi är tacksamma om du vill vara med och samla namn. Du kan få utskrivna
namnlistor (men kan även enkelt skrivas ut från nämnda sida) och affischer av
oss. Be folk att texta sina namn då blir det enklare att lägga in dem digitalt
efteråt. Vi kan ta hand om påskrivna namnlistor och se till att förbundet får
namnen eller så lägger ni in dem själva.
Ni kan även samla namn mer organiserat tillsammans med några av oss: Vid
Bingsjöstämman 3 juli tex, kontaktperson Helge Sonntag 072 368 32 12 eller i
Norberg till minne av Norbergsstrejken, samling vid den hemliga
strejkmötesplatsen 17/7 klockan 17.00, kontaktperson P-O Tellander 073 – 070
34 70. Vi kommer även ha en manifestation 6 augusti i Falun då vi hedrar minnet
av offren av atombomberna över Hiroshima och Nagasaki, även då behöver vi
hjälp att samla namn, hör av till Karin 073 80 26 197.
En studiecirkel om kärnvapenförbudet har satts igång och som nu arbetar med
att göra en utställning bl.a. i samarbete med högskolan Dalarna för att använda
audiovisuella tekniker.
Till hösten planeras aktiviteter för att sprida information om Agenda 2030 i
Falun där FN-förbundet, och vi naturligtvis, menar att kärnvapenfrågan är intimt
ihopkopplad med hållbarhetsfrågorna.
En studiecirkel i demokratifrågor med utgångspunkt från Agenda 2030 och
målet ”mänskliga rättigheter och demokrati” planeras också till hösten. Vilka är
hoten mot demokratin och hur får vi ett folkstyre värd namnet?
Några offentliga föreläsningar planeras. Inte minst kan vi nämna att
antikärnvapenorganisationen ICAN:s1 generalsekreterare Beatrice Fihn kommer
till Dalarna 17 september. Hon ska träffa elever i länet bl.a. på FN-skolan Falu
Frigymnasium men håller också en offentlig föreläsning i Borlänge på kvällstid.
Mer information om detta kommer senare.
Vet du om att föreningen har en egen hemsida: https://fn.se/falun/
hälsningar
Karin Alexanderson, ordförande sedan februari 2019 i Falu FN-förening
Kaxan87@gmail.com
mobil: 073 80 26 197
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ICAN (International Campaign to Abolish Nuclear Weapons) tilldelades 2017 Nobels fredspris ”För
dess arbete med att uppmärksamma de katastrofala humanitära konsekvenserna av all användning
av kärnvapen, och för dess banbrytande insatser för att åstadkomma ett fördragsbaserat förbud mot
sådana vapen.” Källa: https://sv.wikipedia.org/wiki/Beatrice_Fihn hämtad 2019-05-30
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