
Förbudet som kom av sig  
Manifestation i Geislerska parken i Falun 18 januari 2020. Arrangemanget genomfördes av Falu FN-
förening i samarbete med NBV. 
  
På årsdagen av offentliggörandet av regeringens enmansutredning fortsätter FN-föreningen i Falun, 
liksom FN-förbundet nationellt, kampen för att Sveriges Riksdag och regering ska underteckna FN:s 
konvention om kärnvapenförbud.  
  
Utredningen var en enmansutredning av ambassadör Lars-Erik Lundin. Som vi vet rekommenderade 
Lundin regeringen att Sverige inte ska ansluta sig till FN-förbudet mot kärnvapen. Detta blev också 
regeringens beslut, presenterad av dåvarande utrikesminister Margot Wahlström mitt under semestern 
2019. Men hon sade också att översynskonferensen av NPT (ickespridningsavtal) våren 2020 måste 
ge resultat annars kommer regeringen att ta upp frågan om att ratificera FN:s konvention om 
kärnvapenförbud på nytt. Något som 78 % av Sveriges befolkning anser att Sverige ska göra enligt en 
nyligen gjord SIFO-undersökning. 
  
Per-Olof Tellander, Folket i Bild Kulturfront talade om utredningen och den osäkra grund som 
rekommendationen till regeringen vilar på och att det inte heller går att få fram underlaget: mail är 
raderade, möten är inte protokollförda och handlingar belagda med sekretess.    
  
Helge Sonntag från FN-distriktet talade om nödvändigheten av att avskaffa kärnvapen utifrån de 
senaste världshändelserna i Irak och Iran. Ett flygplan sköts ner av misstag. En kärnvapenmissil kan 
avfyras lika lätt, av misstag.  
  
Karin Alexanderson, ordförande i Falu FN-förening beskrev kommande aktiviteter för att sprida 
kunskap och fortsätta sätta tryck på politikerna. Nästa manifestation 7 mars och ytterligare en 25 april. 
Fokus är då vilka överväganden regeringen gör inför översynskonferensen av NPT i New York. Ett 
öppet brev kommer att tillställas regeringen i frågan bl.a. 
  
Eamonn O´Reilly sjöng och spelade, Gunnar Blommé läste dikt. 
  
Ungefär 70 personer lyssnade, sjöng och applåderade talarna. 
Att manifestationen uppskattades visar bl.a. det faktum att flera personer på plats önskade bli 
medlemmar i föreningen. 
 
Text och Foto Karin Alexanderson, ordförande i Falu FN-förening. 
 

 


