
 

 

Inbjudan till mailnätverk för en kärnvapenfri värld 

 

Nu har 50 stater ratificerat FN:s konvention för ett kärnvapenförbud (TPNW) Den senaste staten 

ratificerade på FN:s självaste 75-årsdag den 24/10 2020. Konventionen blir i och med detta 

internationell lag 3 månader senare, alltså den 22 januari 2021. Det innebär att det för dessa stater 

blir förbjudet att inneha, utveckla, använda, prova, utplacera, ta emot eller hota med kärnvapen. Alla 

stater är välkomna att ratificera kärnvapenförbudet, förutsatt att de följer ovanstående. Det kommer 

troligen att dröja innan kärnvapenstaterna gör det, men de kommer att påverkas av den norm mot 

kärnvapen som förbudet och dess status som internationell lag innebär. 

 

Så kampen är på intet sätt över. Kanske har vi avslutat etapp 1 för en kärnvapenfri värld. Som en av 

överlevarna från bombningen av Hiroshima, Setsuko Thurlow, sa: Detta är början till slutet för 

kärnvapen. 

 

Falu FN-förening har sedan konventionen togs i FN:s Generalförsamling 7 juli 2017 på olika sätt 

arbetat för att Sverige ska signera (görs av regeringen och innebär att man förbereder ratificering) 

och ratificera (görs av riksdagen och innebär att konventionen blir juridiskt bindande) 

kärnvapenförbudet. Detta har skett bl a genom manifestationer på sta´n, möten, föredrag, 

utställning, filmvisningar m.m. Vi är många som hjälpts åt genom att hålla tal, sjunga, samla namn, 

affischera osv. Med gemensamma krafter kan vi försätta berg. 

 

Nu, när vi inleder etapp 2, vill vi organisera oss lite bättre och vi behöver också bli fler. Vi måste 

fortsätta att arbeta för en svensk ratificering. Ju fler länder som ratificerat, desto starkare blir 

normen mot kärnvapen. 

 

För att hålla kontakten tänkte vi starta ett mailnätverk. Ett nätverk för att utbyta erfarenheter och 

kunskaper, ställa frågor och formulera svar, diskutera aktiviteter och fördela arbetsuppgifter. I dessa 

coronatider passar ju en sådan arbetsform. Att anmäla sig till nätverket betyder inte att man tar på 

sig arbetsuppgifter. Det bestämmer man själv från gång till gång. 

 

Vill du som enskild och/eller din organisation vara med? Skicka svar till undertecknad. Om du 

svarar ja godkänner du också, i enlighet med bestämmelserna i GDPR, att du ingår i ett nätverk, där 

ditt namn, ev organisation och mailadress blir synligt för nätverkets medlemmar. Nätverkets 

medlemmar finns registrerat i en maillista som handhas av Cecilia Bergh för Falu FN-förenings 

räkning. Registret raderas när nätverket upphör. Du kan när som helst begära att ditt namn ska tas ur 

registret. 

 

Känner du någon annan som vill vara med? Vidarebefordra gärna detta mail till den personen och 

be honom/henne göra sammalunda. 

 

Undertecknad har Falu FN-förenings uppdrag att samordna arbetet med kärnvapenfrågan. 

 

 

        

        

Falun 20 12 09 

Cecilia Bergh 

Falu FN-förening  

e-post: 

a.cecilia.bergh@gmail.com  

tel: 070-339 26 41 
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