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Hej alla i Faluns nybildade mailnätverk 
för en kärnvapenfri värld!       

Sist vi hördes av firade vi att FN:s konvention för kärnvapenförbud TPNW  (Treaty on the Prohibition 
of Nuclear Weapons)  blev internationell lag den 22 januari i år, tre månader efter att 50 staters parlament 
ratificerat den.
I dessa stater blir det nu förbjudet att inneha, utveckla, använda, utplacera, ta emot, hota med 
kärnvapen eller att understödja andra länders kärnvapenprogram. 
I skrivande stund har ytterligare 4 stater ratificerat och dessa 54 länder står nu modigt upp mot de mäktiga 
kärnvapenstaterna. En del kritiker menar att det bara är ”småstater” som inför detta kärnvapenförbud - men 
är t.ex. Nigeria med sina 196 miljoner medborgare verkligen en ”liten stat”?

ICAN (International Campaign to Abolish Nuclear Wepons) är den internationella koalition av 607 
civilsamhällsorganisationer i 106 länder som var med och tog fram underlaget för en 
kärnvapenförbudskonvention i FN. För det fick de Nobels Fredspris 2017. 
På deras hemsida kan du nu följa vilka länder som ratificerar www.icanw.org 
Där hittar du också andra kampanjer som ICAN driver, exempelvis Cities Appeal, där städer uppmanar sitt 
lands parlament att ratificera kärnvapenförbudet. Väldigt många städer världen över har redan anslutit sig, 
Washington DC var först, tätt följda av Paris, Tokyo, Sydney, Berlin mfl. mfl. 
I vårt grannland Norge har över 40 städer anslutit sig, läs om det på   www.icannorway.no
I Sverige verkar det vara svårare. Vår kommunallag säger att en kommun inte ska blanda sig i 
utrikespolitiska frågor. Men det är ju städer som är måltavlor för kärnvapenattacker, så kommuner kan hävda
sitt ansvar för invånarnas säkerhet. I många svenska kommunfullmäktige har man motionerat om en 
anslutning, till exempel har Miljöpartiet i Falun gjort det. Göteborg blev den första svenska staden att ansluta
sig till Cities Appeal, Beslutet har tyvärr överklagats och upphävts av Förvaltningsdomstolen, men än är inte 
slaget förlorat!

Domedagsklockan är en symbolisk klocka, som sedan 1947 har uppdaterats av Bulletin of the Atomic 
Scientists på universitetet i Chicago. Klockan symboliserar hur nära mänskligheten står en global katastrof 
genom att ange hur många minuter det är till midnatt. Näst närmast hittills var den under Koreakriget 1953 – 
2 minuter från midnatt och som längst ifrån 1991 i samband med Sovjetunionens fall – 17 minuter från 
midnatt. Den senaste och närmaste uppdateringen var 2020 – 1 minut och 40 sekunder från midnatt - av två 
anledningar: klimathotet och risken för kärnvapenkrig. Dessa två hot hör intimt samman. 
Kärnvapendetonationer innebär klimatkatastrofer med missväxt och massvält under många år. De enorma 
summor som årligen satsas på kärnvapen skulle räcka för att rädda klimatet, utrota världens fattigdom och ge
grundutbildning till all världens barn osv. 

Idag saknas tydlig lagstiftning som förbjuder kärnvapen på svensk mark. Det saknas också 
inspektionsmöjligheter, både i freds- och krigstid. Är inte det skrämmande i en tid då kärnvapenmakterna 
rustar och frångår den tidigare doktrinen ”No first use”?

Sverige är tyvärr inte ett av de 54 länder som ratificerat FN:s kärnvapenförbud, detta trots vår 
nedrustningshistoria. Det är viktigt att vi fortsätter arbetet för att Sverige ska ansluta sig till konventionen. Ju 
fler stater som ansluter sig, desto starkare blir normen mot kärnvapen. En del kritiker menar att 
kärnvapenförbudet kommer att vara tandlöst så länge kärnvapenstaterna inte deltar. Erfarenheter från andra 
konventioner visar att detta inte stämmer. Exempelvis har förbudet mot landminor och klustervapen bidragit 
till minskad efterfrågan och därmed minskad produktion av dessa massförstörelsevapen.

http://www.icannorway.no/
http://www.icanw.org/


Alltsedan FN:s Generalförsamling tog beslutet om TPNW den 7 juli 2017 har vi 
i Falu FN-förening prioriterat arbetet för en svensk ratificering, många av er har 
deltagit på ett eller annat sätt. 
Vi vill nu intensifiera detta arbete och har lämnat in en motion till FN-förbundet 
kongress i juni om behovet av att samla krafterna och få till ett samarbete mellan alla 
organisationer på riksplanet som arbetar med samma mål, ett svenskt 
kärnvapenförbud. Det här mailnätverket skulle kunna fungera på liknande sätt på 
lokal nivå.

Detta utskick är menat som en upptakt till ett gemensamt arbete och utbyte mellan 
oss, både enskilda och representanter för olika föreningar och organisationer. Vi är 
övertygade om att Du/ni har erfarenheter att delge oss andra. 

Kom med idéer och synpunkter på hur Du/ni vill använda vårt nätverk. En fråga som 
just nu diskuteras är huruvida det är en bra ide´att ha folkomröstning om en svensk 
ratificeringen av kärnvapenförbudet. Vad tror Du/ni? 
Kanske har Du/ni någon annan fråga vi kan diskutera här.
Kom ihåg att ”svara alla” så når du oss allihop samtidigt.
   
Ordet är fritt!

Tillsammans för en kärnvapenfri värld!

För Falu FN-förening 
Cecilia Bergh             a.cecilia.bergh@gmail.com 
Annica Ericson          annerc55@hotmail.com 
Sylvia Kjellberg         sylvie@telia.com    
 

PS. 
      På vår hemsida  www.fn.se/falun/  kan du se vår utställning om kärnvapen.
                                                                                                                              DS.
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