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Därför måste Sverige 
skriva under FN-avtalet 
om kärnvapenförbud

Tillsammans kan vi sätta vi press 
på våra politiker. Gör din röst hörd. 
Säg nej till kärnvapen.

Skriv under vår namninsamling på 
nejtillkärnvapen.nu

• Kärnvapen får fruktansvärda följder för familjer, 
barn och samhällen i generationer
• Kärnvapen är ett oacceptabelt terrorvapen 
• Kärnvapen kan utplåna alla förutsättningar för liv
• Sverige måste vara en röst för fred och nedrustning
• FN-avtalet sänder en viktig signal till kärnvapen-
makterna att de måste nedrusta
• Fyra av fem svenskar vill ha ett kärnvapenförbud

Varför en namninsamling just nu? I juli 2017 antog FN ett avtal 
om förbud mot kärnvapen. Sverige och 121 andra länder röstade 
för avtalet men våra politiker har ännu inte bestämt sig. I år ska 
de besluta om Sverige ska ansluta sig till avtalet.
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