
Uttalande på Hiroshimadagen 2019 - Vi ställer inte upp på kärnvapen! 

För 74 år sedan användes kärnvapen för första gången i krig när USA fällde en 
atombomb över Hiroshima. Någon dag senare fälldes en andra bomb över 
Nagasaki. Fler än 230 000 människor dog i de båda städerna till följd av 
bombernas omedelbara och långsiktiga skador. Utöver dessa kärnvapen fällda i 
krig, har det gjorts ca 2000 provsprängningar som har lett till sjukdom och död i 
de områden som använts för proven. 

Den 7 juli 2017 gick en resolution om kärnvapenförbud igenom i FN:s 
generalförsamling. Andra inhumana vapenslag såsom kemiska och biologiska 
vapen samt landminor och klusterbomber har redan förbjudits. Efter det har 
IKFF tillsammans med bl.a. Svenska läkare mot kärnvapen i initiativet ICAN 
(Internationella  kampanjen för att avskaffa kärnvapen) drivit på för att Sverige 
ska underteckna och ratificera resolutionen.  

I början av juli kom beskedet att Sverige inte kommer att skriva under FN-
resolutionen. I strid mot folkviljan bestämde regeringen att inte underteckna.            
I en Sifoundersökning som genomfördes 2017 ville 86% att Sverige skulle 
underteckna. Hökarna i S, andra partier i riksdagen och militären var emot ett 
undertecknade och de fick sin vilja igenom. Samtidigt utövade USA starka 
påtryckningar och hot på Sverige om att inte underteckna. Regeringen tillsatte 
en enmansutredning som avstyrkte svensk ratificering. IKFF genomförde en 
skuggutredning med hjälp av juridisk och internationell expertis på området 
och den visar klart att ett svenskt undertecknande av resolutionen skulle 
fungera och inte stå i strid med andra avtal.  

Sverige har en stolt historia av att säga nej till kärnvapen. I våras var Maj-Britt 
Theorin i Växjö och berättade om den starka rörelsen mot kärnvapen i Sverige 
från femtiotalet och framåt, som ledde till ett svenskt nej till att skaffa 
atomvapen och underskrift av icke-spridningsavtalet rörande dessa vapen. 
Kvinnorna drev på och efter ett besök i Japan ändrade Olof Palme ståndpunkt 
och blev motståndare till kärnvapen. Han sa ”Res till Hiroshima, du blir aldrig 
densamma igen”. 

Idag borde försvarsminister Peter Hultqvist skickas till Hiroshima! Han borde 
tillsammans med de andra hökarna ta sitt förnuft till fånga. Skicka dit dem! 

Idag står vi inför en upptrappning av krigshotet i världen. USA och Ryssland har 
dragit sig ur INF-avtalet (avtal från 1987 mellan USA och Sovjetunionen om 
kärnvapennedrustning genom att avskaffa medeldistansrobotar) och nu kan de 



återigen börja utveckla sina kärnvapen. Idag står 1800 kärnvapen redo att 
avfyras inom några minuter, och knappen till USA:s kärnvapen håller Donald 
Trump i. Det är bara presidenten som kan avfyra USA:s kärnvapen, Reagan 
tappade koden på golvet, Clinton glömde den på ett möte, Ford glömde den på 
flyget och Carter lämnade in den på kemtvätt. Vad ska Donald Trump göra med 
den? 

Förbudet mot kärnvapen i FN 2017 var ett initiativ av 122 länder och många 
ideella och humanitära organisationer för att inte de nio länder som har 
kärnvapen ska få fortsätta att utsätta resten av världen för detta hot.  

Maj-Britt Theorin citerade vid sitt föredrag i Växjö tidigare i år Max Tegmark, 
professor i fysik och kosmologi. En på tre, så stor bedömer han risken att dö i 
ett kärnvapenkrig. Han har lett ett upprop av 3700 forskare i 82 länder, en 
majoritet från USA och Storbritannien som vill skriva på mot kärnvapen. 

Hon citerade också William Perry, tidigare försvarsminister i USA. ”Situationen 
är som 1914 då de länder som drogs in i kriget inte förstod vad som höll på att 
hända; som om de gick i sömnen. Idag är det som att vi går i sömnen mot ett 
kärnvapenkrig”. 

Mot bakgrund av detta togs ett uttalande från de ca. 50 deltagarna på 
manifestationen mot kärnvapen på Hiroshimadagen den 6 augusti på Café 
Fontaine i Växjö: 

VI STÄLLER INTE UPP PÅ DET HÄR! 

VI VILL ATT MÄNNISKOR, DJUR OCH NATUR SKA FÅ LEVA! 

FÖRBJUD ALLA KÄRNVAPEN! 

SVERIGES REGERING OCH RIKSDAG, ÄNDRA ERT STÄLLNINGSTAGANDE 

 – SKRIV UNDER OCH RATIFICERA FÖRBUDET MOT KÄRNVAPEN I FN! 
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