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För kamp mot kärnvapen – Aldrig mer!
6 augusti 2015

Sagt om Hiroshima och Nagasaki

”Japan var redan besegrat och det var 
fullständigt onödigt att fälla atombomberna.” 
(General Dwight Eisenhower)

”Det skulle vara ett misstag att tro att Japans 
öde avgjordes av atombomberna. Japans neder-
lag var säkrat redan innan.” (Winston Churchill)

Aldrig mer kärnvapen 
Vi minns offren, vi kämpar för nedrustning

Rålambshovsparken torsdag 6 augusti kl 19-21 
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För 70 år sedan, den 6:e och 9:e augusti 1945
Den sjätte augusti fällde USA en atombomb över den japanska 
staden Hiroshima. Tre dagar senare drabbades Nagasaki av samma 
katastrof. Över 200 000 människor dödades omedelbart av bomb-
erna mot de två städerna. Ännu fler drabbades av obotliga skador 
och outhärdliga plågor men överlevde. Nästan all bebyggelse 
förstördes i tryckvågen och eldstormen efter bomberna. 

   Aldrig mer Hiroshima!
Ickespridningsavtal och nedrustningskonferenser skulle sätta stopp 
för all framtida användning av kärnvapen. Men stormakterna, 
främst USA, utvecklar idag mångdubbelt kraftiga kärnladdningar 
för nya massförstörelsevapen. Det mesta sker i hemlighet. Jordens 
framtid står på spel. 

Varken nedrustningskonferensen i Genève eller FN:s översynskon-
ferens av ickespridningsavtalet har nått fram till bindande beslut 
om omedelbart stopp för vidare utveckling och spridning av kärn-
vapen. 

Folkrörelser och yrkesgrupper över hela världen planerar nu för att 
själva driva fram en konvention om kärnvapennedrustning. 

 Ta ställning för en framtid utan kärnvapen!
 Kom med och driv fram en opinion 
 som tvingar parlament, regeringar 
 och FN att gemensamt 
 arbeta för att avskaffa alla kärnvapen. 

Ett nytt hot
Utarmat uran blir över efter framställningen av kärnbränsle för 
bomber, men är också en form av kärnvapen. Utarmat uran finns 
i stora mängder och är mycket billigt. Det är eldfängt, är världens 
hårdaste material och förstärker granater så att de kan bryta 
igenom pansarplåt. Det är oerhört giftigt för allt levande och har 
förgiftat marken där det använts, som av USA/Nato i Jugoslavien 
och Irak, och orsakat människorna stort lidande. 

Hiroshimadagen
Den 6:e augusti är både en sorg- och minnesdag och en uppman-
ing till kamp mot massförstörelsevapen. De enda atombomber som 
hittills i världshistorien fällts i krig är de som drabbade Hiroshima 
och Nagasaki, med den ofattbara förstörelse och det lidande som 
de medförde. De var svaga i jämförelse med dagens kärnvapen 
och förutom de fem stora kärnvapenländerna – USA, England, 
Frankrike, Ryssland, Kina - har nya länder tillkommit som Indien, 
Pakistan och Israel. 

Inga kärnvapen i Sverige
Det är viktigare än någonsin att fredsgrupper världen över demon-
strerar mot kärnvapen och andra massförstörelsevapen. De utgör hot 
mot hela mänskligheten. Vi måste också stoppa det Värdlandsavtal 
med Nato som medför risk att kärnvapen förs in i Sverige.  

 Europeiska Unionen sades vara ett fredsprojekt. 
 Alla folkrörelser för fred i Europa kräver att EU 
 nu lever upp till denna föresats 
 och säger ett kraftfullt NEJ till kärnvapen, 
 till att börja med inom de egna medlemsländerna.  


