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 Sverige bör arbeta mer aktivt i FN,  
för total kärnvapennedrustning.  

För ett totalförbud mot tillverkning, innehav och 
användning av kärnvapen. För en kärnvapenfri värld. 

Vi kan bygga en fredlig värld  
utan kärnvapen och kärnkraft. 

Fred skapas med fredliga medel och ickevåldsarbete. Genom 
förhandlingar, medling och skiljedom. Med teknik och industri 
för långsiktig ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet. 
Teknik för fred.  

Vindkraftverk kan rivas i framtiden…  
men kärnkraftens konsekvenser består. 

I hundra tusen år. Kommande generationer hotas.  
Kärnkraften är idag kraftigt subventionerad: Reaktorägarna 
betalar inte tillräckliga försäkringar för ev. reaktorolyckor eller 
tillräckligt för hantering av det radioaktiva avfallet  eller för 
förstörda landskap vid uranbrytning.  
Kärnkraft är en hälsofarlig, smutsig och miljöskadlig 
verksamhet. Dessutom är den extremt dyr. 

Det behövs god vilja,  
grön och social skatteväxling, ansvar, 

solidaritet och långsiktighet.  
Omställning till hållbar, förnyelsebar, grön energi och 
energieffektivisering ger mer välfärd och meningsfulla 
fredsbevarande jobb i hela landet. Om vi väntar blir det mycket 
svårare. Låt oss redan idag välja ett smart system med trygg 
och förnybar energi. Inte med kärnkraft, kol och olja. 

Kärnkraften är farlig, dyr och onödig.  
Den bör avvecklas – nu. 
Gör detta till en valfråga. 

STOPPA SUBVENTIONERNA TILL KÄRNKRAFTEN! 
AVVECKLA KÄRNKRAFTEN - OMSTÄLLNING NU 

Vi får aldrig glömma Hiroshima –  
och Nagasaki 

Den 6 augusti 1945, fälldes den första atombomben 
över Hiroshima. Idag finns ca 16 000 kärnvapen på 
jorden. De utgör ett allvarligt hot mot hela 
mänsklighetens överlevnad.  
Nio länder har kärnvapen. Samtliga 9 har hotat andra 
länder med dessa vapen. Våld föder våld. Hat föder 
hat. Människor är inte ofelbara. 

Krig, katastrofer och konflikter skall förebyggas med 
fredliga medel. Inte förorsakas. Konflikter kan inte 
lösas med våld eller hot om våld. 

Kärnvapen och kärnkraft använder samma råvara, 
uran. Kärnbränsle och kärntekniskt kunnande kan 
komma på avvägar. Det finns risk för att kärnvapen 
sprids och ett stort kärnvapenkrig.  

Kärnvapentillverkning kan döljas bakom kulisser av 
sk. fredlig kärnkraft. För att förhindra spridning av 
kärnvapen byggs kontrollsamhällen upp. Demokrati 
och individers frihet hotas. 

Aldrig mera krig. Förbjud kärnvapnen!  
KOM MED I MOTSTÅNDET MOT KÄRNKRAFT 

LÅT VÅR SOL SKINA ÖVER HELA LANDET 
 BLI MEDLEM!  
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