
LÄSTIPS/ FRED  nov 2015 / Se även LÄSTIPS NATO 
 
FILM och LJUD 

Död på distans: Norsk tv dokumentär om USA:s pågående drönarbombningar i Pakistan:  
http://www.svt.se/dokument-utifran/se-program/del-1-1911?autostart=true 
 
Gruvbolaget. Uppdrag granskning om Northland, Sveriges största konkurs: 
http://www.svtplay.se/video/3074690/uppdrag-granskning-sommar/uppdrag-granskning-
sommar-avsnitt-6 
 
Johan Rockström i Sommar i P1: Om läget för jorden idag och vad vi kan göra för att hålla: 
https://sverigesradio.se/sida/avsnitt/?programid=2071 
 
Kärnvapensprängningarna 1945-199 9. Film av ISAO HASHIMOTO 14 min: 
http://www.youtube.com/watch?v=cjAqR1zICA0 
Uppdaterad version: https://www.youtube.com/watch?v=dGFkw0hzW1c 
 
Kärnkraften och vapnen del 1: https://www.youtube.com/watch?v=_m__VDFE6ys 
 
Kärnkraften och vapnen del 2: https://www.youtube.com/watch?v=3OTiJKxYmr4 
 
No more Hiroshimas, No more Nagasakis: Ban nuclear weapons!: https://vimeo.com/135355477 
 
Agent Orange and depleated uranium: 
http://www.cultureunplugged.com/play/6720/Agent-Orange-and-Depleted-Uranium 
 
 
BÖCKER 

Bevara alliansfriheten - Nej till Nato-medlemskap! Mats Bergquist, Rolf Ekéus, MajBritt Theorin 
m.fl. 

Bomben : Ett knapptryck från kärnvapenkrig, Eric Schlosser. 
 
Ett extremt dyrt och livsfarligt sätt att värma vatten: Åsa Moberg 

Först blir det alldeles vitt”, Peter Glas. Om pacifisten Leo Szilard och atombomben  

Imperialsismen på 2000-talet. SocialistiskDebatt 202. Antologi om bl.a. USA:s baser 
Säljs via: skane@ungvanster.se   Tel: 040- 92 14 11, 0707921421    
Kyrkornas världsråds enhetsdokument: http://www.skr.org/wp-content/uploads/2014/08/KVs-
enhetsdokument-slutversionen.pdf 
 
Kärnkraft- Himmel och helvete: Gösta Elmquist och Bo Levin 

Lära leva samman: Undervisning i konflikthantering. Teori och praktik, Karin Utas Carlsson  

VÄGVAL FRED OCH SÄKERHET EN NY SVENSK POLITIK, Lars Ingelstam och  Anders 
Mellbourn: http://globalaveckan.se/files/2014/08/vägval_fred_a5_tryck.pdf 
 
 
ARTIKLAR MM: 

Artikel om USA:s pågående drönarkrig i Pakistan:  
newsvoice.se/2015/07/16/usa-rekryterar-dataspelsnordar-for-att-bli-massmordande-
dronarpiloter/ 
 
Baltorpstalet, Gudrun Schyman: 
http://schyman.se/2015/06/13/manifestation-mot-militarismen-nej-till-nato-i-simrishamn-13-juni-
2015/ 



Dags att förbjuda kärnvapen, Svenska Läkare mot kärnvapen: http://www.dn.se/debatt/hog-tid-
forbjuda-karnvapen-pa-humanitara-grunder/ 
 
Ett biskopsbrev om klimatet: 
http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=1129407 
 
Hög tid förbjuda kärnvapen på humanitära grunder, Malin Nilsson, I-nat. Kvinnoförb. f. Fred 
och Frihet, IKFF , Andreas Tolf, Sv. Läkare mot Kärnvapen, Eva von Oelreich, Sv. röda korset, 
Gunilla Hallonsten,  internationella avd. Svenska kyrkan: 
http://www.dn.se/debatt/hog-tid-forbjuda-karnvapen-pa-humanitara-grunder/ 
 
Jag hoppas på Sverige i kampen mot kärnvapen, Setsuko Thurlow Hiroshimas 
fredsambassadör, nominerad till Nobels fredspris 2015: 
http://www.svd.se/jag-hoppas-pa-sverige-i-kampen-mot-karnvapen_4385421 
 
Kamp för fred i en krigisk tid, Sveriges fredsråd: 
http://frednu.se/wp-content/uploads/2012/10/mot-Nato-20150428.pdf 
  
Kvinnornas kamp för fred, Kvinnor för fred: 
http://www.kvinnorforfred.se/wp/wp-content/uploads/2015/05/KFF-Kvinnokamp-webpdf.pdf 
 
Kyrkornas världsråds enhetsdokument: http://www.skr.org/wp-content/uploads/2014/08/KVs-
enhetsdokument-slutversionen.pdf 
 
Kärnvapenfria Zoner, Svenska läkare mot kärnvapen: http://laromkarnvapen.se/var-finns-
karnvapen/karnvapenfria-zoner/ 
 
KÄRNVAPENÖVERLEVARE VÄDJAR TILL REGERINGEN: http://slmk.org/nyheter-
press/pressmeddelande-karnvapenoverlevare-vadjar-till-regeringen/ 
 
Lyssna på folket – förbjud kärnvapen, Andreas Tolf, ordf. Svenska läkare mot kärnvapen: 
http://www.etc.se/debatt/lyssna-pa-folket-forbjud-karnvapen 

Lär om kärnvapen, Svenska läkare mot kärnvapen http://laromkarnvapen.se/ 

Nato är redan här. Agneta Norberg, Sveriges fredsråd: 
http://www.clarte.nu/laes-clarte-pa-naetet/2-2014-title/8910-Nato-er-redan-her-89 
 
Nej, Nato skulle inte göra oss tryggare, Sven Hirdman, fd statssekreterare i 
försvarsdepartementet och ambassadör i Moskva: http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/nej-
nato-skulle-inte-gora-oss-tryggare_4325025.svd 
 
Nej till Sverige som värdland för Natos militära övningar, Agneta Stark samt trettio 
kulturarbetare och debattörer: 
http://www.dn.se/debatt/nej-till-sverige-som-vardland-for-natos-militara-ovning/  
 
No more Hiroshimas. No more Nagasakis: Ban KI Moon declares on anniversary of atomic 
bombing 
http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=51572#.Vcc1O4vmDio 

Norden och militariseringen av rymden, Kvinnor för fred: http://www.kvinnorforfred.se/wp/wp-
content/uploads/2014/01/KFF_Skrift.pdf 
 
Nya säkerhetsrådet ska skydda Sverige:  
http://www.svd.se/sakerhetspolitiska-radet-svdse_4103923 

Nuclear Famine two billion at Risk. Vad händer vid ett kärnvapenkrig: 
http://www.ippnw.org/pdf/nuclear-famine-two-billion-at-risk-2013.pdf 
 
Nyhetsbrev från aktionsgruppen Nej till NATO: 



http://www.nejtillnato.se/wp-content/uploads/2015/05/Nyhetsbrev-1-1.pdf 
 
Praktisk regerings feminism- Öppet brev till Sveriges regering och riksdag: 
http://www.fredsrorelsen-pa-orust.se/ 
 
Rapport från NPT_konferensen 2015, Ingela Mårtensson. 
http://www.kvinnorforfred.se/karnvapnen-och-npt-konferensen/ 

Sjuttio år sedan första atombomben fälldes 1945:  Kersti Wistrand   
http://humanismkunskap.org/2015/08/06/sjuttio-ar-sedan-forsta-atombomben-falldes-1945/ 

Skydda mänskligheten – avskaffa kärnvapen: Pressmeddelande, Röda Korset 
http://www.mynewsdesk.com/se/rodakorset/pressreleases/skydda-maenskligheten-avskaffa-
kaernvapen-1199160 
 
Vad är Nato: http://www.fredsrorelsen-pa-orust.se/oppet_brev_nato2015.php 

Vill Ryssland återstarta kärnvapenupprustningen? Svenska läkare mot kärnvapen: 
http://slmk.org/wp-content/uploads/PRESSMEDDELANDE-Ryssland-rustar-upp.pdf 

Vinna över –inte vinna över, Karin Utas Carlsson:  
http://www.fredsrorelsen-pa-orust.se/referat_karin_utas_carlsson.php 

 
 
NAMNINSAMLINGAR - Sprid gärna länkarna via Email, Facebook och Twitter till vänner och nätverk! 

Aktionsgruppen Nej till Natos upprop mot värdlandsavtalet: Bevara Sveriges alliansfrihet: 
http://www.nejtillnato.se/ 
Namninsamlingen skall fortsätta till december och läggas fram inför Riksdagen innan det är dags för 
godkännande. Sveriges värdlandsavtal med NATO skall godkännas till våren.  

AVAAZ- Stop the Nuclear power plant in Pyhäjoki built by Fennovoima. 
Namninsamling för att stoppa planerna på kärnkraftsbolaget Fennovoimas planer på att bygga ett 
kärnkraftsreaktor i naturskyddsområdet på Hanhikivi halvön i Pyhäjoki,Finland. 16 mil från Skellefteå: 
https://secure.avaaz.org/en/petition/Sauli_Niinisto_Finlands_President_Stop_the_Nuclear_pow
er_plant_in_Pyhajoki_built_by_Fennovoima/?sXJsPab 

Global Zeros upprop för kärnvapen nedrustning- Stand down nuclear weapons on hair-trigger 
alert: http://www.globalzero.org/take-action/de 
alerting?utm_source=em&utm_medium=x&utm_campaign=DA 

Goodbye Nukes: Time for an ban on Nuclear weapons: 
http://goodbyenuk.es/ 

Globalportalens upprop - Förbjud kärnvapen: http://globalportalen.org/kampanj/f-rbjud-k-
rnvapen 

ICAN/ The International Campaign to Abolish Nuclear Weapons. Global kampanj för att påverka 
världens regeringar att inleda förhandlingar för att förbjuda kärnvapen: 
Direktlänk till ICANs upprop: http://www.icanw.org/become-a-supporter/ 

Mayers for Peace: Online Petition for Total Abolition: https://www.ssl-
z.city.hiroshima.jp/pcf/en/form.htm 

Nätverket Kärnkraftsfritt Bottenviken: Ja till kärnkraftsfritt Bottenviken: 
www.skrivunder.com/ja_till_karnkraftsfritt_bottenviken_och_kvarken 

Upprop för att stoppa ACE -Världens största militära flygövning: http://www.stoppaace.se/ 



HEMSIDOR/ SVENSKA FREDSORGANISATIONER  
 
Aktionsgruppen Nej till Nato: http://www.nejtillnato.se/ 

ARK/ Aktionsgruppen mot Radioaktiv Krigföring. Sprider information om användandet av 
ammunition med den giftiga och radioaktiva tungmetallen utarmat uran, som idag används i krigen 
mot Irak och Afghanistan: http://nonuclear.se/en/links/uraniumconference.org 

Elin Wägner – sällskapet. Håller EW:s livsverk levande genom att uppmuntra studiet av EW:s 
författarskap och lyfter fram hennes idéer och tankar om samverkan mellan kvinnor och män i arbetet 
för fred och miljö: http://www.elinwagner.se/ 

Fredsrörelsen på Orust: http://www.fredsrorelsen-pa-orust.se/ 

IKFF/ Internationella kvinnoförbundet för fred och frihet: http://www.ikff.se/ 

Kvinnor för fred: http://www.kvinnorforfred.se/ 

Läkare för miljön: 
http://www.lakareformiljon.org/index.php?option=com_contact&view=contact&id=2&Itemid=11 

Lärare för fred: http://www.larareforfred.se/ 

Mayers for Peace: 

http://www.mayorsforpeace.org/english/campaign/projects/petition/index.html 

Nätverket Kärnkraftsfritt Bottenviken: http://karnkraftsfritt.se/ 

Nätverket for Kärnvapennedrustning: http://nucleardisarmament.blogspot.se/ 

Operation 1325. Kvinnoorganisationer i samverkan för att genomföra resolution 1325:  
http://operation1325.se/ 

Svenska freds och skiljedomsföreningen: http://www.svenskafreds.se  

Svenska läkare mot kärnvapen / SLMK:  
http://globalportalen.org/organisation/svenska-lakare-mot-karnvapen 

Svenska FN-förbundet: http://www.fn.se/ 

Sveriges fredsråd. Samlar fredsorganisationer och enskilda aktivister som arbetar för fred och 
nedrustning och för att förebygga väpnade konflikter: http://frednu.se/ 

Sveriges kristna råd: http://www.skr.org/ 
Nedlddning av skrifter: http://fred.skr.org/verktyg-for-fred/faktaskrifter/ 

HEMSIDOR/ INTERNATIONELLA FREDSORGANISATIONER  

A BETTER WORLD. Ideell hemsida som förmedlar användbar fredsinfo: 
http://www.betterworldlinks.org/ 
https://www.facebook.com/ABetterWorld 

ABOLISHION 2000:  www.globalwave2015.org. 
http://www.abolition2000.org/?page_id=9 

AVAAZ. Global demokratirörelse för att minska klyftan mellan den värld vi har och den värld som de 
flesta människor vill ha: https://www.avaaz.org/en/ 



 
ICAN/ The International Campaign to Abolish Nuclear Weapons. Internationell kampanj för att 
avskaffa kärnvapen: http://www.icanw.org/ 
 
Global Zero. Global organisation som arbetar för att eliminera alla kärnvapen: 
http://www.globalzero.org/ 

 
MAYORS FOR PEACE: http://www.mayorsforpeace.org/english/index.html 

WILPF/ Women’s International League för Peace and Freedom: 
http://www.wilpfinternational.org/ 
 


