
Till statsminister Stefan Löfven, vice statsminister Åsa Romson och övriga som berörs i regeringen 

Regeringskansliet 

103 33  Stockholm 

 2015-08-06 (Hiroshimadagen) 

Öppet brev: Svara på vår fråga om kärnvapen i Sverige! 
 

Tyvärr har vi inte fått något svar på frågorna som ställs till regeringen i vår insändare ”Sverige och 

radioaktiv krigföring”, publicerad i Miljömagasinet nr 27, 2015. Av speciellt intresse är frågan hur ni 

ser på situationen om ett misstag med Natos kärnvapen skulle inträffa här? Vi ber om ett riktigt svar 

på den frågan, inklusive vad som gäller angående ansvar och straffrihet i sådana lägen. 

 Behöver vi påminna om att militär och deras verksamhet kan utgöra en risk för vanliga människor? 

Om vi tittar tillbaka på de senaste hundra åren i Sverige, har svensk militär – avsiktligt och oavsiktligt 

– dödat ett antal civila svenskar. Detta hot har i Sverige visat sig vara i paritet med eller större än 

hotet från terrorism. Platser som Ådalen och Vikbo har fått uppleva fruktansvärda tragedier. Inom 

militären kan det dessutom, precis som i övriga samhället, finnas extremister som inte drar sig för 

illdåd. Av de som dömdes efter det dödliga attentatet mot Norrskensflamman i Luleå var flera 

officerare. 

 Om Sverige öppnar för att ta emot kärnvapen möjliggör vi tragedier av en enormt mycket större 

omfattning. 

 Följande länkar beskriver några av alla de misstag som begåtts med kärnvapen: 

http://www.spiegel.de/international/world/a-nuclear-needle-in-a-haystack-the-cold-war-s-missing-

atom-bombs-a-590513.html (som också uppger att USA trotsade ett fördrag om att inte placera 

kärnvapen i Japan)  

http://www.bbc.com/news/world-us-canada-24183879 

http://www.japanfocus.org/events/view/249 

http://edition.cnn.com/2007/US/09/05/loose.nukes/index.html?_s=PM:US (misstag händer ännu, 

inte bara under kalla kriget) 

 Vi vet också, bland annat från italienska Cavalese, att USA tycks kunna göra vad de vill i Europa utan 

att någon blir straffad. Se till exempel http://www.washingtonpost.com/wp-

srv/national/daily/march99/italy6.htm 

 Att Sverige steg för steg tycks ge upp många av sina mest uppskattade kännetecken, såsom sin långa 

fredssträvan, alliansfriheten och offentlighetsprincipen, är djupt tragiskt. Allra mest anmärkningsvärt 

är antagligen att kärnvapenmilitarismen tycks ta över just under statsminister Stefan Löfven, med 

bakgrund från arbetarrörelsen i Ådalen, och vice statsminister Åsa Romson, som kommer från ett 

parti med rötter i fredsrörelsen. Om värdlandsavtalet går igenom i Sverige måste det vara något av 

den ultimata segern över arbetarrörelsen och fredsrörelsen, där många med rätta känner en djup 

besvikelse och förfäran. Vi hoppas få läsa att ni inte fortsätter vika ner er. 
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 För insändarförfattarna genom 

 Sven Ruin 

Bilaga: Scannad insändare ”Sverige och radioaktiv krigföring”, publicerad i Miljömagasinet nr 27 den 

3 juli 2015 

 


