Verksamhetsberä,else FMKK 2020
Vid en genomgång av protokollen från alla 3o styrelsemöten är det två ämnen som s3cker ut
e:ersom de återkommer i varje protokoll. Det är spridningen av ﬁlmen Atomen i
mänsklighetens tjänst av Maj Wechselmann och problemen med Milkas. Dessutom präglas
året av Covid-19-pandemin som dämpar verksamheten och lägger det mesta digitalt.
Chris3na Glaeser lägger ned stor möda på aH få ﬁlmen spridd och visad trots en kra:ig
nedstängning av landets biografer. Filmen är dock 3llgänglig på Draken Film där den kan
streamas i olika abonnemang.

Atomen i mänsklighetens tjänst:
EN BERÖRANDE OCH NÖDVÄNDIG FILM – som
alla måste få se!
Under senare år har det uppståH en märklig diskussion om behov av både kärnkra: och kärnvapen.
Gärna små och oförargliga. För klimatets och fredens skull. Det är som om det kollek3va medvetandet
saHs i karantän när det gäller de enorma riskerna med tekniker som släpper loss radioak3va
processer.
Denna karantän gäller också medvetandet om sambandet mellan de siamesiska tvillingarna civil
kärnkra: och militära kärnvapen.
Nu i Corona3der kan det vara på sin plats aH påminna om aH en enda liten atombomb över staden
Hiroshima dödade lika många på en enda dag som Covid-19 dödat över hela jorden på sin värsta
månad.
Det har med räHa klagats på dålig beredskap och bristande lagerhållning när det gäller
skyddsutrustning och läkemedel. Men när det gäller kärnvapen ser stormakterna 3ll aH lagren är
välfyllda och uppdaterade så aH hela jordens befolkning kan utplånas och atomvintern kan
förverkligas bara genom eH mänskligt misstag.
Maj Wechselmann har nu uppdaterat och ﬁnslipat en både ursinnig och e:ertänksam ﬁlm som vill
återuppväcka våra kollek3va erfarenheter. Det borde bli omöjligt aH diskutera kärnkra:en och dess
avfall utan aH lägga stor vikt vid riskerna. Det borde också bli omöjligt aH inte ställa upp på FN:s
kärnvapenförbud.
Jag vill uppmana alla Folkkampanjens medlemmar och sympaRsörer, alla fredsvänner, alla klimatoch miljöengagerade, ja alla som bryr sig om mänsklighetens och jordens framRd: hjälp oss a,
ordna så a, så många som möjligt i din omgivning får se och reﬂektera över ﬁlmen.
Jan Strömdahl

Roland von Malmborg föder idén aH organisera en fredsvariant av Folk och Försvar i Sälen
2021, och det blir det växande och livfulla nätverket Folk och Fred.

På Tjernobyldagen genomförs årets få fysiska ak3viteter i Stockholm, Laholm, Sundsvall och
Delsbo. Med hjälp av vår kanslist CharloHe Wester tar vi fram eH ﬂygblad som sedan också
ligger 3ll grund för eH vykort 3ll alla medlemmar om det uppskjutna årsmötet som
genomförs digitalt den 11 juni.

På årsmötet väljs en ny styrelse och några stadgeändringar tas en första gång som halverar
kallelse3den 3ll årsmötet.
Ur årsmötesprotokollet citeras:
18. Jan Strö mdahl valdes med acklamation till ordfö rande och Gunilla Hansson till kassö r,bå da
fö r ett å rs mandattid. Redan valda på ytterligare ett å r som ordinarie ledamö ter ä r Lena
Lagerstam, My LefDler, Eia Liljegren-Palmaer, Maj Wechselmann, Må na Wibron och Peter Eller.
Nyval av Roland von Malmborg på två å r.
Ersä ttare omval av Magnus Svensson, Hans Sternlycke, Susanne Gerstenberg, Lars Boman, Ulla
Klö tzer, nyval av Hjö rdis Herlitz och Rosa Brynnel. Alla på ett å r.
19. Britta Kahanpä ä och Maximilian Bjö rsten valdes till revisorer. Ingor Lindtill ersä ttare. Alla på
ett å r.

Hjördis har inte deltagit i arbetet och Rosa har avsagt sig.
I juni rapporteras om eH skandalöst årsmöte i Milkas där FMKKs representanter blev tystade
och utkastade av de andra medlemsorganisa3onerna SERO och Gröna Kvinnor.
På Hiroshimadagen 6 augus3 ordnar Nej 3ll Nato med FMKK:s bistånd en Coronaanpassad
samling på Medborgarplatsen i Stockholm och ordföranden framför:
För en kärnfri värld!
Först och främst håller jag med alla här – och åHa av 3o svenskar – aH Sverige måste signera
och ra3ﬁcera FN:s kärnvapenförbud. Det är en skam aH Sveriges regering 3llsammans med
den svenska högern så tydligt manövrerat vårt land 3ll aH bli eH lydrike 3ll USA. Och det där
med en feminis3sk utrikespoli3k blir bara skraHretande – om det inte vore så allvarligt.
Men jag ska också ta upp en annan aspekt som verkar mer och mer bortglömd. Det är det
nära sambandet mellan kärnvapen och kärnkra:. Det uppmärksammades redan i början av
70-talet av en av vårt lands främsta fysiker och forskare, nobelpristagaren Hannes Alfvén.
Han började arbeta med det svenska atomprojektet som i första hand handlade om aH få
fram en svensk atombomb. För aH utveckla kunskaper och få fram bränsle 3ll bomben
byggdes några mindre kärnkra:verk, framför allt eH i Marviken på Vikbolandet. Av
säkerhetsskäl blev det aldrig laddat med uran utan eldades med olja.
Hannes djupa kunskaper ledde honom 3ll aH lämna arbetet med den svenska atombomben
och atomkra:en och istället bli en kra:full förespråkare för en atomfri värld. Han förklarade
det nära sambandet vetenskapligt, tekniskt och industriellt mellan kärnkra: och kärnvapen.
Han gick så långt aH han kallade dem för siamesiska tvillingar.
Slutsatsen blir aH ska vi få en kärnvapenfri fram3d så måste vi också genomföra en
kärnkra:sfri fram3d. Det förstår den interna3onella miljörörelsen. Det måste vi också få den
svenska regeringen och den svenska högern aH förstå.
DON´T NUKE THE CLIMATE!
FÖR EN KÄRNFRI VÄRLD!

I augus3 lyckas vi publicera en ar3kel både i svensk och ﬁnsk press med krav på Fortum och
VaHenfall aH sluta påstå aH kärnkra:en är fossil- eller koldioxidfri. För 3o år sedan fälldes
Eon av Konsumentverket för samma påstående. Men nu när alla par3ledare på högerkanten
börjat använda samma påståenden hänger energibjässarna på. Paul Rimmerfors har lämnat
in en ny anmälan 3ll Konsumentverket och våra ﬁnska vänner har gjort motsvarande i
Finland.
Under oktober genomför vi 3llsammans med Kvinnor för Fred en
organisa3onsnamninsamling med kravet aH regeringen signerar FN:s kärnvapenförbud. Den
överlämnas 3ll UD och på FN-dagen den 24 oktober genomför vi en ceremoni där vi också
hyllar de 50 länder som ra3ﬁcerat TPNW.

Till regeringen
Undertecknarna av detta brev anser att regeringen utan dröjsmål bör signera FN:s konvention
om förbud mot kärnvapen.
”Kärnvapen dödar massivt, både omedelbart och över tid. (…) Ett kärnvapenkrig kan leda till
klimatförändringar som kan hota allt liv på jorden. Skapandet av kärnvapen har för första
gången i mänsklighetens historia gjort det möjligt för människan att begå ett kollektivt
självmord” (Rolf Ekéus, för detta diplomat och nedrustningsambassadör, i artikeln
”Avskräckning – det största hindret mot kärnvapennedrustning”, skuggutredningen ”I
skuggan av makten”, svenska sammanfattningar sid 39).
Ett kärnvapenangrepp har ohyggliga humanitära följder. Elförsörjning, livsmedelsdistribution
och alla kommunikationer slutar att fungera, kaos utbryter och sjukvården kollapsar under
trycket av alla skadade och döende. Vi minns Hiroshima och Nagasaki. Följderna blir mycket
värre eftersom dagens kärnvapen har betydligt större förstörelsekraft. Idag har stormakterna
inlett en ny upprustningskapplöpning med kärnvapen. Krigsretorik ersätter diplomatins och
samförståndets språk. Kärnvapentröskeln sänks med tal om nya taktiska, ”små” och ”lokala”
kärnvapen. De ”små” kärnvapnen är dock i nivå med Hiroshimabomben när det gäller
förstörelse.
Om tröskeln till att använda kärnvapen väl passerats är en eskalering oundviklig. Idag
deklarerar stormakterna dessutom att de är beredda att tillgripa kärnvapen först utan att
avvakta ett angrepp. Och risken för ett kärnvapenangrepp av ren olyckshändelse växer.
Historien kan berätta att det ibland varit ytterst nära. Det enda sättet att undvika ett
kärnvapenkrig är att helt förbjuda kärnvapen.
Icke-spridningsavtalet NPT (Nuclear Non-Proliferation Treaty) från 1970 har undertecknats
av 189 stater och i det förband sig stormakterna att seriöst förhandla för att avskaffa alla
kärnvapen mot att icke-kärnvapenmakterna förband sig att inte skaffa kärnvapen.
Kärnvapenmakterna har inte levt upp till sina utfästelser trots att femtio år gått. Istället har
kärnvapenmakterna blivit fler och avtalet har urholkats. Ett förbud mot kärnvapen stärker
icke-spridningsavtalet och gör innehav av sådana vapen olagligt. Kärnvapenmakterna blir
lagbrytare inför världsopinionen. Avsikten med kärnvapenavtalet är att pressa dem till att göra
sig av med sina kärnvapen.
Sverige var med om att lansera och stödja konventionen om kärnvapenförbud i FN och har en
stark tradition av motstånd mot kärnvapen. En stor majoritet av Sveriges invånare vill att
kärnvapnen ska förbjudas, som opinionsundersökningar har visat.
Vi anser att regeringen omöjligt kan nonchalera en i svensk politisk tradition och befolkning
djupt förankrad önskan om ett kärnvapenförbud. De fruktansvärda humanitära och ekologiska
följderna av kärnvapenkrig får helt enkelt inte tillåtas existera som en reell risk.

Därför uppmanar vi regeringen att utan dröjsmål signera FN:s konvention om förbud mot
kärnvapen.
BLLF Sweden/ Bonded Labour Liberation Front Sweden, Bona folkhögskola, Clarté,
Enhetsgruppen i Helsingborg, Falu FN-förening, Folket i Bild Kulturfront, Folkkampanjen mot
Kärnkraft-Kärnvapen, Folkrörelsen Nej till EU-Växjö, Framtiden i våra händer, Fredens hus
Göteborg, Fredsrörelsen på Orust, Fältbiologerna, Gröna kvinnor, Gröna seniorer, Grön
ungdom , Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet/IKFF, Jordens Vänner, Klimatoch fredsnätverket Fria Pensionärer, Kristna fredsrörelsen, Kvarnby folkhögskola, Kvinnor för
Fred, Kvinnofronten, Lidköpings FN-förening, Nej till Nato, Odlarföreningen Små frön
Broddetorp, S-kvinnor i Göteborg, S-kvinnor i Skåne, Socialdemokrater för tro och solidaritet,
Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund, Svenska freds- och skiljedomsföreningen,
Svenska Kvinnors Vänsterförbund, Svenska präster och pastorer mot kärnvapen, Sveriges
Fredsråd, Umeå FN-förening, Verdandi, Vänstern i Svenska Kyrkan/ViSK.
Avslutningsvis förbereder vi i slutet av året ﬁrandet av aH FN:s kärnvapenförbud träder i kra:

den 22 januari 2021.
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