
Ledare: Klimatet borde vara huvudfrågan   Sid 2
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Miljarder till försvaret
Föreningen Svenska Freds ifrågasätter 
kopplingen som försvarsberedningen 
gör till utvecklingen i Ukraina. Och 
slutsatsen i rapporten är att inget 
militärt hot föreligger.        Sid 3

Soppkök eller zoo
Under två års tid har Soppkök 
Stockholm delat ut mat en gång i 
månaden. Plötsligt drogs tillståndet 
in. ”Risken är att man förvandlar en 
plats till ett zoo”, menade man på 
Trafi kkontoret.         Sid 3

Trädgårdsnäringens historia
På 1900-talet fanns hundratals 
småskaliga trädgårdsföretag i Sverige. 
Men när transporterna blev billigare 
förändrades trädgårdsnäringen. 
I sitt doktorsarbete undersöker 
Inger Olausson den svenska träd-
gårdsnäringens historia.      Sid 4

Klimathotet mot Burma
Åren innan Burma började öppna 
sig för omvärlden drabbades landet 
av flera svåra naturkatastrofer. 
Samtidigt är landet dåligt förberett 
på att hantera de extrema väder-
fenomen som förväntas öka i 
klimatförändringarnas spår.   Sid 5

Vattnet och människan
Utställningen Vatten – i livet, människan 
och samhället på Naturhistoriska 
riksmuseet i Stockholm handlar om 
vatten i alla dess former, om dess 
förekomst i universum och om 
vatten för alla.          Sid 7

Shamanskt medvetande
Shamanism är en urgammal metod 
att förändra sitt medvetandetillstånd 
från det vanliga till det shamanska. Alf 
E. Sjöberg ger en överblick och tittar 
på litteratur inom området.  Sid 8

Miljö och vänskap
En dag får vännerna Ivar och Knutte 
besök. Utanför deras stuga står en 
katt som har bott på soptippen och 
vet allt om sopor och miljö. Ivar, 
Knutte och Katten är en föreställning 
för de allra minsta.               Sid 9

Partipolitiskt, religiöst och fackligt oberoende
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Inga gullvivor i Ranstad
Ulla Johansson åker med sin son på utfl ykt till ett berg som å ena sidan 
blommar sagolikt av körsbär och gullvivor, men å andra sidan bär spår av 
uranbrytningen på sextiotalet. I Ranstad har dagbrottet omvandlats till 
en liten sjö, men är den så oskyldig som den ser ut?     Sista sidan

EEn nedtystad n nedtystad 
frågafråga

Sid 8-9

I veckans nummer har Miljömagasinet ett 
samarbete med organisationen Kvinnor 
för fred. Medlemmar i Kvinnor för fred får 
denna tidning. På de fyra mittensidorna kan 
Miljömagasinets läsare ta del av Kvinnor för 
freds material.          Sid 7-10

Sprid glädje och kunskap!
Låt en vän eller släkting upptäcka vår gröna nyhetstidning 

för en socialt och ekologiskt hållbar värld.

Använd talongen på sidan 10, ring 08-640 82 80 
eller mejla prenumeration@miljomagasinet.se.

Ge bort en halvårsprenumeration av 
Miljömagasinet (25 nummer) för endast

190 kr (ord. pris 295 kr).

DU-vapen



För fred på kvinnors villkor – för fredliga konfl iktlösningar 
Information och studier om fredsfrämjande utveckling

Vill du bli medlem och stötta fredsarbete 
och kvinnors rättigheter lokalt och globalt?
Årsavgiften är 170 kronor, som stödmedlem betalar du 100 
kronor per år. 
Sätt in pengarna på plusgirokonto: 439 12 25-2. Glöm inte att 
ange namn, adress, telefonnummer och eventuell e-postadress. 
Läs mer om vårt arbete på www.kvinnorforfred.se. 
Adress: Hammarby allé 93, 4 tr, 120 63 Stockholm
Telefon & fax: 08-667 97 27, mobil 076-117 97 27
E-post: k! @telia.com

Världens folk och 
regeringar, besinna er!

I ett samarbete med Miljömagasinet ger Kvinnor 
för fred denna vecka ut sin medlemstidning. 

Den kommer ut fyra gånger om året.  
Ansvarig utgivare är Sanni Gerstenberg.

Kvinnor för fred deltar med 
seminarier och monter på 
bland annat Nordiskt forum 

i Malmö den 12-15 juni och i Visby 
under Almedalsveckan. 

På www.kvinnorforfred.se kan du 
läsa mer om våra aktiviteter när evene-
mangen närmar sig. Nya t-shirts gör 
det enklare att hitta oss i vimlet! 

Hitta oss i vimlet
Det rustande Ryssland 

omtalas dagligen som 
det största hotet mot 

vår säkerhet. Partierna vill an-
slå miljarder till nya JAS-plan, 
ubåtar och soldater. Det skrivs 
och talas mycket mindre om de 
växande hot som hotar även 
Ryssland.

Den globala handeln anses 
ge välsignelser till alla världens 
folk men skövlar urskogar för 
export av oljeväxter, virke, fo-
dergrödor och mat till rika län-
der som Sverige, där bördiga 
arealer läggs i träda. Den rika 
världen tar maten ur munnen 
på världens ursprungsfolk, och 
slumområdena växer. Miljö-
förstörande gruvdrift drabbar 

även Sverige. Kolkraft och 
kärnkraft byggs ut.

Uppvärmningen av jordklotet 
hotar livet i världens kustom-
råden och öar och omintetgör 
odling. Miljoner människors 
framtvingade vandring på fl ykt 
skapar konflikter. Samtidigt 
förbrukar den rikaste femtede-
len av världsbefolkningen 82,7 
procent av tillgångarna. Den 
fattigaste femtedelen får nöja 
sig med 1,4 procent.

Till detta kommer den rika 
världens militära expansion. 
EU:s hemliga Eurokår på 
60 000 man sätts in i de forna 
kolonierna. USA:s ständiga 
krig utvecklas till utomrättsliga 
avrättningar via drönare. Dess 

militärbudget uppgår till 640 
miljarder dollar per år och 
vidmakthåller 700 militärbaser 
i världen. Israels fortlöpande 
bosättningar på ockuperad 
palestinsk mark fördjupar kon-
fl ikterna, medan en moraliskt 
bankrutt omvärld passivt tittar 
på.

Medan allt detta ohejdat 
fortgår fylls våra media av rysk 
upprustning, som nu uppgår 
till 87 miljarder dollar per år, 
vilket med ett par miljarder 
överträ! ar Frankrikes.

Vad hotar världen? Vems 
intressen tjänar svenska media 
och svensk politik?

Genom Ola Friholt, Ordfö-
rande Fredsrörelsen på Orust

Du har väl inte mis-
sat Pelle Sunvis-
son och Pernilla 

Lundmarks barnbok Vad 
händer sen? En berättelse 
om att slåss och att inte 
göra det, som Kvinnor 
för fred har varit med och 
fi nansierat. En recension av 
boken fi nns på http://www.
miljomagasinet.se/artik-
lar/140305-vi-kan-valja-
att-inte-slass.html  

Barn och konfl ikter

Det är dags att vakna upp till verkligheten manar Fredsrörelsen på 
Orust, som skickade denna hälsning efter sitt årsmöte den 23 april. 

Vi borde till exempel värna naturen, möta klimathotet och utjämna världens klyftor i stället för 
att rusta upp militärt, tycker den aktiva fredsrörelsen på ön Orust utanför Göteborg.
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Global Networks 22:a kon-
ferens om militariseringen 

av rymden hölls i år nära Van-
denberg Air Force Base, en 
militärflygplats i Kalifornien 
som tillhör USA:s flygvapen. 
Vandenberg utmärks av att det 
där finns en rymdbas för Air 
Force Space Command, som 
även används för civila ändamål. 
Vandenberg är en viktig plats för 
rymdoperationer och militära 
satelliter och här testas kärnva-
penmissiler. 

Värdar för arrangemanget 
denna gång var aktivisten Den-

nis Apel från Guadalupe Catho-
lic Worker House och hans fru 
Tensie Hernandez. Under de 
senaste 18 åren har de regelbun-
det hållit fredsvakor vid Vanden-
berg. Dennis Apel är medlem i 
Global Networks styrelse.

Aktion vid basen
Konferensen började den 14 
mars på Vandenberg Air Force 
Base. Drygt 30 personer kom 
för att delta i en protest till 
stöd för de hängivna lokala 

aktivister som har protesterat 
vid basen under de senaste 30 
åren. En kort presskonferens 
hölls och sedan påbörjades den 
solidaritetsmanifestation som 
snart stördes av att militärpolis 
grep Dennis Apel och ytterli-
gare en styrelseledamot i Global 
Network. Båda är förbjudna att 
vistas utanför basen på grund av 
tidigare protester. Manifestatio-
nen fi ck god täckning i två av 
de största tidningarna i området 
samt en lokal radiostation. 

Efter middagen den första 
kvällen såg konferensdeltagarna 
fi lmen ! e Ghosts of Jeju, en do-
kumentär om en marinbaskamp 
och den sorgliga historien om 
USA: s militarism på Jeju och i 
hela Korea. Aktivisten och mu-
sikern Jo Yakgol från Gangjeong 
på Jeju Island sjöng under denna 
kväll och under hela helgen.

Rörelsen åldras 
Vi fortsatte konferensprogram-
met den 15 mars med en två-
timmars ”sharing” bland de 40 
personer; från Indien, Norge, 
England, Japan, Kanada, Korea 
och hela USA, som deltog. Alla 
erkände svårigheten att organi-
sera sig mot amerikanska mili-
tära operationer i hela världen 
och sociala nedskärningar på 
hemmaplan. Vi enades om att 
fredsrörelsen i dag står inför två 
svåra utmaningar: Att många 

liberaler inte vill ifrågasätta 
Barack Obamas politik och att 
rörelsen åldras.

 Journalisten Bård Wormdal, 
författare till boken Satellitkri-
get, gav sedan en presentation 
av hur Vardø i Norge, nära den 
ryska gränsen, är en viktig del i 
den amerikanska missilförsvars-
strategin. Han berättade också 
om Pentagons satellitstationer 
nära nord-och sydpolen som 
kränker existerande fördrag 
som förbjuder att dessa platser 
används för militära syften.

 Masaki Toda från Kyoto, Ja-
pan, informerade oss därefter om 
den pågående utbyggnaden av 
en annan amerikansk missilför-
svarsradar nära deras samhälle. 
Lokala aktivister i Kyoto driver 
en kampanj mot detta på grund 
av dess destabiliserande e! ekt. 
Det sägs att det är Nordkorea 
som står i fokus men sanningen 
är att det handlar om USA:s 
militära kontroll av Kina.

Ekonomisk omställning 
Kanadensiska aktivisten Tamara 
Lorincz höll en presentation 
om behovet av demilitarisering 
och omvandling av det militära 
industriella komplexet. Hon re-
dogjorde noggrant för det arbete 
om ekonomisk omställning som 
tidigare Columbia University 
professorn Seymour Melman 
utfört.

Konferensen inleddes med en demonstration vid militärfl ygplatsen i Vandenberg. Dave Webb 
från Campaign for Nuclear Disarmament i Storbritannien talar om utbyggnad av missilförsvar.

Global Network Against 
Weapons & Nuclear Power 
in Space höll förra årets 
konferens om militarise-
ringen av rymden i Kiruna, 
då Kvinnor för fred var 
arrangör. Årets upplaga 
hölls i USA och här berät-
tar koordinatören Bruce K. 
Gagnon om mötet. 

Svåra utmaningar för fredsr

Anita Lilburn är ordförande 
för ARK, Aktionsgruppen mot 
radioaktiv krigföring, som bil-
dades för tio år sedan i Sverige. 
Gruppen vill upplysa och på-
verka politiskt. 

Radioaktiva vapen tillverkade 
av utarmat uran (DU, depleted 
uranium) har använts vid krig-
föring sedan 1991 – i Irak, på 
Balkan och förmodligen också i 
Afghanistan.

– Naturligt uran är en ra-
dioaktiv och giftig tungmetall 
med huvudsakligen tre isotoper, 
förklarar Anita, U-238, U-235 
och U234. 

Lång halveringstid
Vid utarmningen har man tagit 
bort U-235 men anrikat med 
U-238. DU fi nns alltså inte i 
naturen, det är en människotill-

verkad produkt. Halveringstiden 
är 4,5 miljarder år. 

Anita Lilburn förtydligar: 
– Om 4,5 miljarder år kom-

mer det att vara hälften så ra-
dioaktivt som i dag. Spritt i 
naturen kommer det att fi nns 
kvar i all evighet. 650 000 deltog 
i Gulfkriget, av dem insjuknade 
300 000, i leukemi, njursvikt 
och lungfi bros samt immunför-
svarsrubbningar, det så kallade 
gulfkrigssyndromet. 

Anita informerar om DU-va-
penmissiler, om sjukdomar och 
missbildningar. Det är nästan 
omöjligt att stå ut med all in-

formation i ord och bild. Hon 
berättar i sakligt tonläge, kanske 
för att orka vidare i sin kamp.

Krigets miljöeffekter
2004 hölls en internationell kon-
ferens om krigets miljöe! ekter i 
Stockholm. 100 representanter 
från massmedierna var inbjudna, 
bara TV4, UNT, Proletären och 
Miljömagasinet var på plats.

– Frågan är offentligt ner-
tystad, kommenterar Anita 
Lilburn, fast DU-ammunition 
bryter mot samtliga konventio-
ner och internationella regler om 
krigföring. 

Frågan om DU-vapen har 
tagits upp i FN 2007, 2008, 
2012. Israel, Frankrike, USA 
och Storbritannien vill inte för-
bjuda DU-vapen. Sverige och 
Danmark har lagt ner sin röst! 
Inte ens forskning anser de vara 
nödvändig, ”det fi nns redan så 
mycket”. 

Det är bara Belgien och 
Costa Rica som har tagit tyd-
ligt avstånd, 2007 respektive 
2011.                      

ARK ingår i ett internatio-
nellt nätverk om radioaktiv 

krigföring, ICBUW (uranium-
conference.org) och NNmU 
(bandepleteduranium.org). 
Kanske arrangeras det ett nytt 
seminarium i höst? I oktober 
kommer utskottet för FN: gene-
ralförsamling att bearbeta nästa 
resolution.

Bilblioteken i Bagdad 
Med stor värme berättar Anita 
Lilburn sedan om barnbibliote-

I april höll Kvinnor för fred sitt årsmöte i de egna 
lokalerna i Hammarby Sjöstad. Anita Lilburn var 
gäst i år och hon höll ett anförande om radioakti-
va vapen, ett mycket tungt ämne. Men hon berät-
tade också, hoppingivande, om barnbiblioteken i 
Bagdad.

Radioaktiva vapen och kraft

Anita Lilburn från Aktionsgruppen mot radioaktiv krigföring. Hon 
vill påverka politiskt och upplysa om effekterna av DU-vapnen. 

Nya styrgruppen, SAMLA. (fr v:) Inga
tensson och Anne Allard. På bilden s
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Nyheterna på TV4 visade 
i ett inslag den 25 mars 
2014 hur det statligt 

ägda Rymdaktiebolaget bidrar 
till USA:s drönarattacker. Där-
med kan Sverige också anses 
medansvarig för ett dödande 
som enligt många anses vara 
ett brott mot folkrätten. I TV-
reportaget uttalade sig professor 
Dave Webb, som ansåg arr det 
är en skam för Sverige att bidra 
på ett sådant sätt.

I somras hade Kvinnor för 
Fred ett seminarium i Kiruna 
om militariseringen av rymden, 
där Dave var en av talarna. Vi 
besökte också rymdstationen Es-
range som säljer sina tjänster till 
stater och organisationer utan 
att fråga hur den information 
som de hämtar ner från olika 
satelliter används. Det framkom 
klart i TV-inslaget att den stat-
liga ägaren fi nansdepartementet 
inte brydde sig om innehållet i 
tjänsterna. Huvudsaken var att 
bolaget följer gällande regler och 

I mars hölls en militär storövning i Nordnorge – Cold Response – den sjätte i ordningen sedan 2006. 
Där deltog 16 000 soldater från 16 länder den 8-21 mars tillsammans med NATO. Trots att Sverige 
inte är medlem i NATO ställde vi också upp med både övningsledare och svenska soldater.

Denna gigantiska militärövning påstås ha ett fredsbevarande syfte, och allt detta sker för att öka 
säkerheten i världen. Men ett krigsspel kan aldrig någonsin rymmas under begreppet ”fredsbevarande 
åtgärder”. Fredsappellerna är bara kulisser för regissören NATO, som med denna teater försöker blåsa 
nytt liv i den gamla rysskräcken.

Är våra egna politiker beredda att bära ansvaret för följderna av en sådan retorik och för e! ekterna på 
vår alliansfrihet när vi både sanktionerar och själva deltar i militära styrkedemonstrationer som Cold 
Response?

Vägen mot fred och säkerhet i världen går inte via krigsspel utan via avrustning. Ändå är fredsarbete 
ett sorgligt underfi nansierat område. Istället för gigantiska militärövningar behövs en tyngdpunkts-
förskjutning från krigsspel till fredsspel – till konfl iktlösningar, till fredsforskning och till fredsarbete 
i alla former.

Uttalande antaget vid Kvinnor för Freds Årsmöte

På kvällen fl yttade vi konfe-
rensdeltagarna till en lokal kyrka 
i Santa Barbara dit vi hade bjudit 
in allmänheten till ett program 
med talare och musik. Cirka 75 
personer lyssnade på föredrag 
och såg en videopresentation om 
historien och arbetet i Global 
Network, som gjorts av styrel-
sens Dave Webb, som också är 
ordförande för Campaign for 
Nuclear Disarmament i Stor-
britannien.

 Konferensen avslutades med 
ett sista planeringsmöte den 16 
mars där det bland annat be-
stämdes att 2015 års konferens 
blir i Kyoto i Japan (sannolikt i 
mitten av juni). 

Vi beslutade också om en 
videotävling för studenter från 
hela världen som ska inbjudas 
till att göra en 3-5 minutersvideo 
på temat ”Keep Space for Peace”. 
Första pris blir en resa till Kyoto, 
Japan, till konferensen 2015.

Många gånger under kon-
ferensen påminde vi varandra 
om de miljontals människor 
runt om i världen som arbetar 
hårt varje dag för dessa viktiga 
frågor. Global Network fortsät-
ter sitt arbete för att bygga fred 
på jorden och i rymden. Mer 
information finns på www.
space4peace.org.

 
Bruce K. Gagnon

där står inget om vilken typ av 
tjänster eller till vem det gäller.

Nu har miljöpartiet ställt en 
fråga till utrikesminister Carl 
Bildt: ”Anser utrikesministern 
att det fi nns några problem för 
den svenska utrikespolitikens 
trovärdighet när det statliga fö-
retaget Rymdbolaget säljer sina 

tjänster till länder och organi-
sationer och företag som utför 
utomrättsliga avrättningar och 
som bygger upp satellitsystem 
som systematiskt kan användas 
för att kränka de mänskliga rätt-
tigheterna?”

Det ska bli intressant att få 
höra svaret.

Ingela Mårtensson

Jo Yakgol from Jeju Island sjunger under aktionen vid Vanden-
berg Air Force Base. Det fortsatte han med hela konferensen.

rörelsen

Politikerna om rymdteknologi

1. Ska Esrange kunna sälja 
tjänster för militära ända-
mål?

Ja, vi ser det som en del i att 
kunna bibehålla Sveriges mili-
tärindustriella kompetens.

2. Ska Esrange delta i militära 
projekt?

I förra medlemstidningen redovisades partiernas syn på militariseringen av rymden, uti-
från frågor Kvinnor för fred ställt i samband med konferensen på samma tema. Här kom-
mer ytterligare ett svar, från Kristdemokraterna.

Se ovanstående svar.

3. Ska Sverige delta i utveck-
lingen av attackdrönaren Neu-
ron?

Vi har inga invändningar mot 
Neuronprojektet.

4. Ska utländska stater eller 

företag få testa krigsmateriel 
på svensk mark?

Vi ser ingen principell skillnad 
mellan att sälja krigsmaterial 
till länder godkända av Inspek-
tionen för strategiska produkter 
och att tillhandahålla övnings-
möjligheter för dessa länder. 

Demonstration i samband med konferensen i Kiruna.

Sverige bidrar till 
drönarattacker

Cold Response – en provokation

ken i Bagdad, Karrade och Sadr 
City, ett samarbete med Rabita 
al-maraa al iraqia (Irakiskt kvin-
noförbund) och Svenskt irakiska 
solidaritetskommién (SISK). 

Främsta målet är att ge barnen 
livsglädje. Viktigt i ansökan om 
bidrag (SIDA genom Forum Syd 
och Radiohjälpen) är att betona 
barnens rättigheter, jämställd-
heten mellan könen och empati 
och respekt. Anita Lilburn berät-

tar stolt att de lyckades att samla 
fl ickor och pojkar tillsammans på 
barncentret. Årsmötets deltagare 
fi ck smakprov på utställningar 
med barnteckningar. Ida Sathi, 
även ARK:s revisor, höll 2011 
en workshop i Erbil, Kurdistan. 
Böcker, bilder och samtal hjälper 
till att läka krigssåren. 

Text och foto: 
Sanni Gerstenberg       

ten i kultur

alill Ek, Astrid Möller, Gun-Bitt Mäkitalo, Rosie Björkman, Ingela Mår-
saknas Sanni Gerstenberg, My Leffl er och Inger Holmlund.
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ett medlemskap, men det är inte 
tillåtet att bedriva utrikespolitik 
på kommunnivå, det är endast 
staten som driver den, menade 
Laholms kommunalråd ! omas 
Jönsson (M) som motivering till 
att det blev ett nej. 

Kvinnor för freds förslag
Det var Kvinnor för Fred som 
hade skrivit medborgarförsla-
get till kommunfullmäktige i 
höstas.  

I Gävle hade ett liknande 
medborgarförslag först fått bifall.  
Men beslutet blev överklagat 
och medlemskapet upphävdes 

Säger ja till en vapenfri värld
Säger ja till provstopp och nej till kärnvapen

Säger ja till demokrati och fred
Säger ja till omställning av militär verksamhet till civil

www.kvinnorforfred.se

Borgmästare för fred – Ja tack

Kvinnor för fred

• Bildades 1978 och är partipolitiskt och religiöst obunden.
• Anordnar kunskapsseminarier om bland annat kärnvapen, vapenexport och kränkningar av 
mänskliga rättigheter.
• Ger ut rapporter, böcker och häften.
• Påverkar regerings- och riksdagspolitiker genom uppvaktningar och skrivelser.
• Har planerat och deltagit i fl era stora internationella fredsmarscher och kvinnokonferenser
• Arrangerar och deltar i demonstrationer.
• Håller i internationella kvinnoprojekt för fred och demokratisering i Israel/Palestina, Irakiska 
Kurdistan och Västsahara.
• Samarbetar med KFF i Norden, Nederländerna, Schweiz och Wafe i England.
• Arbetar aktivt för FN:s resolution 1325 – för att öka kvinnors deltagande i konfl iktförebyg-
gande och fredsbevarande arbete.
• Stöder OSSE:s arbete med konfl iktlösning utan vapen.
• Stöder organisationer som arbetar mot hedersrelaterat våld.

Det blev tyvärr ett Nej till 
Borgmästare för fred-rö-
relsen. Både Laholm och 
Gävle fi ck avslag på ett 
förslag om att kommunerna 
skulle ansluta sig till denna 
världsomfattande organisa-
tion.

Kerstin Schultz har stor kunskap om förändringsarbete för fred  
och menar att man måste utgå från kulturen och det lokala. Foto: PlastAnka//Flickr/Crative com
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Borgmästare för fred-rörelsen 
bildades 1982 i Japan av borg-
mästrarna i Hiroshima och 
Nagasaki. I dag är det 5860 
kommuner som är medlemmar i 
158 länder runtom i världen. 

– Vi är inte motståndare till 

av samma 
anledning 
som i La-
holm. 

Log i sk t 
är det inte, 
27 svenska 
k o m m u -
ner är med 
i organisa-
tionen som bland annat har 
som mål att avska" a kärnvapen, 
upplyser Hallandspostens re-
daktör Fredrik Magnusson efter  
avslaget (HP 15/3).

Som medlem i Läkare mot 
Atomvapen har Meit Krakau 

drivit Borgmästare för fred-rö-
relsen i Sverige i många år. 

– I andra länder har borg-
mästaren större självständighet. 
Därför är det svårare här. 

Fortsätter efter valet
Meit Krakau vill vänta till efter 
valet i höst innan hon fortsätter 
sitt arbete. Hon åker gärna runt 
för att informera partierna om 
kärnvapnen i världen. Miljö-
partiet, Vänsterpartiet och även 
Socialdemokrater får hon med 
sig direkt. 

– Men att väcka intresset för 
Borgmästare för fred-rörelsen 

Meit Krakau

I Hiroshima (ovan) och Nagasaki bildades Borgmästare för fred-rörelsen. På bilden till höger ser vi Gävle – här blev det ett nej till fredsinitiativet..

är inte partibundet, även inom 
Alliansen finns många som 
förstår frågan, det beror mycket 
på medvetenheten, menar Meit 
Krakau. 

Rent formellt har Gävle och 
Laholm rätt, utrikesfrågor är 
en riksangelägenhet. Hon leker 
dock med tanken att få till ett 
undantagstillstånd för kommu-
nerna, via riksdagen. 

– Det gick ju bra den gången 
när kommunerna fi ck bojkotta 
sydafrikanska varor efter att 
riksdagen hade fattat beslut om 
det. 

Sanni Gerstenberg
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Den 9:e maj avslutades en 
FN-konferens om icke-
spridning och nedrust-

ning av kärnvapen. Den visade 
att motsättningarna är större än 
någonsin och länderna kunde 
inte enas om ett gemensamt 
dokument inför uppföljnings-
konferensen nästa år. Gapet 
mellan kärnvapenstaterna och 
övriga länder i FN ökar.

År 1968 antogs ett avtal om 
icke-spridning av kärnvapen 

Sverige stödjer kärnvapenstaterna
(Non Proliferation Treaty). Var 
femte år hålls en uppföljnings-
konferens och nästa år är det 
dags igen. Däremellan hålls 
förberedande konferenser – i 
år hölls en sådan förberedande 
konferens i New York 28 april-9 
maj och jag var där som repre-
sentant för Kvinnor för Fred.  
Avtalet består av tre delar :

1. Icke-spridning. I avtalet 
ingår att kärnvapen icke ska spri-
das till fl er länder. 1968 fanns 
fem kärnvapenstater; England, 

Frankrike, Kina, Sovjetunionen 
och USA. Trots beslut om icke-
spridning har Israel, Indien, Pa-
kistan och Nordkorea sedan dess 
ska" at kärnvapen. I dag fi nns 
oro över att även Iran planerar 
att ska" a kärnvapen.

2. Nedrustning. För närva-
rande fi nns 1700 kärnvapen i 
världen varav de fl esta tillhör 
Ryssland och USA. De har kom-
mit överens om att göra sig av 
med en del men samtidigt pågår 
modernisering av kärnvapen.

3. Fredlig användning av 
kärnkraft. Enligt avtalet har 
länderna rätt att ska" a kärnkraft 
för energiförsörjning. 

Sverige planerade på 1950- och 
60-talet att skaffa kärnvapen. 
Men på grund av det massiva 
motståndet inte minst inom 
socialdemokratiska kvinnoför-
bundet så beslöt regeringen att 
avveckla kärnvapenprogram-
met. 

Sverige beslöt att underteckna 
icke-spridningsavtalet och verka 
för nedrustning av kärnvapen. 
En särskild ambassadör utsågs 
för detta ändamål – Alva Myr-
dal, Inga ! orsson och Maj Britt 

! eorin innehade denna post i 
tur och ordning.

I dag har inställningen helt 
förändrats. Sverige ställer upp på 
kärnvapenstaternas sida, det vill 
säga att en stegvis utveckling ska 
leda till att kärnvapen elimineras. 
Ryssland och USA har visserligen 
beslutat att avveckla vissa vapen 
men samtidigt pågår moderni-
sering av kärnvapen i strid med 
avtalet. Kärnvapenstaterna tar 
inte NPT-avtalet på allvar och 
Sverige bidrar till detta spel.

Ingela Mårtensson   
En utförl igare rapport från 
konferensen kommer i ett senare 
nummer av Miljömagasinet.


