
 1 

Minnesanteckning 21-05-25 Kampanjen Kärnvapenförbud. Nu! 
Zoommöte Folk och Fred 
 
Livesänt möte https://youtu.be/TaDJlQMKn2U första timmen. Eftersom det blev tekniska 
problem med sändningen av körsången från Falu Fredskör rekommenderas att ni lyssnar på de 
sista minuterna i sändningen. Dels hörs musiken mycket bättre, dels fryser inte bilden så man 
ser effekten när kören reser sig som en våg. Det blir kraftfullt och starkt, något som tyvärr 
missades i Zoom men alltså inte i YouTubesändningen. Detta var tänkt som en fin inledning 
till arbetsmötet.  
 
Talare: 
Gunnar Westberg, Svenska Läkare mot Kärnvapen SLMK: Ökar kärnvapenhotet? 
Ingela Mårtensson, Kvinnor för Fred: Varför behövs FN-konventionen? 
Karin Utas Carlsson, Fredens Hus Göteborg och arbetsgruppen: Kampanjen: bakgrund, syfte 
och vision 
Moderator: 
Jan Strömdahl, Folkkampanjen mot Kärnkraft och Kärnvapen, FMKK 
 
Avslutas med Körsång: I en tid: 
Falu Fredskör med presentation av Cecilia Bergh. Se anteckning ovan om livesändningen! 
Lyssna där! 
 
Livesändningen stängdes ned för internt möte. Länk till Zoommötet gavs.  
Under första timmen var antalet deltagare c:a 75. 
 
Arbetsmöte från kl. 19.10-20.00 
Under det interna mötet var antalet deltagare 44 när beslut fattades om uppropet. 
De som ville fick i chatten skriva sina e-postadresser för fortsatta kontakter. Dessa har vi samlat 
in. Det fanns deltagare som angav vare sig namn eller e-postadress. En del av dem som gav namn 
men inte e-postadress känner vi från tidigare kontakter. Anteckningen kommer att skickas till alla 
vi kan. 
 
Karin Utas Carlsson informerade mötet om dagordningen. Två beslut behöver fattas: Uppropets 
slutliga lydelse och val till arbetsgrupp. Det senare kopplas till inbjudan till kontaktpersoner för 
det lokala och gemensamma arbetet.  
 
Uppropet 
Jan Strömdahl presenterade på skylt uppropet som gått ut till föreningar och enskilda. Det första 
styckets mening var kompletterad med ändringsförslag från arbetsgruppen som kallat till mötet. 
Den ursprungliga meningen lät: Även ett begränsat kärnvapenkrig skulle leda till utbredd svält, 
omfattande skador och stora flyktingskaror. Den ändrade meningen lät: Även ett begränsat 
kärnvapenkrig skulle leda till omfattande påverkan på klimat och miljö, utbredd svält, stora 
flyktingskaror och en kollapsad sjukvård. Se bilaga hur uppropet skulle bli med denna mening 
ändrad. 
 
Jonas lade följande tilläggsförslag: På samma sätt som klimatkrisen ökar risken för 
kärnvapenkrig, skulle även ett begränsat kärnvapenkrig leda till […] Detta fick vi i chatten. 
 
Lars Drake påpekade att en ändring av uppropet skulle kräva en förberedelse av arbetsgruppen. 
Dessutom måste de organisationer och personer som har anmält att de stöder kampanjen och 
uppropet åter bli tillfrågade före offentliggörande/publicering.  
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Karin svarade att ny kontakt med stödjande personer och organisationer mycket riktigt behöver 
tas före offentliggörande och att då den exakta formuleringen i uppropet ska vara klar. Den nya 
arbetsgruppen kommer också att behöva fatta beslut om när och hur det ska ske.  
 
Beslutet från mötet blev: Formulering av uppropet med hänsyn till de två lagda förslagen ska 
fattas av arbetsgruppen som här kommer att väljas. Den nya arbetsgruppen behöver mötas så snart 
som möjligt. 
 
Samtal kring hur kampanjen ska genomföras 
Eva Jonson, Staffan Ekbom. Anders Romelsjö och Britta Ring från arbetsgruppen som bjudit in 
till detta möte inledde ett samtal om förslag till innehåll i kampanjen.  
Eva föreslog att vi ska fortsätta att samla namn på organisationer och kändisar. Viktigt att ha med 
mycket musik.  
Staffan Organisera er lokalt. Arrangemang på många olika sätt.  
Anders: Låt oss vara ute på stan, regelbundet, t ex som Fridays for Future. Flygbladsutdelning. 
Gemensamma aktioner ska utnyttjas systematiskt och professionellt. Låt oss använda både 
etablerade och mindre etablerade media. 
Britta: Arbetsgruppen ska hjälpa till så att det blir kontakter mellan det som händer lokalt på olika 
håll i landet. För det behövs kontaktpersoner. Att få med allas idéer och synpunkter och sprida 
dessa blir sådant som arbetsgruppen ska göra. Det finns hur mycket som helst att göra. Det 
behöver samordnas och synas. Det tar kraft och plats och jag hoppas det blir en stor arbetsgrupp.  
 
Jan, moderator, förklarade ordet fritt. 
 
Ulf Nilsson: Gå ut på gator och torg, samla namn. Nej till Nato har samlat namn för alliansfrihet 
och det har gått bra trots att det är pandemi. Vi gör det gärna igen. Om vi inte samlar namn, hur 
ska folk då kunna bli delaktiga och ge uttryck för vad de tycker och vill?  
Stig Broqvist: Jag stöder kravet på namninsamling. Coronapandemin försvårar nu.  
Lars Drake: Vi ska jobba både fysiskt och på nätet. Uppropet ska användas. När vi samlar 
namn blir det den sista meningen: uppmaningen till regering och riksdag. Så kan det vara 
förklarande text. Det går bra på nätet.  
Ulf: Det gäller att göra frågan het, innan namninsamling som kan ske i vår. 
Här utspann sig en smärre debatt om huruvida man direkt kan gå ut på stan och tala med folk eller 
om man bör vänta.  Någon sa: Det är en valrörelse. Det är bråttom att komma igång med 
kampanjen. 
Staffan: Självständig närvaro på sociala medier. Lägg ut idéer. Var på nätet i olika frågor. 
Ianthe: Hur är det med de stora organisationerna? Vilka är med i kampanjen? 
Jan: De stora, SLMK och IKFF, Svenska Freds avvaktar.  
Christer Carneby: Vänta inte för länge med namninsamling. Vi har goda erfarenheter av 
namninsamling. Aktivitetsdagar för hela landet. Det ska spridas i hela landet. Insändare i 
lokaltidningar 
Ingela: Vi ska i Bokmässan i Göteborg (digital) ha ett seminarium om kärnvapenfrågan, vi 
manifesterar på Hiroshimadagen den 6 augusti. Kan annonseras över hela landet.  
Jan: Är någon emot namninsamling? (Anders hade föreslagit moderator att ställa en sådan 
fråga som kontroll för hur stämningen på mötet är för just en sådan – beslut skulle inte fattas 
här och nu.) Svar: tystnad vilken skulle tolkas som att ingen var emot. 44 deltagare i mötet då. 
Senare meddelade dock Helge att han är emot. 
Tillägg från chatten: Jonas: Varje tisdag delar klimatgruppen Extinction Rebellion Sverige 
olika rättviseperspektiv och rättviserörelser som är en del av kampen för miljö- och 
klimaträttvisa. Vi samarbetar gärna med fredsrörelsen eller andra rättviserörelser. Skriv till 
oss på extinctionrebellionsv@riseup.net 
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Artin F: Vi på FN-föreningen Göteborg är FÖR en nedrustning och vill kunna sprida mer 
kunskap om denna betydelsefulla fråga!.... Vill du även engagera dig i Göteborgs FN-
förening? Kontakta oss på: Mail:goteborgsfnforening@gmail.com 
Lars Drake: Det kommer nog ett inlägg på synapze.se inom två dagar om hot om kärnvapen 
mellan olika länder. Jag anser att Ryssland och Kinas  närmande sig varandra och USAs 
försvagning ekonomiskt och politiskt påverkar världsläget. 
Emilia och Elisabeth Mühlhäuser: Ett förslag: gemensam aktionsdag på samma sätt som 
Ljusvakan Förbjud Kärnvapen Nu! https://www.kvinnorforfred.se/ljusvakan-pa-fn-dagen/ 
Gemensam insändare, en gemensam blogg. 
Måna Wibron, Sundsvall: Folkkampanjen mot kärnkraft-kärnvapen hade en sida under 
Almedalen där den som ville kunde lägga in bild på sig själv med t.ex. en textskylt. Vore ngt 
som skulle kunna dra många yngre. Petra Modée har kanske mer info om hur det kan göras. 
Sölvi Brädefors: Färnebo folkhögskola har en kurs om hur vi bygger kreativt kampanjer på 
sociala medier i höst. Det är en kurs som kan vara intressant! 
Lars D: Vänta inte till 2022 med insamling! 
Ulf Nilsson: Instämmer med Sigyn, vi måste dra igång namninsamling till hösten! 
Yngve Sundblad, V.Södermalm: Jag  <y@kth.se>, kan fungera som kontakt med 
Klimatriksdagen och Klimataktion om det inte redan finns - behöver inte ordet. 
Sigyn: Jag kan vara kontaktperson i Järfälla. Jag har jättemycket jobb, men det är så viktigt att 
något måste jag kunna göra. 
Karin Utas Carlsson: Kontaktpersonerna ute i landet blir väldigt viktiga. Det ska vara kontakt 
mellan arbetsgruppen (där olika uppdrag kan ges till olika medlemmar i gruppen) och 
kontaktpersonerna. Information ska gå åt alla håll. Hemsidor och övriga sociala medier ska 
användas. Övergripande organisation ligger på arbetsgruppen. Resten görs ute i landet. 
Kontakter för mer stöd och underskrifter av organisationer och enskilda ligger på 
arbetsgruppen som tar emot info och beslutar om offentliggörande.  
 
Den 6 aug Hiroshimadagen. är redan nämnd i chatten. Den 6-8 aug. är det fredsfestival i 
Simrishamn.  Den 26 september är det FNs internationella daga mot kärnvapen. Bokmässan i 
slutet av sept. i Göteborg blir digital (nämnd av Ingela i hennes föredrag). 
 
För övrigt kan jag meddela att www.laraforfred.se har en meny för Fredsrörelsen och en 
annan för Miljö. Där finns också ett Kalendarium. Tills vidare tar jag, Karin gärna emot info 
om evenemang i landet, gärna som pdf-fil (men det går med doc/docx också). Tid, fysisk plats 
eller URL för digitalt möte krävs. Annars fungerar inte programmet för kalendariet. Skriv till 
k.utas.carlsson@gmail.com. Jag svarar också på frågor. 
 
 
Val av arbetsgrupp 
Jan informerade om att Britta, Staffan, Anders, Karin och han själv kandiderar till att fortsätta 
i den nya arbetsgruppen. Den gamla, som inbjöd till dagens möte och tagit initiativet avgår. 
Därefter bad Jan om förslag på arbetsgrupp. Ingen debatt om namnen. Det gällde att få flera 
som tackade ja. 
Lars D: Det är nu fyra från Stockholm och en (Karin) från landet i övrigt.  Försök få in fler 
från landet i övrigt. 
Därefter gavs förslag på namn men flera måste strykas då de tackade nej (Måna Wibron, som 
fungerar som kontakt i Sundsvallsområdet. Helge som är kontakt till Dala FN-distrikt, Sölvi, 
kontakt till sin förening Sv Fredskommittén Göteborg, Christer Carneby i Nej till Nato 
Göteborg). Dessa personer hänvisade till att de jobbar lokalt och att de har för mycket att 
göra. Emilia Mühlhäuser anmälde sig som kontaktperson (Svenska freds, Lund-Malmö och 
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Gruppen för en kärnvapenfri värld Sv freds och Sigyn Meder anmälde sig i chatten som 
kontaktperson för Järfälla, Yngve Sundblad skrev i chatten att han kan vara kontakt till 
Klimatriksdagen och Klimataktion – ”om det inte redan finns”.   
Ulf Nilsson sa att kanske kan han bli med i arbetsgruppen om några månader. 
Kvarstående kandidater just nu: Anders Åsman och Jonas Ohlsson från Extinction Rebellion 
Sverige. Jonas hade lämnat mötet men Karin kan meddela att han svarat Ja följande dag. Han 
undrade hur mycket han behöver vara med på möten för att han är redan på väldigt många. Vi 
samtalade om det och han ställer upp. En fantastisk kontakt till klimatrörelsen liksom Yngve 
Sundblad.  
Ianthe frågade om könsfördelning. Detta kunde mötet i dagsläget inte påverka. Intresset och 
tidssituationen för varje person avgör. 
 
Beslut: Valda till den nya arbetsgruppen är: Anders Åsman, anders.aasman@telia.com, 
Jonas Ohlsson, jonasohlsson@live.se, Jan Strömdahl, jfstromdahl@gmail.com, Britta Ring, 
ringbritta@gmail.com, Staffan Ekbom, ekbom.staffan@gmail.com, Anders Romelsjö, 
anders.romelsjo@hotmail.com, Karin Utas Carlsson, k.utas.carlsson@gmail.com 
 
Flera kontaktpersoner och medlemmar i Arbetsgruppen kommer med all säkerhet att 
tillkomma under kampanjens gång. 
 
Jan tackade och avslutade mötet.  
Karin har varit sekreterare och skickar ut minnesanteckningen till kända e-postadresser. 
Bilaga: Uppropet med den gamla arbetsgruppens förslag. Jonas’ förslag finns i 
minnesanteckningen. 
 
Karin Utas Carlsson 
mötessekreterare 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


