Motion till årsmöte SLMK januari 2022

Anslut SLMK till kampanjen Kärnvapenförbud. Nu!
Ett litet antal fredsaktivister tog i början av år 2021 upp idén att inför riksdagsvalet starta en
rikskampanj för att samordna och ytterligare stärka arbetet att förmå regeringen och riksdagen
att signera respektive ratificera FN:s kärnvapenförbud, TPNW. I den nätbaserade organisationen Folk och Fred bildades en interim arbetsgrupp för att sätta samman ett upprop och efter
ett webbinarium den 25 maj starta rikskampanjen Kärnvapenförbud. Nu! Vid webbinariet omvaldes arbetsgruppen och ytterligare ett par medlemmar anslöt till den. Dessa har sedan självständigt arbetat vidare och utnyttjar i det arbetet hemsidan https://www.laraforfred.se/fredsrorelsen/kampanj-karnvapenforbud-nu. Kampanjen lanserades på Hiroshimadagen den 6 augusti. Flygblad och en broschyr har tryckts.
Under de månader som gått har kampanjen fått stöd av 72 organisationer och 32 kända personer. Till denna motion bifogas uppropet med namnunderskrifterna.
Många svenska organisationer samverkar inom ICAN. Vår kampanj är ett sätt att med kunskapsspridning och samordning av fler organisationer och personer på gräsrotsnivå stärka arbetet. Det är inte fråga om någon konkurrens utan en förstärkning. Vi finner att kunskapen
hos människor om kärnvapenhotet är fortsatt låg men att det ändå finns en stark opinion att
Sverige ska ansluta sig till FN-avtalet. För att det ska ske krävs mycket arbete gentemot folket
och riksdagens och regeringens ledamöter.
Kampanjen har haft svårt att få med de stora ICAN-organisationerna i kampanjen, och de
väntar på varandra. Kvinnor för fred var dock tidigt med. Samarbete sker ändå på personlig
nivå. Sålunda används hemsidan till att föra ut information om artiklar, videoinspelningar och
aktiviteter när dessa blir bekanta för oss. Mer skulle kunna göras och krafterna för att hindra
Sverige att ansluta sig är starka. Då behöver också vår organisering för kärnvapenförbudet
stärkas. Vi i arbetsgruppen som är med i ICAN-organisationer får informationer och vi gläder
oss förstås åt att arbetet går framåt med 58 stater (den 15 december) som ratificerat TPNW
och att så många viktiga städer anslutit sig till Cities Appeal. Svenska nätverket för kärnvapennedrustnings seminarier införs regelmässigt i vårt kalendarium i www.laraforfred.se. Livesändning och referat förs in på hemsidan i form av länkar. Svenska Freds grupp för en Kärnvapenfri Värld är med i vår kampanj.
För att vi ska få den eftertraktade samordningen, kunskapsspridningen och medvetandehöjningen när det gäller kärnvapenfrågan behöver vår kampanj stärkas och bli känd. För detta
skulle SLMK:s goda namn och rykte bidra avsevärt. Det är vår övertygelse. Vårt syfte är
samma som SLMK:s. Vi har valt att endast yttra oss om kärnvapenförbudet och lämna andra
åsikter och arbetsfält till de enskilda organisationerna.
Vi, SLMK-medlemmar och samtidigt medlemmar i arbetsgruppen Kärnvapenförbud. Nu!, yrkar att SLMK:s årsmöte beslutar
att uppmana styrelsen att med SLMK:s namn stödja kampanjen Kärnvapenförbud. Nu!. Uppropet med underskrifter bifogas.
Den 20 december 2021
Staffan Ekbom, Anders Romelsjö och Karin Utas Carlsson

