Til lokale fredsfolk og fredsgrupper.

Opfordring til at markere modstanden mod atomvåben på Hiroshimadagen den 6. august.
Der er behov for igen at diskutere faren for atomkrig og mobilisere befolkningens modstand mod atomvåben, for
faren for atomkrig er igen uhyggeligt reel.
Nye taktiske atomvåben indgår i trusselsbilledet fra USA’s side, og det bliver foregøglet, at atombomber kan bruges
regionalt og uden fare for det civile samfund. Dette er fuldstændig forkert. Brug af atomvåben vil under alle
omstændigheder have en voldsomt ødelæggende virkning og vil kunne udløse en storkrig. De amerikanske ’mininukes’ har en sprængkraft langt større end bomberne, der faldt over Hiroshima og Nagasaki.
Opbygningen af NATO’s missilskjold er en strategi for at kunne starte en atomkrig uden selv at blive udslettet, og det
øger faren for udløsningen af atomkrig.
Politikere i den danske regering taler åbent om, at brug af atomvåben er, og fortsat skal være, en del af den militære
strategi og en del af den danske hærs udrustning.
Den voldsomme optrapning af konflikten med Rusland, og de aktuelle trusler mod Nordkorea gør helt aktuelt
situationen dødsensfarlig.
Et stort flertal i FN har netop vedtaget et forbud mod atomvåben, og en række fremtrædende tidligere politiske og
militære ledere advarer om, at faren for en atomkrig, tilsigtet eller ved en fejltagelse, er uacceptabelt høj.
Den danske regering og de øvrige NATO-lande har enten stemt imod initiativet eller undladt at stemme.
Desværre er disse forhold ikke særligt kendte i befolkningen og omtales næsten ikke i pressen.
Det er derfor en opgave for fredsbevægelsen at sætte fokus på krigsfaren og faren for, at atomvåben kan blive brugt
i en kommende krig.
Vi opfordrer derfor til, at man lokalt markerer Hiroshima-dagen den 6. august med aktiviteter mod den voksende
krigsfare og mod atomvåben, samt at man orienterer pressen om de aktiviteter, man laver.
Kontakt os, hvis I er interesserede, så kan vi dele argumenter og materialer.
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