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Möte	  i	  Fredslunden	  i	  Göteborg,	  den	  6	  aug.	  2017	  till	  minne	  av	  offren	  för	  
atomvapnen	  över	  Hiroshima	  och	  Nagasaki	  
Gunnar	  Westberg,	  medl.i	  styrelsen	  för	  Svenska	  Läkare	  mot	  Kärnvapen:	  
	  	  
Välkomna	  till	  detta	  möte	  arrangerat	  av	  Fredsam,	  där	  
fredsorganisationerna	  i	  Göteborg	  samarbetar.	  
	  	  
Den	  6	  aug	  1945	  inleddes	  atombombseran.	  Atombomben	  över	  
Hiroshima	  var	  10	  000	  gånger	  starkare	  än	  de	  bomber	  som	  fällts	  över	  
Tyskland.	  Kanske	  100	  000	  människor	  dog	  av	  bränderna,	  av	  tryckvågen	  
och	  av	  strålningen.	  Ingen	  sjukvård	  fanns,	  läkarna	  var	  döda	  och	  
sjukhusen	  förstörda.	  Ingen	  hjälp,	  ingen	  lindring,	  inget	  morfin.	  
	  	  
När	  hjälpen	  småningom	  kom	  fram	  efter	  en	  månad,	  	  fann	  man	  att	  en	  ny	  
sjukdom,	  tidigare	  okänd,	  hade	  uppträtt,	  strålsjukan.	  De	  allra	  flesta	  som	  
drabbades	  dog.	  Ingen	  hjälp	  fanns,	  ingen	  hjälp	  finns	  heller	  idag.	  
	  	  
Sen	  kom	  missbildningarna.	  Barn	  till	  mödrar	  som	  utsatts	  för	  
strålningen	  	  föddes	  med	  svåra	  missbildningar	  	  -‐	  det	  var	  också	  något	  
nytt.	  
	  	  
När	  man	  trodde	  att	  farorna	  var	  över	  kom	  cancern,	  först	  blodcancer	  
efter	  några	  år	  sen	  bröstcancer,	  sen	  alla	  möjliga	  cancerformer.	  Ännu	  
idag	  dör	  människor	  till	  följd	  av	  den	  strålning	  de	  utsattes	  för	  i	  sin	  
ungdom	  i	  Hiroshima	  och	  Nagasaki.	  
	  	  
Hur	  många	  dog	  totalt	  i	  Hiroshima?	  Det	  vet	  vi	  inte.	  Kanske	  200	  000.	  
Ingen	  vet	  t	  ex	  hur	  många	  koreanska	  krigsfångar	  där	  fanns	  i	  Hiroshima.	  
	  	  
I	  Nagasaki	  dog	  något	  färre,	  bland	  annat	  därför	  att	  staden	  är	  så	  
kuperad.	  
	  	  
Det	  viktiga	  är	  att	  vi	  inser	  att	  efter	  1945	  har	  människan	  skaffat	  sig	  
förmågan	  att	  förinta	  sig	  själv.	  
	  	  
Så	  länge	  kärnvapnen	  finns	  kvar,	  finns	  risken	  att	  de	  kommer	  till	  
användning	  och	  avslutar	  den	  mänskliga	  civilisationen.	  
	  	  
Därför	  måste	  kärnvapnen	  avskaffas.	  
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	  Det	  är	  då	  glädjande	  att	  vi	  nu	  –	  äntligen!	  -‐	  får	  ett	  förbud	  mot	  
kärnvapnen.	  Vad	  kommer	  detta	  att	  betyda?	  
	  	  
Om	  detta	  ämne	  kommer	  Josefin	  Lind	  att	  tala.	  Hon	  är	  
generalsekreterare	  i	  Svenska	  Läkare	  mot	  kärnvapen.	  Josefin	  kan	  ge	  
besked,	  för	  hon	  var	  med,	  hela	  vägen	  i	  förhandlingarna.	  
	  	  
Innan	  dess	  kommer	  Jazzmusiker	  för	  fred	  att	  spela	  för	  oss,	  liksom	  dom	  
gjort	  i	  alla	  år	  vid	  detta	  firande,	  gratis,	  för	  att	  stödja	  fredsarbetet.	  
	  	  
Matilda	  Magnusson	  kommer	  att	  sjunga	  för	  oss,	  sånger	  som	  ger	  hopp.	  
	  	  
Kanske	  vi	  antar	  ett	  uttalande	  till	  stöd	  för	  arbetet	  för	  ett	  
kärnvapenförbud.	  
	  	  
Efter	  vårt	  möte	  här	  kan	  vi	  gå	  till	  församlingssalen	  i	  Vasakyrkan.	  De	  
som	  vill	  kan	  delta	  i	  en	  andakt	  som	  avslutning,	  i	  kyrkan,	  och	  lyssna	  till	  
klockringningen	  kl	  åtta.	  
	  	  
	  	  


