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Lucia för fred  
Tal av Gunnar Westberg i sb m ljusmanifestation på Järntorget, Göteborg, den 
12 dec. 2016. 
  
Jaha, gott folk, välkomna! 
  
Här står vi nu en liten skara. Ser vi inte litet löjliga ut? 
  
Löjliga? Inte alls. Orsaken till att vi inte är fler är att alla i stan är överens med 
oss. Kärnvapnen måste avskaffas. Alla inser att kärnvapen inte kan användas. 
Men vi som står här vet en sak till: Vi vet att vad vi tycker spelar stor roll. Och 
vi tror att vi kan avskaffa alla atomvapen. Och vi vet att FN just i dagarna beslu-
tar att arbeta fram ett avtal som förbjuder alla kärnvapen. Ett viktigt steg mot en 
kärnvapenfri värld. 
  
Tänk efter: Varför blev det inget kärnvapenkrig?  Varför använde inte ryssarna 
kärnvapen i Afghanistan, eller amerikanerna i Vietnam eller Irak? Dom vågade 
inte, för att vi står här. På grund av världsopinionen. Hade ryssarna eller ameri-
kanerna använt kärnvapen skulle deras länder blivit sådana paria-stater, paria-
regeringar, de skulle vara föraktade, internationellt och av sitt eget folk.  Presi-
dent Lyndon B Johnson visste detta. Han sa ”hellre förlorar jag kriget i Vietnam 
än jag tar till kärnvapen”.  Tänk om Vietnam idag varit förstört, en stor del av 
folket förintat, landet en mängd radioaktiva kratrar. Ryssarna visste samma sak, 
i Afghanistan.  Kärnvapentröskeln har varit tillräckligt hög. 
  
Nu pågår vissa försök från kärnvapenstaternas sida att sänka kärnvapentröskeln, 
att låtsas att kärnvapen skall kunna användas, i ett ”Litet” kärnvapenkrig. Presi-
dent Putin har hotat med att använda kärnvapen i Ukraina.. Nato byter nu ut sina 
kärnvapen i Europa mot en ny, modernare typ, en träffsäker typ, som kan slå ut 
ryska missiler redan inom dom avfyrats.  
  
Ryssarna har t o m hotat med att använda kärnvapen mot Köpenhamn. Oj vad 
dom där ryssarna är modiga och starka. Oj vad Presidenten Bush, och den brit-
tiska premiärministern var modiga och starka som hotade att använda kärnvapen 
i Irak. 
  
Men till slut har det varit världsopinionen som bestämt. Det är sant, det finns 
gränser för världsopinionens inflytande, men ändå, det är den som hindrat kärn-
vapenkrigen. Det gäller alltså att hålla kärnvapenopinionen stark, kärnvapen-
tröskeln hög. 
  
Så kärnvapen är oanvändbara. Tyvärr kan dom komma att användas ändå. 
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Hotar man måste man ibland låtsas som om man menar allvar, och blir spän-
ningen stor händer lätt ett misstag. Det är så ett kärnvapenkrig kan startas. 
  
Därför måste kärnvapnen helt avskaffas. Avskaffas dom inte kommer dom till 
slut att användas, om inte på annat sätt så av terrorister. 
  
Och här skiljer vi oss som står här från de flesta i Sverige, de flesta i världen. Vi 
vet att FN har beslutat att under det närmaste året eller åren kommer man att ar-
beta fram ett avtal som förbjuder kärnvapen. Det avtalet kommer inte att ome-
delbart leda till att kärnvapnen avskaffas, men det höjer kärnvapentröskeln. Det 
blir då en uppenbart brottslig handling att hota med kärnvapen mot Köpenhamn. 
Och om man tror att det här avtalet bara är ett betydelselöst papper så kan jag 
rekommendera att ni läser den text som USA:s utrikesdepartement sänt ut där 
man beordrar alla Nato-länder att rösta emot avtalet. Det förefaller faktiskt som 
om amerikanerna, och ryssarna, är rädda för folkopinionen, för oss! 
  
Och det finns anledning. Amerikanerna och ryssarna och många andra arbetade 
emot avtalet mot landminor och mot klustervapen. Dom skrev aldrig på avtalen 
mot dessa vapen, men nu har amerikanarna och såvitt jag förstår också ryssarna 
slutat med att lägga ut landminor. USA har också beslutat upphöra med kluster-
bomber, trots att man inte skrivit på avtalet. Avtalen är viktiga, även om inte alla 
länder skriver på. Det är vi som bestämmer, världsopinionen, fast staterna för-
nekar och vi inte riktigt vill tro det själva. 
  
Vi lyckades i vart fall få Sverige att trotsa detta papper från Nato, Margot Wall-
ström fick ett stort stöd, ja starkt krav, från oss att lyda svenska folket och inte 
Nato. Som motvikt mot brevet från Washington kom tusentals underskrifter bara 
från Göteborg, och vi vann, inte brevet från Washington Det är vi som bestäm-
mer! 
  
Har ni tänkt på en sak. Dom här två gubbarna som tror att dom styr världen, 
dom heter Vladimir och Donald. Och Vlad betyder stor, mäktig, och Mir betyder 
världen. Världens härskare. alltså. Donald betyder samma sak, på keltiska, stor 
hövding stor härskare.  Stora modiga världshärskare, Donald och Vladimir 
  
Men dom vet att till slut kan dom inte gå emot världsopinionen gå emot oss, hur 
långt som helst. Det är vi som bestämt att hålla kärnvapentröskeln högt, vi som 
hindrat kärnvapenkriget. Och vi kommer till slut att avskaffa kärnvapnen. 
  
Det är vi som bestämmer. Om vi vill och vågar tro. Hurra för oss! 
 
  
  


