Låt oss bilda ARK = Aktionsgruppen mot Radioaktiv Krigföring!
Vapen med s.k. utarmat uran (depleted uranium = DU) har sedan 1991 använts i USA:s
krigföring i Irak, i Afghanistan och på Balkan. I dessa länder har förekomsten av cancer och
fosterskador ökat många gånger om och FN slog larm om detta redan i mitten av 90-talet.
I april 2004 och i november 2005 anordnade Arbetsgruppen för studier och dokumentation av
krigets miljöeffekter ett antal seminarier i Stockholm på Karolinska Institutet, Riksdagshuset
och ABF samt på Örebros Universitet om DU-vapen och deras effekter på miljö och hälsa.
I seminarierna medverkade forskare och läkare från USA, England, Kanada, Irak och Sverige
som bevittnat och specialiserat sig på skadeverkningarna från dessa vapen vars gift tränger ner
i jord och grundvatten och färdas med vindarna långt utanför gränserna till de länder som
bombats.
Till seminarierna i Stockholm var ett hundratal massmedia inbjudna. Med undantag för TV4
och Uppsala Nya Tidning kom i april 2004 inga representanter för de stora dagstidningarna
eller radio -och TV. Endast de små veckomagasinen Proletären och Miljömagasinet
uppmärksammade seminarierna. I november 2005 kom bara tidningen Flamman och reportrar
från två radioprogram. Intervjuer gjordes men sändes inte i etern. Dessa viktiga seminariers
genomslagskraft blev därmed lika med noll.
Vid seminariet på Örebros universitet gjorde däremot Nerikes Allehanda en stor intervju med
en av talarna vilken publicerades nästa dag. En av medarrangörerna till seminarierna blev
intervjuad i lokalradion där han ställde frågor till Bofors’ direktör om Sveriges produktion av
radioaktiva vapen. En sådan produktion hade denne direktör "aldrig hört talas om".
På det hela taget verkar det råda en informationsblockad i Sverige mot detta ämne. Vi
misstänker att en av orsakerna kan vara att Sverige genom militärt samarbete och genom
vapenproduktion ingår i hanteringen. Den nya extremt träffsäkra artillerigranaten Excalibur är
produkten av ett samarbete mellan svensk och amerikansk militär, Bofors och en amerikansk
vapentillverkare. Att i dag producera granater och missiler avsedda för stridsvagnar och som
inte innehåller DU är så gott som en ekonomisk omöjlighet. Varför skulle Sverige avstå från
en så lukrativ produktion?
Vi vet också att svensk vapenexport till USA ökat hela tiden, helt i strid med svensk lag som
ju förbjuder vapenexport till länder som befinner sig i krig.
Eftersom DU-vapen ar både radioaktiva och kemiskt giftiga kan de definitivt hänföras till
kategorin massförstörelsevapen. De bryter mot alla internationella konventioners regler för
"tillåtna" vapen: de fortsätter att skada när kriget är över, de har skadeverkningar långt bortom
krigsskådeplatsen, de har djupgående effekter på miljön, de orsakar skador på människor
under flera generationer och griper in i alla levande organismers arvsmassa. Det är viktigt att
förstå att den yttre bakgrundsstrålning vi alla lever med (och som förmodligen orsakar en del
av alla cancerfall) är något helt annat än den inre strålning soldater och civila utsätts för
genom att andas in uranoxidpartiklar, vilket sker i en krigssituation när DU-ammunition
används.
Vi lever fortfarande i atomåldern; allt flera länder skaffar kärnvapen. USA har tagit sig
"rättigheten" att också använda kärnvapen först "om så skulle vara nödvändigt" och hotar f.n.
Iran med en militär attack där man inte uteslutit bruket av s.k. mini-nukes.

I och med att förgiftningen av länder med vapen med utarmat uran blivit allt vanligare i USAs
krigföring och genom USAs doktrin om s.k. "preemptive war" har efterkrigstidens tabu mot
att använda radioaktiva ämnen som vapen börjat luckras upp. Det behövs en mer formell och
framför allt starkare och större organisation = aktionsgrupp - påtryckningsgrupp mot den
radioaktiva krigföringen, en organisation som kan pressa på vår regering att ta klar ställning
mot detta hot mot hela vår jord.
De som kom till seminariet den 17 november och tecknat sig som intresserade kallade vi
därför till ett möte i januari i år där syftet var att bilda
ARK: Aktionsgruppen mot Radioaktiv Krigföring
På detta möte bildades en interimstyrelse bestående av Anita Lilburn, Elise Rappe och
Monika Dahlby. Vår uppgift blev att förbereda ett större möte i maj och att inför det mötet
försöka få fram dels personer som är villiga att ingå i en styrelse och arbeta aktivt med dessa
frågor, dels personer som kanske inte har tid att engagera sig så djupt men ändå kan tänka sig
att bli galjonsfigur som ordförande och styrelsemedlemmar, "vårt ansikte utåt".
Interimsstyrelsen inbjuder er därför till ett möte där vi förhoppningsvis kommer att bilda
ARK.

TID: Måndagen den 22 maj kl. 18.30
PLATS : De Synskadades Riksförbunds lokaler, Gotlandsg .44, Stockholm
Välkomna!
Med vänlig hälsning
Elise Rappe elise154@hotmail.com
Anita Lilburn lilburn@glocalnet.net (fram till slutet av april sobol@paradise.net.nz)
Monika Dahlby
Hemsida www.uraniumconference.org

