
Varför bör städer/orter gå med i 
ICAN stadsupprop 

Kärnvapen utgör ett oacceptabelt hot mot 
människor i hela världen. Det var därför som 
122 nationer den 7 juli röstade igenom FN:s 
konvention om förbud mot kärnvapen. Alla 
länder har nu möjligheten att signera och 
ratificera detta globala avtal vilket förbjuder 
användning, produktion och förvaring av 
kärnvapen. Konventionen utgör grunden för 
att kärnvapen helt ska avskaffas. Städer och 
orter kan hjälpa till att samla stöd för att 
deras lands regering ansluter sig till förbudet 
genom att gå med i ICAN:s stadsupprop.

Uppropets uppmaning

”Vår stad/kommun är djupt oroad av det 
allvarliga hotet som kärnvapen utgör mot 
världens alla samhällen. Vi menar att våra 
invånare har rätten att leva i en värld fri från 
kärnvapen. All användning av eller minsta 
olycka med kärnvapen skulle ha katastrofala, 
omfattande och långsiktiga konsekvenser för 
människor och miljön. Vi stöttar därför FN:s 
konvention om förbud mot kärnvapen och 
uppmanar vår regering att signera och 
ratificera konventionen.”

Hur stödjer man uppropet?

Efter fattat beslut kan kommunstyrelsens 
ordförande eller annan lämplig representant för 
kommunen genom mejl till info@icanw.org  
meddela att staden/kommunen ansluter sig till 
ICAN Stadsupprop. Denna uppmaning är för 
kommuner vars stater ännu inte ratificerat FN:s 
konvention om kärnvapenförbud.

   Förslag på ytterligare handling

1. Skriv till beslutsfattare: Informera politiker och 
andra att din stad/kommun önskar att ditt 
lands regering ska bli del av och ratificera FN:s 
konvention om förbud mot kärnvapen.

2. Informera media: Uppmärksamma media på 
att din stad/kommun har gått med i ICAN:s 
stadsupprop och därmed uppmanar 
regeringen att underteckna och ratificera FN:s 
konvention om förbud mot kärnvapen. 

3. Berätta för invånarna: Sprid och dela 
information om beslutet och/eller ha ett 
offentligt arrangemang om hotet från 
kärnvapen och det globala arbetet att förbjuda 
dem.

4. Spåra investeringar: Undersök och ta åtgärder 
för att inga investeringar, sparande eller andra 
medel från din stad/kommun hamnar hos 
företag som producerar kärnvapen. Läs mer på 
www.dontbankonthebomb.com.
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Ett globalt stadsupprop till stöd för FN:s konvention om 
förbud mot kärnvapen. 




