Oplæg ved Hiroshimamøde 6. august 2020 i
Domen, Inge Lehmansgade 2, 8000 Århus C
Aldrig mere Hiroshima, aldrig mere krig, fred i hele verden.
Tænk, hvilket samfund, der kunne opbygges, hvis vi undlod at bruge tid, kræfter og penge på
våbenproduktion.
Tænk, hvis vi ikke behøvede at være så bange, bange for hinanden, bange for krig, bange for at der
skulle være nogen, der starter en atomkrig.
”Et fejlopfattet ord, så har vi ingen jord”, sang Björn Afzelius.
Vi kan ikke forhindre enhver dårlig gerning, men vi kan arbejde på at opbygge tillid i stedet for at
nedbryde tillid.
Vi kan arbejde på, at vore myndigheder er nogen, man kan stole på.
I Vesten mod Vesten påpeger Rune Lykkeberg, at de unge er præget af bøger, hvor myndighederne er
utroværdige og grusomme.
F.eks. Harry Potter og The Hunger Games, man kan kun stole på sig selv og nogle få gode venner og
det kan være svært at afgøre, hvem man kan stole på.
Rigtig mange mennesker har indset, at i hvert fald atomvåben bør afskaffes, da brugen af atomvåben
efterlader alle som tabere.
Rigtig mange mennesker har ligeledes indset, at vores levevis påvirker klimaet på en måde, så vi iler
mod en ødelæggelse af jorden.
I begge tilfælde, er handling nødvendig, og det store nuværende engagement i klimaproblematikken, er
glædeligt, men det er nødvendigt at arbejde på mange fronter.
”Handling giver forvandling”.
Og det er nødvendigt at gå mod målet med skridt, så vi opnår, at komme gennem med noget af det, vi
har planlagt.
Fredsarbejdet er nødvendigt og er med til at forandre verden til det bedre.
Når vi handler, skaber vi håb og når mål, som giver energi til at arbejde videre og nå nye mål og skabe
en endnu bedre verden.
Vi må hele tiden forsøge, at gøre verden til et bedre sted at være og det kan ske gennem at udvise
medmenneskelighed mod alle og ikke alene mod en afgrænset gruppe.
I begyndelsen af 80’erne arbejdede jeg sammen med andre fra Nej til Atomvåben for at gøre Ålborg til
en atomvåbenfri zone.
En af de andre sagde ofte, at det gjaldt om at synliggøre, hvad der ville ske, hvis der faldt en
atombombe i Ålborg.
Så vi arbejdede med konsekvenserne af, at der faldt en mindre atombombe på spritfabrikken i Ålborg.
Vi sendte breve ud om, hvor mange pladser, der var i beskyttelsesrum og tydeliggjorde, at der kun var
plads til et fåtal af indbyggerne og at man i en nødsituation ville blive nødt til at prioritere mht, hvem

der skulle have mulighed for at komme i et beskyttelsesrum. Vi satte streamers med
teksten: ”atomvåbenfri zone” på byskiltene eller også tænkte vi blot på at gøre det.
Der er mange muligheder for at arbejde med indførelse af atomvåbenfri zoner.
Men vi står hele tiden overfor, at der er mange opgaver, der føles påtrængende og vi derfor er nødt til at
prioritere omkring, hvor kræfterne skal lægges.
Der sker hele tiden en brydning mellem gode og dårlige kræfter. Selv små tiltag i den positive retning
har stor betydning.
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