Invitasjon til samarbeid om markering av Hiroshimadagen 2020
6. august 1945 slapp et amerikansk fly en atombombe over den japanske byen Hiroshima.
Eksplosjonen ødela 90 prosent av byen og drepte umiddelbart 80 000 mennesker. Tre dager etter
dette ble en atombombe sluppet over Nagasaki. 40 000 mennesker døde. Helsepersonell kunne gjøre
lite, eller ingenting, for å hjelpe de overlevende. I etterkant har titusener omkommet av
strålingsskader, og vi vet enda ikke den totale effekten på fremtidige generasjoner.
Faren for at atomvåpen blir brukt, tilsiktet eller ved et uhell, er større enn noensinne ifølge eksperter1.
Atommaktene ruster opp og moderniserer sine arsenaler, internasjonale kontrollavtaler faller og
spenningen øker mellom atomvåpenstatene. Det er imidlertid én god nyhet: vi kan endre denne
situasjonen! Atomvåpen er en menneskeskapt trussel. Derfor kan vi mennesker også eliminere denne
ved reell nedrustning og avskaffelse. Norge kan bidra ved å støtte FNs atomvåpenforbud 2. Derfor må
vi sende et klart og tydelig signal til våre politikere om at atomvåpen er uakseptable!
6. august 2020 arrangerer Nei til Atomvåpen, i samarbeid med Oslo kommune og flere freds, miljø- og
fagorganisasjoner, en Hiroshima-markering i Oslo for å skape oppmerksomhet rundt
atomvåpensaken. Arrangementet vil bestå av flere komponenter: en gratis støttekonsert, en japansk
lanterneseremoni for fred og en historisk skildring gitt av en Hibakusha, en overlevende etter
bombingen av Hiroshima eller Nagasaki. Videre, vil markeringen være del av en større temauke fra 3.9. august der vi vil plassere ut informasjonsplansjer i ulike byer og tettsteder, samt formidle
informasjon til barn om temaet, trolig i samarbeid med skoler og biblioteker. I tillegg blir disse
arrangementene en naturlig del av den globale 75-årsmarkeringen av slutten på 2. verdenskrig. Hittil
har arrangementet mottatt bevilgninger fra Oslo Kommune og LO.
Vi ønsker å samarbeide med et bredt spekter av aktører i anledning Hiroshimadagen 2020, og håper
at deres organisasjon blir med å støtte markeringen på nasjonalt og lokalt nivå! For svar på
forespørselen, spørsmål og videre dialog, kontakt meg gjerne på mail: ada@neitilatomvapen.org eller
telefon: 47824193.
Sammen kan vi endre verden!

Med vennlig hilsen
Ada Eidshagen Menne
Rådgiver i Nei til Atomvåpen
Prosjektleder for Hiroshimamarkeringen 2020
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https://thebulletin.org/doomsday-clock/
https://www.un.org/disarmament/wmd/nuclear/tpnw/

