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I skrivande stund anslutna kommuner i Sverige:
Berg, Bollnäs, Borlänge, Flen, Göteborg, Härnösand, Kil, Laxå, Leksand, Lindesberg, Ljusdal, Malå, 
Malmö, Mörbylånga, Nordanstig, Orsa, Orust, Ovanåker, Sollefteå, Stockholm och Ånge.

MOTION till Kommunfullmäktige i Eslöv

 Anslut Eslövs kommun till Mayors for Peace

Under augusti 1945 förvandlade kärnvapen Hiroshima och Nagasaki till ruinhögar och orsakade 
oerhörda förluster i liv. Mer än sextio år efter bombningarna lider tiotusentals människor av förödande
följdverkningar i form av strålskador, omfattande social utdefiniering och psykiska lidanden. 

I världen fanns vid 2011 års ingång enligt SIPRI:S (Stockholm International Peace Research Institute) 
årsbok över 20 000 kärnvapen, varav över 5 000 var apterade eller på annat sätt i beredskapsläge.

Om något av dem skulle detoneras finns det uppenbara risker för invånarna i Eslövs kommun. Ett 
kärnvapenkrig någonstans i världen kommer obönhörligen att beröra även oss. Även en detonation 
långt utanför Sveriges gränser kan innebära att kommunens invånare behöver skydd mot radioaktivt 
nedfall. Ett sådant skydd, som åvilar kommunen, kan innebära förebyggande arbete och information.

Den 24 juni 1982 framlade dåvarande borgmästaren i Hiroshima, Takeshi Araki, ett program för att 
sammansvetsa städer i arbetet på ett totalt förbud mot kärnvapen. Programmet Borgmästare för Fred, 
som antogs av FNs andra särskilda session om nedrustning, erbjuder ett sätt att sudda ut 
nationsgränser och arbeta tillsammans för det gemensamma målet. Borgmästarnas sammanslutning, 
ett nätverk, ackrediterades officiellt under mars 1990 som en NGO (Non-Governmental Organization)
hos FN. Under maj 1991 fick den särskild konsultativ status. Den 1 augusti 2011 var antalet anslutna 
städer och kommuner i världen 4.892, varav 21 i Sverige. Se http://www.mayorsforpeace.org/.

Att ingå i nätverket innebär inga kostnader eller åtaganden. Kommunen tar enbart ställning för 
nätverkets målsättning att alla kärnvapen ska vara tagna ur funktion till år 2020. I Sverige har 20 
kommuner hittills anslutit sig när denna motion skrivs. Genom ett beslut i kommunfullmäktige blir det
tydligt att kommunen står bakom anslutningen, som i praktiken kan genomföras av 
kommunfullmäktiges eller kommunstyrelsens ordförande enligt den enkla process som beskrivs på 
hemsidan ovan.

Medlemskap i nätverket strider inte mot den s.k. lokaliseringsprincipen som begränsar kommunernas 
kompetens i frågor som kan betraktas som internationella. På samma sätt är det svenska deltagandet i 
den internationella vänortsrörelsen accepterat enligt kommunallagen. Se bl.a. betänkandet 
http://www.riksdagen.se/webbnav/?
nid=3322&doktyp=bet&dok_id=GY01KU24&rm=2010/11&bet=KU24

Miljöpartiet de gröna yrkar alltså

 ATT Eslövs kommun ska ansluta sig till Mayors for Peace.

http://www.mayorsforpeace.org/

