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Monday, April 17. 2006

ARK
Det kom ett uppropLåt 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 är 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 bildaARK: Aktionsgruppen mot Radioaktiv KrigföringPå 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
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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
Lämplig vidareläsning här på bloggen:
Strålande tider
En lysande framtid är vår
Andra bloggar om: utarmat uran, media
Mycket viktigt: Kommentarer som hör hemma i det förra bloggämnet - Har vi blivit programmerade? - tillåts ej nedan.
Så posta kommentarerna där de hör hemma! Se även kommentarer under Strålande tider.

Inlagd av Leif Erlingsson i Media, Utarmat uran, Hyckleri, Iran, Strålande tider,
Massförstörelsevapen, Irak, England, USA kl 16:32
Kopia av http://mediekritik.lege.net/viewtopic.php?p=418#418
Date: Thu, 20 Apr 2006 22:15:49 +0200
From: Alexander Chamberland
Subject: Allt spikat för uppstartet av den mediekritiska organisationen
Hejsan!
Nu är allt spikat och klart inför uppstartet av den mediekritiska organisationen. Läs nedanstående, SPRID TILL ALLA NI KÄNNER
och så ses vi förhoppningsvis på någon av mötena!
¡Ya Basta! - Det är dags att befria våra sinnen från maktens berättelser!
Mvh,
Alexander
Utomparlamentarisk mediekritisk organisation kickar igång!
Det är helt oacceptabelt att fyra medieföretag styr de svenska massmedierna. Det är demokratiskt ohållbart att de kommersiella
medierna styrs av vinstintressen och låter det gå ut över kvalitativ samhällsjournalistik. Det är också helt oacceptabelt att vi som vill
stärka yttrandefriheten, ge människor möjlighet att granska samhällsproblem ur många olika vinklar och skapa ett samhälle där fler får
komma till tals, är tysta och inte gör något åt problemet. Den som tiger samtycker och en annan värld är faktiskt möjlig.
Nu är det äntligen dags för den utomparlamentariska mediekritiska organisationen, nätverket för en medial mångfald, att startas!
Uppstartet sker i samband med Pressfrihetsdagen den 3:e maj. Sprid detta i era led och kom jättegärna på det mötet som ligger
närmast er geografiskt. Organisationen är nyuppstartat och har inga ekonomiska resurser och därför kan reseersättning tyvärr inte
betalas ut. Däremot är deltagandet på mötet helt kostnadsfritt!
För mer information kontakta Alexander Chamberland på tel.nr. 0704-36 86 91 eller alexander@mp.se.
6 maj (lördag) Stockholm, 11-17, biografen Tellus
Inledning av Alexander Chamberland, initiativtagare och språkrör för Grön Ungdom.
Föreläsningar av Maria-Pia Boethius, journalist, författare och samhällsdebattör, och Johan Ehrenberg, Författare och chefredaktör
för ETC. Diskussioner om vad vi vill arbeta med inom organisationen
Vägbeskrivning finns på följande länk:
http://www.tellusbio.nu/index.jsp?page=12 (Observera dock att det knappast tar 20 minuter med tunnelbanan från T-centralen i
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Stockholm till Midsommarkransen, hållplatsen där biografen ligger, enligt SL tar det 12 minuter)
13 maj (lördag), Göteborg, 14-18, Färnebo Folkhögskolans lokaler (Victoriahuset, samma byggnad som Hagabion)
Inledning av Alexander Chamberland.
Föreläsning av Maria Jacobson, ordförande för nätverket Allt är Möjligt, som arbetar med mediekritik, främst ur ett feministiskt
perspektiv.
Diskussioner om vad vi vill arbeta med inom organisationen
För att ta er dit tar ni 6:ans spårvagn mot Kortedala. Ni går av vid Prinsgatan (hållplatsen efter Järntorget). Väl där bör ni till höger se
Hagabion. Ni går mot den byggnaden och går in via den andra stora ingången till byggnaden.
20 maj (lördag) Malmö, 11-16, Sal 4 på Ungdomens Hus, Norra skolgatan 10B
Föreläsningar av Anna Siitam, ordförande Ung Media Sverige, och Grön Ungdoms språkrör Alexander Chamberland. Diskussioner
om vad vi vill arbeta med inom organisationen
SE VIDARE ÖVRIGA TEXTER OCH LÄNKAR PÅ/FRÅN SIDAN http://mediekritik.lege.net/viewtopic.php?p=418#418 !!
Anonymt på Apr 20 2006, 23:58
Från mailboxen:
Date: Fri, 21 Apr 2006 06:57:20 +0200
From: Jan Viklund
Subject: inläst t. ringP1
Den 2 juni detonerar 700 ton nukleära sprängämnen i Nevadaöknen. Provsprängningen ingår i förberedelserna av attack mot Iran och går under det stolta namnet Divine Strake. Ett av flera gudomliga projekt; divine Warhawk", Divine Helcats", Divine Hates"...
Randi Rhodes programvärd på Air America Radio, sa i ett sanningens ögonblick i tv-soffan på CNN i onsdags:
Om INTE varenda kamera som finns i medierna riktas mot Nevadaöknen den 2 JUNI, och VI I MEDIERNA INTE visar upp detta
svampmoln för tittarna den 2 JUNI - då finns det INGET HOPP för amerikanska folket, inget hopp för medierna.
Jag förbehåller mig rätten att tro att skillnaden mellan islamsk och amerikansk radioaktivitet är lika med noll. Och att journalister är lika
dödliga som vanliga människor. Eller har ni nån specialbunker nånstans?
"THE DIVINE STRAKE": http://globalsecurity.org/wmd/ops/divine-strake.htm
I ett annat mail:
Date: Fri, 21 Apr 2006 05:56:19 +0200
From: Jan Viklund
Subject: Armbindlar mot Iran-attack /"Gudomliga" Kärnvapentester
SVARTA ARMBINDLAR
mot Vansinnes-attack mot Iran
Randi Rhodes (välkänd programvärd på Air America Radio)
http://therandirhodesshow.com/live föreslog 17 april en riksomfattande aktion, av klassisk symbolisk karaktär:
svarta armbindlar "NO WAR", att bäras DAGLIGEN, över hela USA. EN av flera akuta aktioner som tagit fart under George Bushs
svampmolns-hot mot Iran.
http://armbandsforpeace.blogspot.com/
Behöver någon fler bevis på vansinnet, går det bra att läsa här.
"THE DIVINE STRAKE":
Namnet (!) på den fullskaliga kärnvapentest som genomförs i Nevadaöknen 2 juni.
Ingår i en serie av "Divine" (gudomliga) projekt; "Divine Warhawk", Divine Helcats", Divine Hates"...
http://globalsecurity.org/wmd/ops/divine-strake.htm
Var finns rösterna mot "kristen" fundamentalism??
"I hear voices"... /George W. Bush
Klicka bilden nedan för Randi Rhodes show

Anonymt på Apr 21 2006, 12:51

Flygblad - USA:s ledande fysiker i brev till Vita Huset: KÄRNVAPEN MOT IRAN GRAVT OANSVARIGT
http://farr.se/iran06.pdf
Anonymt på Apr 21 2006, 12:52
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