BELGIEN: införde världens första nationella förbud mot uranvapen vilket också
omfattar investeringar i uranvapentillverkande företag. (2007, 2009)
EUROPAPARLAMENTET: fyra starka resolutioner som efterlyser moratorium för
uranvapen, den senaste resolutionen lägger till “med målsättningen totalförbud”
(2003, 2005, 2006, 2008)
FNs GENERALFÖRSAMLING: tre jordskredssegrar för resolutioner som sätter
strålkastarljuset på DU-vapens potentiella risker. (2007, 2008, 2010)

Agera!
Hemifrån: Din politiska representant är en mycket
viktig första länk till att få till stånd en förändring. Du
kan skriva eller mejla honom eller henne och tala om
vad du anser om uranvapen. Vägen till ett globalt
förbud startar i ditt hemland. Du kan också skriva
till media eller bilda en grupp. ICBUW kan förse dig med tillförlitliga
fakta och råd om hur man bäst bedriver en kampanj. Vi kan också
hjälpa dig att få kontakt med andra som har samma målsättning.
anslut: join our Facebook Cause via our website or follow us on
Twitter @ICBUW #banDU

LATINAMERIKANSKA PARLAMENTET: uppmaning till moratorium (2009)
COSTA RICA: förbud för produktion av uranvapen i dess frihandelsområden (2009).
Detta åtföljdes år 2011 av ett kongressförbud för användning, handel, produktion,
spridning och lagring av uranvapen på Costa Ricas territorium.

Vi har haft nära samarbete med
militära
fackföreningar
och
krigsveteraner, med vapenforskare
och journalister, med diplomater
och medicinska och vetenskapliga
experter.
Vi har eftersträvat att publicera
detaljerad,
tillförlitlig
aktuell
information och driva vår hemsida
som en värdefull global resurs. Vi
har endast få medarbetare och
den största delen av arbetet utförs
av frivilliga från hela världen.
Vårt arbete finansieras av små
privat donationer och medlemmars
insatser. Vi tar tacksamt emot alla
donationer till stöd för detta viktiga
arbete:

Aktionsdagen i Bryssel 2009 med den belgiska koalitionen Stoppa Uranvapen

Kreditkort: Donera on-line till ICBUW via Paypal på ICBUWs hemsida:
www.bandepleteduranium.org. Det är inte nödvändigt att ha ett Paypal-konto
för att skänka pengar på detta sätt
Internationella överföringar: skänk pengar direkt till
ICBUW via en nationell eller en internationell bank. Be banken att
skicka pengar till: ICBUW, IBAN: GB71 CPBK 0892 9965 220469
SWIFT/BIC: CPBK GB22 XXX

Kontakta ICBUW

Email: info@icbuw.org
Tel/fax: +44 (0) 161 273 82 93
Web: www.bandepleteduranium.org
Bridge 5 Mill, 22a Beswick Street, Ancoats, Manchester, UK. M4 7HR

Skriv på det internationella uppropet: Skriv
på on-line på http://bit.ly/ICBUWpetition eller tryck ut
kopior för dina vänner att skriva på. Det är ett utmärkt
sätt att få folk intresserade och engagerade. Du kan
organisera en manifestation på gatan och be folk att
skriva på. För PDF-kopior. besök: http://bit.ly/petitiondownload: http://
bit.ly/petitiondownload
Ta ut dina pengar från banker som är
delaktiga i hanteringen: Banker spelar
en avgörande roll när det gäller att finansiera
produktutveckling, förvärv och vapenindustrins
expansion. Många banker stöder företag som producerar
uranvapen.Detta är kampanjarbete som vem som helst
med ett bankkonto kan deltaga I , inte bara enskilda personer utan
också skolor, affärer och organisationer För att ta reda på om din bank
finansierar uranvapen besök: http://bit.ly/complicitbanks
Delta i vår aktionsdag: Den 6 november är
den internationella aktionsdagen mot DU-vapen.
Den sammanfaller med FNs dag för förhindrandet av
utnyttjande av miljön under krig och väpnade konflikter.
Över hela världen äger olika aktioner rum – det är upp till
din egen fantasi att hitta på hur de ska se ut. Låt dig inspireras och delta
– besök http://bit.ly/611DoA för att få ideer.

Nätadresser:

www.bandepleteduranium.org
www.twitter.com/ICBUW
www.youtube.com/user/ICBUW

Förbjud
uranvapen!

Sedan 2003 har ICBUW gjort stora framsteg i arbetet för ett avtal
om uranvapen. Tack vare det arbete som gjorts av engagerade
kampanjdeltagare, vetenskapsmän-och kvinnor i ett dussintal länder
har vi uppnått följande:

International Coalition
to Ban Uranium Weapons

Stöd ICBUW

Problemet

Uranvapen är inte kärnvapen. De är konventionella vapen vars främsta
beståndsdel är “utarmat” uran (DU), som är en radioaktiv och kemiskt
giftig tungmetall, 1.7 ggr tyngre än bly. DU är en avfallsprodukt från
anrikningen av uran för kärnvapen och kärnkraft. DUs täthet gör att det
är attraktivt för militären som av ämnet har utvecklat massiva kulor i
olika storlekar för att använda som pansarbrytande ammunition.
USA, Storbritannien, Ryssland, Kina, Frankrike och Pakistan tillverkar
uranvapen och man vet att ytterligare 14 stater har dem i lager. Så vitt
man vet har endast två länder använt dem i strid: USA och Storbritannien.
Tillsammans har USA och Storbritannien använt minst 410,000 kg DU i
Irak och på Balkan.
När DU-kulor – pansarbrytande skott – träffar hårda mål brinner de
spontant med höga temperaturer och producerar ett fint stoft . När
detta radioaktiva och giftiga stoft inandas eller på annat sätt kommer
in i kroppen innebär det en hälsofara. Pansarbrytande skott som missar
sitt mål fräts gradvis sönder och läcker ut det radioaktiva och giftiga
uranet, ner i marken och i grundvattnet.
Användandet av DU innebär långsiktiga faror för både civila och militärer.
Det hindrar återuppbyggnad efter kriget, sprider skräck och är svårt och
dyrbart att avlägsna. DU-vapnens egenskaper gör att det faktiskt är
omöjligt att helt och hållet sanera the områden som beskjutits.

Lösningen

ICBUW anser att DU-vapen bryter både mot andemeningen och mot
bokstaven i Folkrätten. Precis som landminor och klusterbomber
slutligen förbjöds genom nya specifika avtal skulle ett globalt avtal mot
uranvapen vara det bästa sättet att uppnå ett varaktigt förbud mot
dess användning.
Ett uranvapenfördrag skulle förbjuda användande, försäljning,
tillverkning, testande och transport av uranvapen. Det skulle stipulera
förstörelse av lager, frigöra pengar från världssamfundet för sanering
och vara ett stöd för att finansiera medicinsk vård och miljökontroll i
de områden som drabbats av vapnen. Ett förbudsfördrag skulle också
bidra till att brännmärka vapnen och till att hindra stater som inte skriver
under fördraget från att använda vapnen.
Uranvapen skapar ett giftigt avfall som ligger kvar efter kriget med risk
för skador. Användandet strider mot de grundläggande principerna för
skydd av miljön och människors hälsa och vi behöver din hjälp för att
uppnå en värld fri från uranvapen
Vänd bladet för några ideer om hur du kan hjälpa till.

Varför behöver vi ett fördrag om uranvapen?
Det kommer aldrig att finnas säkra och lagliga uranvapen: förgiftning
med uranvapen innebär ett långsiktigt och urskiljningslöst hot mot hälsa
och miljö. Vapnens egenskaper gör att dessa faror inte går att undvika.
De potentiella riskerna är uppenbara: trots att det inte utförts några
långsiktiga epidemologiska undersökningar av civilbefolkningens
hälsotillstånd i de områden där uranvapen använts visar resultaten från
laboratorietester, sjukdomar hos veteraner och rapporter om cancer och
fosterskador att det föreligger en överhängande risk för skador. Behovet
av ett moratorium baserat på försiktighetsprincipen och hjälp och kontroll
av utsatta civilbefolkningar är stort även utan helt säkra bevis för ett
orsakssamband. De som använder DU har inte framlagt några övertygande
bevis som stöder deras påståenden att DU är oskadligt.

Bristen på kompetens och transparens omöjliggör meningsfull forskning:
I efterkrigssituationer kommer det kanske aldrig att bli möjligt att göra detaljerade
epidemilogiska undersökningar av uranvapnens hälsoeffekter. Dessutom kommer
administrationer som kämpar med återuppbyggnad troligen aldrig kunna
åstadkomma adekvat skydd mot faror för civilbefolkningen. Det faktum att stater
inte talar om var de använt uranvapen förstör möjligheterna till forskning och
bidrar till riskerna för civila.
Genom att arbeta tillsammans kan vi förändra världen:
Kampanjerna mot landminor och splitterbomber har visat att genom att
arbeta tillsammans kan det civila samhället, staten och överlevare sätta
upp nya normer i lagstiftningen för att skydda civila och miljö i väpnade
konflikter. På så sätt är det möjligt att ett internationellt bindande
uranvapensfördrag skulle verka som ett värdefullt prejudikat för
skyddet av människans hälsa och miljö mot allt giftigt krigsavfall och
frigöra medel för medicinsk hjälp och upprensning av förgiftad mark.

Foton av Naomi Toyoda – övre vänstra bilden: DU hål i en irakisk pansarvagn, högra bilden: en ung flicka med leukemic
och hennes mor, på nästa sida: flicka på en leukemi avdelning, Bagdad 2003.

