Hiroshimadagen - mandag den 6. august 2018
- er det 73 år siden Hiroshima blev udslettet med en atombombe. Siden har verden levet
med frygten for og truslen om udslettelse i en atomkrig.
Samtidig vokser faren for en atomkrig i Europa og i Norden

Vi mindes atombombens ofre ved at samle underskrifter
- for en dansk underskrift på og ratificering af FN’s atomtraktat
NATO og USA’s optrapning af konflikten med Rusland gør situationen dødsensfarlig. Et
enkelt tryk på den røde knap kan få fatale konsekvenser for hele menneskeheden.
FN vedtog i juli 2017 en traktat om forbud mod atomvåben. Danmark undlod at stemme.
Danmark vil ikke tilslutte sig traktaten af hensyn til NATO-medlemsskabet.
Missilskjoldet og udviklingen af nye taktiske atomvåben giver det falske indtryk, at en
begrænset atomkrig er mulig. Det er ikke tilfældet, de såkaldte 'mini-nukes' har en slagkraft
der langt overstiger bomberne der blev kastet i 1945 over Hiroshima og Nagasaki.
Danmark bidrager til optrapning af konflikten både politisk og militært, det er ikke vores
fremtid, det er ikke vores Danmark der er medansvarlig for en ny atomkrig.

Danmark må underskrive FN-traktaten mod atomvåben.

Sådan kan du være med i
fredsarbejdet i Københavns
området

 Vær med til at samle underskrifter den 6/8 fra kl. 16-18
Tilmeld dig til clauskiaer@hotmail.com ved at angive rute nr. og tid.







1. Mødested foran Frederiksberg Centeret (Falkoner Allé): går ad Falkoner Allé til krydset ved Godthåbsvej.
Går til venstre (uden at I møder Løkke) til Kronprinsesse Sofies Vej. Går til højre i retning mod Ågade, som I
krydser for at fortsætte på Borups Plads og videre op ad Stefansgade.
2. Mødested Søtorvet/Dronning Louises Bro: går fra broen ud af Nørrebrogade til Stefansgade. Ned ad
Stefansgade til Fredstrappen.
3. Mødested Sankt Hans Torv: fra torvet ned ad Fælledvej, videre ned af Blågårdsgade til Blågårds Plads,
herfra i retning mod Folkets Hus og til venstre ned ad Griffenfeldsgade i retning mod Hans Tavsens Gade og
parken, fra parken videre til Jægersborggade og Fredstrappen.
4. Mødested Nørrebroruten ved Tagensvej: følg hele Nørrebroruten forbi Mjølnerparken, Nørrebrohallen,
Cafe Castro, kryds Hillerødgade og fortsæt forbi boldbaner og legepladsen til I når Fredstrappen.
5. Mødested Frederikssundsvej i krydset Uglevej/Provstevej: herfra ned ad Frederikssundsvej mod Nørrebro
Station, herfra videre ad Nørrebrogade til Stefansgade. Ned ad Stefansgade til Fredstrappen.

 Mød os ved Fredstrappen den 6/8 kl. 18 eller før
Den står i Nørrebroparken ved krydset Stefansgade / Hørsholmsgade
Hvis du ikke kan nå at være der kl. 16, så find dine fredsvenner på de nævnte ruter. Hvis du er begrænset i
tid, så tag direkte til Fredstrappen og saml ind i nærheden, der er masser af caféer og dermed masser af folk,
for solen skinner også den dag.
Husk at tage mad med, der vil være øl og vand på stedet. Vi spiser sammen ligesom sidste gang.

 Giv et økonomisk bidrag til Tid til Fred – aktiv mod krig
Alle beløb der indbetales til Tid til fred – aktiv mod krigs konto 8401 – 117 4046, i
Merkur, går ubeskåret til fredsarbejdet.

 Sig ja tak til at modtage det månedlige nyhedsbrev
Skriv til tidtilfred@tidtilfred.nu, hvis du vil have et månedligt nyhedsbrev eller være aktiv i arbejdet.
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