TAGGA EN TRANA - FÖR FRED OCH MOT KÄRNVAPEN

Sadako Sasaki var knappt två år gammal när en atombomb släpptes över hennes hemstad
Hiroshima i Japan 1945. 100 000-tals dog ögonblickligen, minst lika många blev sjuka till
följd av strålningen. Sadako överlevde bomben men blev som 11-åring svårt sjuk i leukemi.
Enligt en japansk sägen får den som viker 1000 papperstranor sin önskan uppfylld. Så från
sin sjukhussäng började Sadako att vika tranor med en önskan om att bli frisk. De hängdes i
taket ovanför hennes huvud, i ett myller av färger.
Hon hann vika 644 stycken innan hon dog, 12 år gammal 1955. Sadakos vänner vek de
återstående 356 innan begravningen.
Den 6 augusti har 75 år gått sedan staden Hiroshima raserades av en atombomb. Två dagar
senare släpptes ytterligare en över staden Nagasaki. Trots att Sadako själv aldrig hann vika
1000 tranor så har andra fortsatt att göra det till hennes minne. Miljontals tranor som blivit
en symbol för fred.
I detta brev hittar du en färdigvikt trana och en uppmaning att ta ställning för fred och för
att världens enda ännu tillåtna massförstörelsevapen ska förbjudas. Häng upp tranan på en
plats där den syns, ta en bild och dela i sociala medier. Märk inlägget med #nuclearban.
Den 6 augusti samlar vi alla taggade tranor i en stor digital manifestation. Men du kan
hänga upp tranan redan nu och vika fler på egen hand.
Allt fler makthavare argumenterar för att kärnvapen är ett användbart vapen, men det går
inte ens att föreställa sig konsekvenserna av om de skulle användas igen. 2017 enades 122
av världens länder i FN om att förbjuda kärnvapen. Sveriges regering har ännu inte skrivit
under förbudet trots att en stor majoritet av befolkningen vill det.
Tillsammans kan vi visa att vi är många som kommer att fortsätta att kämpa tills
kärnvapen är förbjudna och nedrustade. Tagga din trana och ta ställning för att inga barn
eller vuxna ska dödas av kärnvapen någonsin igen.
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SÅ HÄR VIKER DU EN EGEN TRANA
För att vika en trana behöver du ett kvadratiskt papper.

Trä en tråd genom ryggen på din färdiga trana, häng upp den, fota den och tagga den i
sociala medier.

FÖRSLAG PÅ TEXT ATT DELA I SOCIALA MEDIER
Till minne av de 100 000-tals människor som dog av atombomberna över städerna
Hiroshima och Nagasaki i augusti 1945. Med min trana tar jag ställning för fred och för att
Sverige skriver under det förbud mot kärnvapen som 122 länder i FN enades om 2017. Ta
ställning du med! #nuclearban

