
MAIL TIL DEN RUSSISKE AMBASSADØR: 

"Til den russiske ambassadør i Danmark 

Vi er vrede og chokerede over Ruslands invasion af Ukraine. Uenigheder mellem stater skal afgøres gennem 

forhandling, ikke gennem krig. 

Vi opfordrer derfor Rusland til at stoppe alle krigshandlinger NU og til at trække sig ud af Ukraine. 

Vi opfordrer desuden Rusland til at stoppe alle trusler om brug af atomvåben. Brug af atomvåben fører kun 

til en altødelæggende atomkrig. 

/XXX" 

Mailadresse: embrusdenmark@gmail.com 

--- 

MAIL TIL DET LOKALE FOLKETINGSMEDLEM: 

"Krigen i Ukraine risikerer at udvikle sig til en atomkrig 

Vi har netop skrevet til den russiske ambassadør og protesteret mod invasionen af Ukraine; uenigheder 

mellem stater skal afgøres gennem forhandling, ikke gennem krig. Vi har derfor opfordret Rusland til at 

stoppe alle krigshandlinger NU og til at trække sig ud af Ukraine. Desuden har vi opfordret Rusland til at 

stoppe alle trusler om brug af atomvåben. 

Fortsætter krigen, stiger risikoen for, at Rusland og NATO kommer i direkte konflikt med hinanden. En 

sådan konflikt risikerer meget hurtigt at føre til brug af atomvåben og lige så hurtigt at ende i en 

altomfattende atomkrig. De tusinder af døde og forfærdelige scener, vi har set i Ukraine, vil være intet at 

regne ved siden af de mange millioner døde og ødelæggelser af hele samfund, som en atomkrig vil føre til, 

ikke mindst i Europa. 

Alt, hvad vi gør, må derfor vurderes på, om det bringer os væk fra risikoen for en atomkrig. Vi vil derfor 

være taknemmelige for, hvis du i et svar til os vil vurdere Danmarks handlinger i det lys. På forhånd tak. 

Danmark bør tilslutte sig FN’s traktat om forbud mod atomvåben 

Som vi ser det går kampen for et frit Ukraine, for et sikkert Europa og mod Putins diktatur ikke gennem en 

atomkrig. Tværtimod vil en sådan ødelægge ikke bare Ukraines, men også Europas og Ruslands muligheder 

for en fri, sikker og demokratisk fremtid. Ja, en atomkrig vil ødelægge enhver fremtid for mennesket. 

Derfor bør Danmark tilslutte sig FN’s traktat om forbud mod atomvåben. Traktaten forbyder enhver 

anvendelse af atomvåben og ulovliggør trusler om anvendelse af disse. Og den pålægger de lande, der 

underskriver og ratificerer den, ikke under nogen omstændigheder at udvikle, afprøve, fremstille eller på 

anden måde anskaffe sig eller lagre atomvåben. Med sin tilslutning til traktaten vil Danmark således 

forpligte sig til ikke at deltage i aktiviteter, der kan fremme udvikling og brug af atomvåben. 

Du kan læse mere om traktaten på hjemmesiden http://www.atomvaabenforbud.nu/ Vi håber, at du vil 

være med til at fremme Folketingets tilslutning til traktaten. I hvert fald må du meget gerne i et svar til os 

gøre rede for dine overvejelser. På forhånd tak. 

Venlig hilsen 

http://www.atomvaabenforbud.nu/?fbclid=IwAR0ZrkjP9MJjLVAuI0w5J-YYtrDM4vnj_QNyQ-Yt4cBgTzziS1_OexelXio


XXX" 

Find folketingsmedlemmernes mailadresser på ft.dk 

 


