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Som barn drömmer Alfred om att 
bli författare, men hans far har andra 
förväntningar på honom och hans bröder.

Alfred Nobel
(1833–1896)



Dynamiten
1867

Alfred Nobel uppfinner dynamiten och 
kunde under sitt liv tjäna mycket pengar 
på sin uppfinning.



Testamentet
Alfred Nobel dör den 10 december 1896

Enligt Alfred Nobels testamente ska priset delas 
ut i fem kategorier: fysiologi eller medicin, fysik, 
kemi, litteratur och fred. Och det ska belöna de
som ”hafva gjort menskligheten den största nytta.”



Prisutdelningen

Priset består av en medalj, ett diplom och 
en prissumma. Till skillnad från de övriga 
Nobelprisen, delas fredspriset ut vid en 
särskild ceremoni i Oslo.



Nobels fredspris

Kategorier som har belönats är nedrustning, 
fredsmäkling och arbete för en bättre värld. 
Under de senaste decennierna har även insatser 
för demokrati, mänskliga rättigheter och 
miljöarbete belönats. 



Exempel på tidigare pristagare
Nobels fredspris

Mänskliga rättigheter 2010
Liu Xiaobo

Kamp för alla barns rätt till 
utbildning 2014

Malala Yousafzai



ICAN 
Internationella kampanjen 
för att avskaffa kärnvapen 
Nobels fredspris 2017

”för sitt arbete med att uppmärksamma de katastrofala humanitära 
konsekvenserna av all användning av kärnvapen och för sitt 
banbrytande arbete med att åstadkomma ett avtal som förbjuder 
sådana vapen”.
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https://youtu.be/bXae1e1tgm8


En internationell 
koalition
ICAN grundades i Australien och lanserades 
officiellt 2007. Målet med deras kampanj är 
att förbjuda kärnvapen i världen. 

I dagsläget består koalitionen av 468 
organisationer i 101 länder. 

Lokalt och 
globalt.



Vad är kärnvapen?

Det finns två olika huvudtyper av kärnvapen: 
atombomber och vätebomber. Båda får sin 
kraft från kärnreaktioner inuti bomben. 
Atombomber har använts två gånger i krig –
när USA släppte bomber över Hiroshima och 
Nagasaki 1945. 

De flesta kärnvapen som finns idag är vätebomber.

Katastrofala 
krafter.



Kärnvapenstater

Det finns fem officiella kärnvapenstater. 
Enligt icke-spridningsavtalet som trädde i kraft 
1970 får de inte sprida kärnvapen till andra 
länder. Trots detta finns idag ungefär 15 000 
kärnvapen i världen. 

Drygt 90 % av dessa ägs av USA och Ryssland.



Ett historiskt avtal

Våren 2017 förhandlade FN fram ett avtal som 
förbjuder utveckling, tillverkning, innehav och 
användning av kärnvapen. Hittills har 53 länder 
skrivit under avtalet och tre länder ratificerat det. 
ICAN fokuserar nu sitt arbete på att få fler länder att 
skriva under och ratificera avtalet.

Ett hot mot 
mänskligheten.



Tio års kamp

ICAN får priset för att de gett kampen för en värld 
utan kärnvapen ny kraft.

Priset ges med stöd i Alfred Nobels testamente, 
där bland annat han skriver att fredspriset ska gå 
till de som arbetar för ”…afskaffande eller 
minskning af stående armeer”. 

En värld 
fri från 
kärnvapen.


