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REFLEKTIONER FRÅN NPT I WIEN

På dagkirurgen på Akademiska sjukhuset i Uppsala, där jag arbetar som
narkosläkare, opererar vi mest unga patienter. För några veckor sedan var dagens första patient drygt 80 år gammal.
Det var en piggögd vithårig kvinna, med
barn, barnbarn och barnbarnsbarn.
Vi brukar inte operera patienter med
barnbarnsbarn på dagkirurgen; när
man är så gammal brukar det behövas
åtminstone en natt på sjukhuset. Men
kirurgen hade tyckt att hon verkade så
pigg och trodde det skulle gå utan övernattning. Som sista patient lämnade
hon avdelningen klockan sex när ett av
hennes barnbarn kom och hämtade
henne. Hon tackade och var så nöjd, för
vården och för bemötandet. Jag tackade
henne för de uppskattande orden och
sa att det är vårt jobb, vårt ansvar att se
till att du blir sövd på ett säkert sätt och
inte har ont efteråt när du nu har ramlat
och brutit dig så illa att du behöver opereras. Vårt ansvar som läkare, ett ansvar
i det lilla som är angenämt att få ta.
På Akademiska sjukhuset tar vi
också ansvar för patienter som råkat ut
för svåra brännskador. Det går ofta bra
nuförtiden. Men när sjukhuset får in
tre eller fyra patienter samtidigt kan det
bli svårt att få resurserna att räcka till.
Ibland måste man ta hjälp och skicka
patienter till Linköping, eller Bergen,
ofta lite stressigt, men ändå ett ansvar
som går att ta.
Men vem ska ta ansvar i det stora
– när sjukvården inte räcker till? När
Europas ledare 1914 skickade ut unga
män till skyttegravarna, när ledarna
på båda sidor talade om det ärofyllda
kriget, vår överlägsna flotta, den säkra
segern, vems ansvar var det då att ställa
upp motbilderna, inte ärorika utan
förnedrande, inte vackra utan motbjudande – om granaterna som regnar ner
och om kamrater som försvinner, en
efter en. Lika på båda sidor.
När franska militärer väljer att
döpa sina u-båtar till Le Triomphant, Le
Téméraire1, Le Vigilant och Le Terrible,
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Vårt
ansvar

och deras engelska kollegor hittar på
namnen Vanguard1, Victorious, Vigilant
och Vengeance, är det inte då vårt ansvar att berätta om vad båtarna bär i sin
last?

Inte ett utan
tusen Hiroshima
Frankrikes Le Triomphant bär inte med
sig ett Hiroshima utan tusen, precis
som Englands Vanguard och alla de
andra kärnvapenbestyckade ubåtarna.
Tusen Hiroshima, kan en människa
föreställa sig det? Kärnvapenmakterna
försäkrar om och om igen att bomberna på dessa båtar aldrig kommer att
skjutas iväg, inte med avsikt och absolut
inte av misstag. Det är bara hotet som
behövs. Kan vi lita på stormakterna,
kan vi känna oss lugna – när vi vet att Le
Triomphant och Vanguard en stormig
februarinatt för ett par år sedan kolliderade ute på Atlanten. En osannolik
händelse.
Vad är den största faran? Ett terrordåd med en atombomb av Hiroshimastorlek som bringas att detonera på
Manhattan? Ett regionalt kärnvapenkrig mellan Indien och Pakistan, med
hundrafalt fler skadade, och en global
svält som sannolik följd på grund av
kärnvapnens klimateffekter? Eller det
otänkbara, ett globalt storkrig som kanske skulle utplåna mänskligheten från
jorden? O-tänk-bart, går inte att tänka
– ja, men inte omöjligt.
Det är vårt ansvar att påminna om
de medicinska effekterna av kärnvapnen. Den norska regeringen tar sitt
ansvar här på högsta allvar. Läs på
sidan 17 om utrikesminister Jonas Gahr
Støres tal vid vår norska systerförenings
trettioårsjubileum. Utrikesministern
berättade i sitt tal att den norska regeringen nästa år kommer att arrangera en
konferens om humanitära aspekter på
kärnvapen. Han framhåller att det enda
hållbara alternativet är att avskaffa alla
kärnvapen och att politiker som arbetar
för ett förbud mot kärnvapen behöver
civilsamhällets stöd. Vårt ansvar är att
stötta sådana politiker.
Fotnot:
1

téméraire = djärv; vanguard = förtrupp

Jan Larsson
jan.larsson@slmk.org

I detta
nummer
Detta nummer av Läkare mot Kärnvapen innehåller ingen rapport från
USA. Med sorg tvingas vi meddela att
Claes Andreasson, ”vår man i USA”, avlidit. Vi kommer att sakna hans viktiga
och spännande reportage. Samarbetet
med Claes har varit en rolig del av vårt
arbete med LMK. Trots att han var
proffset och vi amatörerna så var han
alltid angelägen att vi arbetade tillsammans med texterna. Klas Lundius, som
känt Claes Andreasson sedan länge
har skrivit ett minnesord.
Vår amerikanska systerförening
PSR har gjort en studie av effekterna av
en atombomb sprängd på Manhattan
i New York. Läs Inge Axelssons sammanfattning av rapporten på sidan 8.
Den förberedande konferensen,
PrepCom inför 2015 års FN-förhandlingar om icke-spridningsavtalet
har ägt rum i Wien. Josefin Lind och
Gunnar Westberg var där. Läs Josefins
rapport och Gunnars reflektion. ”Ord
utan handling” är Gunnars sammanfattning av konferensen.
Med anledning av sitt trettioårsjubileum ordnade vår norska
systerförening en konferens i Oslo i
april. Den norske utrikesministern höll
tal och berättade att Norge nästa år arrangerar en konferens om humanitära
effekter av kärnvapen. Ett utdrag ur
talet finns på sidan 17 och hela texten
hittar du på nätet.
Till sist, missa inte rapporten om
svenska bankers investeringar i kärnvapenproducerande företag. Mer om
detta i nästa nummer av Läkare mot
Kärnvapen!
Jan Larsson
Ulf König
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NPT PrepCom
WIEN, ÖSTERRIKE
april/maj 2012

Av Josefin Lind
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tsikterna för den första PrepCom inför 2015 års översynskonferens av ickespridningsavtalet var bättre än på länge: den
australiensiske ordföranden ambassadör Woolcott hade noga förberett sitt
ordförandeskap och ämnade inte ge
konferensen tillfälle att fastna i formalia
såsom 2007 års PrepCom gjorde. Han
lyckades mycket väl; formaliabesluten
klubbades igenom utan problem.
Det som framträdde mest under
PrepCom var, inte helt oväntat, dels
Helsingforskonferensen i slutet av 2012
om en zon fri från kärnvapen och andra
massförstörelsevapen i Mellanöstern
och dels frågan om de humanitära effekterna av kärnvapenkrig. Den finske
ambassadören Jaakko Laajava som
håller i förberedelserna inför Helsing-

Ovan: FN-byggnaden i Wien som även inrymmer
bland andra CTBTO, IAEA och UNHCR.
Nedan: Pernilla Lundmark ICAN Sverige och
Tim Wright ICAN Australien arbetar tillsammans.

forskonferensen informerade om att
alla stater i regionen har visat en positiv
och konstruktiv inställning men att han
ännu inte kunde bekräfta att alla kommer att delta.
Vad gäller de humanitära effekterna av kärnvapenkrig återkom detta
i flera staters uttalanden men kanske
framför allt i det gemensamma uttalande som Schweiz hade koordinerat.
Undertecknande stater var Österrike,
Chile, Costa Rica, Danmark, Heliga
Stolen1, Egypten, Indonesien, Irland,
Malaysia, Mexiko, Nya Zeeland, Nigeria, Norge, Filippinerna, Sydafrika och
Schweiz. Detta innebär att uttalandet skrevs under av nästan hela New
Agenda Coalition (NAC) och av flera
stater i EU; Sverige är medlem av båda.
Sverige hade inte blivit tillfrågat (möjli-

gen för att uttalandet inte skulle läggas
fram som ett västuttalande) men vi fick
sedan veta att uttalandet var öppet för
alla stater att skriva under. Trots påstötningar kom dock ingen underskrift från
Sverige. Vi följer upp detta nogsamt
och kopplar det till vikten av ett svenskt
deltagande i Oslokonferensen våren
2013 om humanitära aspekter på kärnvapen.
Alla staters uttalanden och referat
från side events kan som vanligt läsas
hos Women´s International League for
Peace and Freedom, på reachingcriticalwill.org.

Fotnot:
1

Heliga Stolen: nästan men inte helt

synonymt med Vatikanstaten
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Hoppfulla ord,
men inga konkreta
löften
Av Gunnar Westberg

”My words fly up
my deeds remain below,
Words without deeds
never to heaven go”
(fritt efter Shakespeare, Hamlet,
akt 3, slutet av scen 3)

S

å är denna NPT PrepCom över,
den första av tre som skall förbereda NPT RevCon 2015. De
flesta tal var hoppfulla, men löftena om
konkret handling var diffusa. Vid flera
tidigare NPT PrepCom och RevCon

de kunde inte kritisera klimatscenariot.
De återföll därför i sin vanliga taktik att
utge sig för att planera för kärnvapennedrustning, men ”inte i vår livstid”.
Se upp, kärnvapnen kan avsluta er
livstid, kanske som följd av ett kärnvapenkrig av misstag. Att dessa fortfarande inte kärnvapenbefriade stater avser
att fortsätta att strunta i sina löften om
att avskaffa alla sina kärnvapen visas av
deras vägran att ta atomvapenmissilerna ur omedelbar avfyrningsberedskap
och av deras mycket aktiva program för

omedelbar avfyrning? Kanske kan
kärnvapenstaterna begränsa sig till att
ha en enda nukleär missil i beredskap
riktad mot den andra sidans huvudstad? Då skulle inte resten av mänskligheten vara er gisslan!
Och varför fortsätter ni ert moderniseringsprogram om ni avser att befria
er från alla kärnvapen? Idag, i denna
tid av återkommande finansiella kriser,
när en generation av unga människor
berövas hoppet om arbete, måste det
vara möjligt att få medborgarna, skatte

”Varför skall kärnvapnen stå i beredskap
för omedelbar avfyrning?”
att modernisera kärnvapnen. ”Ömsesidig förintelse för alltid”. Förintelsehotet
består ”för överskådlig tid”.
De goda orden från de kärnvapenfria staterna ställde i hög grad hoppet
till den planerade konferensen i Norge
nästa år om de humanitära konsekvenserna av kärnvapen. Kärnvapenstaterna intresserade sig inte mycket
för detta möte. De förefaller inte heller
vilja använda sitt starka inflytande för
att förverkliga konferensen i Helsingfors senare i år om en zon fri från
kärnvapen och kemiska och biologiska
vapen i Mellanöstern. De synes ha gett
upp denna viktiga möjlighet.
Därför måste vi i de kärnvapenfria
staterna och ni i de ännu inte kärnvapenfria staterna, som vill befria världen
från detta förintelsehot, anstränga oss
för att vid Oslokonferensen åstadkomma konkreta steg mot en kärnvapenfri
värld. Omedelbar avfyrningsberedskap
är en rysk roulett för mänskligheten.
Vi får aldrig acceptera detta! Vi måste
upprepa, igen och igen, frågan: Varför
skall kärnvapnen stå i beredskap för

betalarna att inse: En miljard använd i
den sociala sektorn ger flerfaldigt fler
jobb än i vapenfabrikerna.
Goda, hoppfulla ord måste följas
av goda handlingar, som ger hopp. Det
måste vi tillsammans se till!

FÖRKORTNINGAR OCH DEFINITIONER
NPT: Nuclear Non-proliferation Treaty, avtalet
mot kärnvapenspridning, gällande från 1970;
NPT RevCon: översynskonferens för NPT,
som hålls vart femte år;
NPT PrepCom: förberedande möte inför
nästa NPT RevCon, år 2015;
MAD: Ömsesidigt säkrad förintelse, fortfarande officiellt giltig beskrivning av relationen USA – Ryssland;
’Ännu icke kärnvapenbefriade stater’: De
fem officiella kärnvapenstaterna förband
sig i NPT redan 1974 att avskaffa alla sina
kärnvapen.
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har många av talen varit aggressiva.
Atmosfären var bättre denna gång. Det
berodde kanske på att NPT RevCon år
2010 upplevdes som ett positivt möte,
särskilt jämfört med NPT RevCon år
2005, och årets PrepCom byggde på
mötet 2010.
De flesta av de ”goda” talen hölls
av de kärnvapenfria ländernas representanter och handlade om nödvändigheten av att undvika den förfärande,
globala humanitära katastrof som
även ett ”begränsat” kärnvapenkrig
skulle medföra. IPPNW:s studie av
den globala svält som skulle följa på
ett kärnvapenkrig mellan Indien och
Pakistan, med användande av mindre
än en procent av världens kärnvapen,
återspeglades i många tal. Detta att
man framhävde de humanitära konsekvenserna föreföll irritera kärnvapenmakterna. Dessa ville som vanligt helst
tala om behovet av att hindra kärnvapenspridning, att bevara sitt nukleära
oligopol. Men kärnvapenmakterna ville
inte angripa det kraftfulla uttalandet
från Internationella Röda Korset, och
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Läkare mot Kärnvapen diskuterar

svenska pengar
i kärnvapenproduktionen
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Sedan rapporten Don´t
bank on the bomb släpptes i början av mars har
Läkare mot Kärnvapen
varit i kontakt
med de fyra
svenska storbankerna, Nordea,
SEB, Handelsbanken och
Swedbank.
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Bankerna har fått tillgång till det pressmeddelande som vi skickade ut i samband med att rapporten släpptes och de
har även fått brev av både oss och ICAN
Australien som skrev rapporten. Nordea
och SEB svarade ganska omgående och
vi har redan haft vårt första möte med
dem medan det tog längre tid att få svar
från Handelsbanken och Swedbank. Vi
har dock ännu inte hunnit träffa de två
senare bankerna.
Nordea och SEB hade två olika
angreppssätt på frågan. Vad som är
gemensamt med alla bankerna är att
deras verksamhet är uppdelad i två
avdelningar, dels fondsidan och dels
banksidan. SEB arbetar utifrån att
båda dessa avdelningar ska ha samma
policys, det som gäller för fonderna ska
även gälla för banken medan Nordea
har olika policys för fonderna och
banken. Det innebär att Nordea Fonder
har kunnat ta beslut om att det inte ska
finnas några kärnvapenproducerande
företag i några fonder i hela Nordeakoncernen. Banksidan ligger däremot
efter och det tar betydligt längre tid

Av Josefin Lind

och är mer komplext att genomföra
en sådan policy där men de lät meddela att frågan finns med på hög nivå.
SEB har inte alls haft uppe frågan om
kärnvapen i sina diskussioner utan som
kund hänvisas man till deras
etiska fonder. SEB verkade se
kärnvapeninvesteringar som
ett stort problem som de inte
visste hur de skulle angripa
medan Nordea bestämde sig
för att göra något åt det och
tillsatte en egen utredning
och definierade själva vilka
som räknas som kärnvapenproducent. Båda bankerna
uppmuntrade sina kunder att kontakta
sina lokala bankkontor och lyfta frågan
för att skynda på processen.
Nordea var väl pålästa om kärnvapen vilket vi ser som en stor framgång
och SEB kommer att behöva sätta sig
mer in i frågan och där har vi en viktig
roll att förse dem med information om
kärnvapnens konsekvenser.

Facebookaktivism
Vi noterade att flera individer har
uppmärksammat rapporten genom att
kontakta bankernas kundtjänst på Facebook. Det har visat sig vara ett effektivt
sätt att lyfta frågan eftersom kundtjänstpersonalen då måste föra fråga vidare
för att kunna ge svar och alla som kommer in på bankernas Facebooksida kan
se vad som har skrivits. Det är ett enkelt
och snabbt sätt för dig att lyfta frågan i
din bank.

För mer information, kontakta
Josefin Lind, josefin.lind@slmk.org,
08-4000 20 483, 0760-24 51 58

TIPS PÅ VAD DU SOM KUND KAN GÖRA:
Ta kontakt med ditt lokala bankkontor och be att få diskutera varför investeringar
i kärnvapen är oetiskt. Överväg att byta bank om din bank inte vill diskutera frågan
eller inte tar några initiativ till desinvestering.
Skriv brev eller e-post till din bank med samma syfte som ovan.
Skriv till din bank på Facebook. Nästan alla banker har egna Facebooksidor där kunder kan ställa frågor. Genom att ställa den här typen av frågor
på Facebook kommer andra kunder som besöker sidan se att deras bank
investerar i kärnvapen och budskapet sprids vidare.
Ta kontakt med din lokalmedia och tipsa om att göra ett reportage om
att Sveriges storbanker finansierar kärnvapenproduktion.
Gå ihop med andra organisationer eller privatpersoner och se hur
ett gemensamt krav kan öka trycket.

Ovan: Riksdagsledamot Valter Mutt (MP) skrev en
debattartikel i Göteborgs-Posten den 18 maj.
Vänster: Göteborgs-Posten skrev en redaktionell artikel
den 23 mars där Josefin Lind Läkare mot Kärnvapen
intervjuades.
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artiklar i media
Detta är ett par av de artiklar som oss veterligen har
publicerats i samband med rapporten Don´t bank on
the bomb.
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NUKLEÄR
TERRORISM

Av Inge Axelsson

HUR ALLVARLIGT ÄR HOTET OCH
VAD SKULLE DET INNEBÄRA OM
MARDRÖMMEN BLIR SANN?

U
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nder åren 1993-2006 dokumenterade det internationella atomenergiorganet IAEA
175 fall av smuggling av radioaktivt
material. I 18 av fallen smugglades
höganrikat uran eller plutonium som
är råmaterial för kärnvapen. Det finns
risk för att sådant klyvbart material
används till att tillverka små kärnvapen
som terrorister kan låta detonera i USA.
Nukleär terrorism kan också innebära
att ett kärnkraftverk skadas, t.ex. genom
att ett stort flygplan flygs in i kraftverket
så att stora mängder av radioaktivitet
släpps ut. Physicians for Social Responsibility (PSR), IPPNW:s nationella
förening i USA, publicerade år 2006 tre
möjliga scenarior för nukleär terrorism
i USA. Här följer en sammanfattning av
rapporten.
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En nukleär terrorattack blir sannolikt mycket, mycket mindre än ett
kärnvapenkrig mellan kärnvapenländer. Därför kan sjukvård vara möjlig
och PSR föreslår åtgärder för att radikalt förbättra sjukvårdens förmåga att
snabbt och effektivt svara på katastrofer. PSR använder erfarenheterna från
orkanen Katrina och terroraktionen
den 11 september 2001 samtidigt som
man betonar att den verkligt effektiva
metoden är att förebygga all användning av kärnvapen genom att förbjuda
dem och utrota dem.
Att konstruera ett fungerande
kärnvapen av enkelt slag är inte särskilt
svårt och finns beskrivet på Internet.
Den största svårigheten är att få tag i
klyvbart material. Nagasakibomben

behövde bara en mängd plutonium
stor som en grapefrukt. Plutonium
tillräckligt för 20 000 Nagasakibomber
finns i ryska lager, ofta med dålig säkerhet. I en studie publicerad i British
Medical Journal (BMJ February 9, 2002,
356) räknade man på följderna av att
en 12,5 kilotons atombomb (ungefär
så stark som Hiroshima- och Nagasakibomberna) transporteras ombord
på ett handelsfartyg till dockorna på
nedre Manhattan och exploderar där.
Hundratusentals människor skulle dö
som en följd av explosionen, direkt av
tryckvåg och eldstorm eller senare av
strålskador. Vindens riktning och styrka
bestämmer i vilka områden som risken
för strålning är hög.
En andra grupp av scenarior
beskriver vad som händer om ett stort
jetflygplan flygs in i en kärnreaktor.
Kraschen orsakar en explosion av
flygbränsle som kan slå ut reaktorns
kylning med en härdsmälta som följd.
Kärnkraftverk är smutsiga och innehåller mycket mer radioaktivitet än
kärnvapen men orsakar inga explosioner eller bränder. Dödsoffren orsakas
därför av strålningssjuka och cancer
och kan på sikt orsaka hundratusentals
dödsoffer. Stora landområden kan bli
obeboeliga och omöjliga för jordbruk.
Smutsiga bomber (dirty bombs)
åstadkommer inte så mycket skada
som kärnvapenexplosioner (färre döda,
inga raserade hus) och är lättare att

tillverka. De består av en konventionell sprängladdning (t.ex. tillverkad
av konstgödning som Anders Behring
Breiviks bomb) i kombination med radioaktiva isotoper (från t.ex. medicinsk
utrustning, apparatur för bestrålning
av mat eller avfall från kärnkraftverk).
När sprängladdningen exploderar
sprids det radioaktiva materialet. En
smutsig bomb som exploderar i tun-

en stor och snabb evakuering men det
kan vara bra: de som vistats i skyddsrum får ofta lägre stråldoser än de
som evakueras tidigt. Människor som
finns i vindens riktning från attacken
bör snarast evakueras eftersom det
kan förhindra ett stort antal dödsfall
men det kräver mycket stora resurser.
Efterfrågan på sjukvård blir enorm
samtidigt som sjukhus i närheten av

av en tidtabell för alla steg till att helt
befria världen från dem.
PSR anser också att den amerikanska regeringen ska kräva vida zoner
med flygförbud runt kärnkraftverk och
att kraftverken även ska skyddas med
luftvärnsmissiler som ska hindra flygplan att kraschas på kraftverken. PSR
anser att kärnkraftverken på sikt måste
fasas ut eftersom de är svårförsvarade

”Efterfrågan på sjukvård blir enorm
samtidigt som sjukhus i närheten av
epicentrum kan raseras”
epicentrum kan raseras eller kontamineras med radioaktivitet. Terrorister vill
åstadkomma kaos och de kan dessvärre
lyckas åstadkomma ett enormt kaos.
PSR rekommenderar USA:s regering att
skydda radioaktivt material från stöld
och att skydda hamnarna från fartyg
med dolda kärnladdningar. Regeringen
bör fullfölja det man lovat i ickespridningsavtalet (NPT): att nedrusta
kärnvapnen. Nedrustningen bör styras

mål för terrorister och producerar klyvbart material som kan användas i olika
typer av kärnvapen. v

Ira Helfand et al. The U.S. and Nuclear
Terrorism. Physicians for Social Responsibility, Washington D.C., 2006. Rapporten finns
på SLMK:s hemsida www.slmk.org

EFFEKTER AV EXPLOSION MOTSVARANDE
BOMBEN ÖVER HIROSHIMA (16kt)
Air blast radius: 0.7 km
20 psi overpressure; heavily built
concrete buildings are severely
damaged or demolished;
fatalities approach 100%.
Radiation radius: 1.42 km
500 rem radiation dose;
between 50% and 90% mortality
from acute effects alone; dying
takes between several hours and
several weeks.
Air blast radius: 1.85 km
4.6 psi overpressure; most
buildings collapse; injuries
universal, fatalities widespread.
Thermal radiation radius: 2.14 km
Third-degree burns to all exposed
skin; starts fires in flammable
materials, contributes to
firestorm.
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nelbanan i rusningstid kan göra att ett
stort antal människor utsätts för höga
doser radioaktivitet. Erfarenheter från
attacken med nervgasen sarin i Tokyos
tunnelbana 1995 tyder på att efter en
smutsig bomb kan sjukhusen belägras
av ohanterliga mängder av människor
som fruktar att de har skadats av den
osynliga radioaktiviteten.
Kan man skydda sig mot en nukleär terroraktion? Om ett kärnvapen
exploderar i New York City kommer
många invånare troligen inte att evakueras under de första dygnen utan
lämnas i ibland primitiva skyddsrum,
ofta utan dricksvatten och mat. Staden
har inte kapacitet för att genomföra
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Medicinska konsekvenser

Materialet i sin helhet hittar du på www.läromkärnvapen.se
Lär om Kärnvapen är ett webbaserat
informationsmaterial framtaget av
Svenska Läkare mot Kärnvapen. Materialet djupdyker i kärnvapenfrågan och är
uppdelat tematiskt. Det finns i dagsläget på svenska, engelska och norska
med en sammanfattning på ryska. Vi
reviderar kontinuerligt materialet tillsammans med Norske Leger mot Atomvåpen och Forskare och Ingenjörer mot
Kärnvapen. I detta nummer av Läkare
mot Kärnvapen introducerar vi kapitlet
om medicinska konsekvenser.

allvarligt skada människor.
Kärnexplosionen orsakar också
värmestrålning med en så hög temperatur att föremål och hela människokroppar förångas. Värmevågen leder
till svåra brännskador och ögonskador.
Eldsvådor uppstår som tillsammans
bildar enorma eldhav som sprider sig
från explosionsplatsen. Här kommer
även människor i skyddsrum att avlida
på grund av syrebrist eller koloxid
förgiftning.

LÄKARE MOT KÄRNVAPEN #129

Kärnvapnens
påverkan på
människokroppen
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En kärnvapenexplosion kan orsaka
skador på människor på en rad olika
sätt – både direkt och på längre sikt.
Kärnvapnen skadar både människor
och foster i livmodern. Vid en kärnvapenexplosion förstörs sjukhus och
dödas vårdpersonal, vilket gör det svårt
att hjälpa dem som överlever. I Hiroshima dödades omedelbart omkring
140 000 människor av atombomben.
Det totala antalet invånare i Hiroshima
vid den tiden beräknas ha legat runt
350 000, vilket betyder att ca 40 %
av befolkningen omedelbart dog till
följd av atombombningen. I Nagasaki
dödade atombomben över 70 000 människor, oräknat dem som senare dött i
cancer, och skadade ännu fler.
När ett kärnvapen exploderar
uppstår en enorm tryckvåg som kan
uppnå hastigheter på flera hundra km/
timme. Tryckvågen dödar dem som
befinner sig nära explosionsplatsen.
Den orsakar sprängda trumhinnor,
inre skador som lungskador och inre
blödningar. När tryckvågen rasar fram
sliter den också sönder byggnader
och infrastruktur långt från nedslagsplatsen. Glassplitter, tegel, betong och
trävirke som kastas runt kan döda eller

för att strålningen skall skada arvsmassan och därigenom påverka kommande
generationer.
Långt efter en kärnvapenexplosion kommer radioaktivitet att spridas
både i området runt explosionen och,
beroende på väder och vind, även långt
bort från explosionsplatsen. Det här
kallas radioaktivt nedfall. Människor
kan påverkas av nedfallet direkt genom
att träffas av det fina stoftet som regnar
ner. De kan också få i sig radioaktiva
partiklar genom att dricka mjölk från
kor som betat kontaminerat gräs eller
via växter och djur som tagit upp radioaktiva ämnen från nedfallet.

Cancerrisken
efter en kärnvapen
explosion
Konturerna efter ett offer för atombombningen av Hiroshima.
En av de stora skillnaderna mellan
kärnvapen och konventionella vapen
är att de förra dödar och skadar också
genom radioaktiv strålning. Strålningsskador orsakas av gamma- och
neutronstrålning som finns i initialstrålningen samt av det radioaktiva nedfallet. Det är kroppens celler som skadas
av strålningen. Om man utsätts för en
dödlig dos strålning kan döden inträffa
alltifrån omedelbart till inom några
månader av strålsjuka, som främst
drabbar blodbildningen och infektionsförsvaret. Strålningsskador kan också
utvecklas till cancer om kroppens celler
inte hinner reparera sig själva eller
gör felaktiga reparationer. Blodcancer
(leukemi) utvecklas efter några få år,
medan cancertumörer i inre organ visar
sig efter ännu längre tid. Hos gravida
kvinnor kan fostret skadas av strålningen med missfall eller missbildningar
som följd. Det finns också en stor oro

Cancerrisken kommer att öka bland
dem som har överlevt kärnvapenexplosionen och utsatts för radioaktiv
strålning. De långsiktiga effekterna av
strålning inkluderar en rad sjukdomar,
både cancer (såsom bröst-, sköldkörteloch lungcancer) och leukemi. Risken
för leukemi är störst om man utsätts
för strålning i ung ålder. När det gäller
sköldkörtelcancer är risken störst för
unga flickor.
Effekterna av atombombningarna
i Hiroshima och Nagasaki fortsätter. De
har lett till säkerställt ökad förekomst av
cancer bland de överlevande. Man kan
se en tydlig ökning av antalet cancerfall i dessa städer jämfört med i andra
liknande områden, en ökning som bara
kan förklaras av effekterna av kärnexplosionerna. På grund av den långa
tiden mellan exponering för radioaktiv
strålning och själva sjukdomsutbrottet
kan det vara så att antalet cancersjuka
ännu inte nått sin topp.
USA, Ryssland, Storbritannien,
Frankrike och Kina har skrivit under det
fullständiga provstoppsavtalet (1996)

och uttalat att man inte kommer att genomföra kärnvapenprovsprängningar i
väntan på att avtalet träder i kraft. Med
detta har de storskaliga kärnvapenprovsprängningarna upphört, men de över
två tusen atmosfäriska provsprängningar som gjorts fortsätter att påverka
människors hälsa. Beräkningar från
1990-talet visar att radioaktivt nedfall
från sådana kärnvapenprovsprängningar kommer att leda till över två miljoner dödsfall i cancer globalt. Därtill
kommer andra effekter på människors
hälsa.

Reproduktion och
fosterskador

Barn av Hiroshima
och Nagasaki
I Japan kallas de pika-barn, vilket betyder ”barn av blixten” eller ”barn av ljusskenet”. Det handlar om de barn som
fortfarande låg i livmodern i augusti
1945, när först Hiroshima och sedan
Nagasaki träffades av en amerikansk
atombomb. Studier har visat på en tydlig ökning av antalet utvecklingsstörda
barn till mödrar som då utsattes för

radioaktiv strålning. Av 1600 studerade
barn till dessa kvinnor fanns 25 fall av
utvecklingsstörning, jämfört med 5 i en
normalpopulation.
Inom ett decennium efter atombombningen hade forskare redan
kunnat dokumentera hjärnskador och
mental efterblivenhet hos barn som
fötts av mödrar som befann sig inom
2 kilometer från bombens epicentrum
(explosionsplatsen). Under senare år
har man gjort nya analyser av tidigare
data och kommit fram till att det finns
en tydlig koppling mellan var i graviditeten kvinnan befann sig vid bombningen och hur allvarliga hjärnskador
barnet drabbats av. Foster mellan
veckorna 8 och 15 varit allra mest
känsliga och utvecklat de allvarligaste
hjärnskadorna. Utvecklingsstörning,
litet huvud, och dåliga resultat i skolan
och på IQ-test är exempel på effekter
av fosterskador som kan orsakas av
radioaktiv strålning.
Pika-barnen, idag vuxna personer, har det ofta svårt i det japanska
samhället. De påminner omgivningen
om de hemska händelserna i slutet av
andra världskriget som det moderna
Japan inte vill tänka på varje dag.
Många av dem har blivit placerade på
olika institutioner och de har haft svårt
att få utbildning och jobb.

Sjukvård EFTER ETT
ATOMBOMBSANFALL
Ett kärnvapenkrig skulle också få
förödande konsekvenser för sjukvården. Sjukhus kommer att förstöras,
läkare och sjuksköterskor kommer att
dödas och det kommer att vara brist
på läkemedel. Det skulle vara oerhört
svårt att hjälpa dem som skadats av
kärnvapnen. Många av dem som i ”normala” fall kan räddas kommer att dö på
grund av bristande vårdresurser. Vid
bombningen av Hiroshima dödades
65 av stadens 150 läkare. På det största
sjukhuset i Röda Korsets regi var sex
läkare och tio sjuksköterskor friska nog
att arbeta, endast en av dessa var helt
oskadd.
Ett kärnvapenkrig kommer att
försvåra för människor att sköta sin
hygien. Vattnet kommer att vara förorenat, människor blir tvungna att bo
trångt, det blir svårt att göra sig av med
avfall. Insekter och mikroorganismer
med stor motståndskraft mot radioaktiv strålning kommer att frodas. Dålig
hygien och fler insekter kommer att
göra smittsamma sjukdomar vanligare,
vilket kan leda till epidemier och pandemier (världsepidemier).
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Både i områden omkring kärnvapenprovsprängningsplatser och efter
bombningarna av Hiroshima och
Nagasaki har man kunnat se ett ökat
antal fosterskador. Eftersom cellvävnad
som tillväxer snabbt är mycket känslig
för strålning, är fostret särskilt sårbart.
Strålningsexponering av foster har visat
sig öka risken för barncancer. Man kunde också se en ökning av hjärnskador
hos individer som i livmodern utsattes
för strålning vid atombombningarna av
Hiroshima och Nagasaki.
Omfattande forskning har gjorts på
djur där man kunnat visa att radioaktiv
strålning ger upphov till ärftliga missbildningar. Man har inte kunnat belägga
att detsamma gäller människor. Detta
kan bero på att många genförändringar
är recessiva d.v.s. ger förändringar endast då bägge föräldrarna bär detta anlag. Sådana genetiska skador är mycket
svåra att påvisa i befolkningsstudier,
bl.a. därför att effekterna av dem ofta
slår igenom först i senare generationer.

De över två tusen atmosfäriska provsprängningar som gjorts fortsätter att påverka
människors hälsa - nu och i framtiden. Man räknar med att radioaktivt nedfall från
sådana kärnvapenprovsprängningar kommer att leda till över två miljoner dödsfall i
cancer utöver andra hälsoeffekter.
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Nuclear
Abolition
Day
STOCKHOLM 2012
Av Pernilla Lundmark
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å den globala aktionsdagen
Nuclear Abolition Day lanserades kampanjen ICAN i Sverige.
Festen var planerad som en parkfestival men med hällregn och köldrekord
fick vi flytta in i värmen i Stampens
medeltida källarvalv i Gamla Stan,
Stockholm.
Bland de drygt hundra besökarna
som firade lanseringen fanns såväl en
nyfiken allmänhet som aktiva från olika
fredsorganisationer. Scenen bjöd på
nio framträdanden av standup-komik,
poesi och konserter, allt framfört av artister som ställde upp helt ideellt med
anledning av dagens syfte. Samtidigt
kunde gästerna tävla i Kärnvapentestet, ett informativt quiz, och släppa
lös kreativiteten i bildaktionen Bombs
No More, där kärnvapen målas om till
något fredligt. Lokalen dekorerades
med affischer med skakande fakta om
kärnvapen, som säkert bidrog till att
mycket av fördjupningsmaterialet som
tillhandahölls på informationsbordet
gick åt.
ICAN Sverige finns även på
nätet med sidan www.icanw.se och
facebook.com/ICAN.Sweden. Där
kan du börja prenumerera på ICAN:s
nyhetsbrev så du är säker på att få
inbjudan till nästa arrangemang!

FOTO: JOSEFIN LIND OCH EMMA ROSENGREN

Undertegnede og Cindy Vestergaard, fra
Dansk Institut for Internationale Studier,
deltog i weekenden 3.-4. marts 2012 i et
inspirerende møde i Oslo arrangeret af
ICAN Norge og ICAN Sverrig. Hjemkommet fra dette spændende og lærerige
møde har DLMK igangsat en ICAN
Danmark Kampagne, og skrevet følgende
oplysninger om kampagnen (også medsendt opfordring til politikerne)
Niels Dahm, DLMK, Marts 2012
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Om ICANkampagnen:
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ICAN, www.icanw.org, står for International Campaign to Abolish Nuclear
Weapons - en global kampagne som
arbejder for at få verdens stater til
umiddelbart at starte multilatarale forhandlinger om et endeligt forbud mod
atomvåben. www.icanw.org
Kampagnen støttes af individer, politikere, virksomheder og andre civilsamfundsaktører i mere end 60 lande.
Blandt andet støtter FN’s generalsekretær Ban Ki-moon initiativet.
I årene 1995 – 2006 udformede
eksperter en modelaftale for et endeligt
forbud mod atomvåben. I 2007 fremlægger Costa Rica og Malaysia en ny
modelaftale for FN, og ICAN lanceres
som en global bevægelse for et forbud.
Fra 2008 arbejder organisationen i over
60 lande for et endeligt forbud. 2009
iværksætter ICAN en global kampagne
for at få lande til at støtte forbudet. På
NPT gennemsynskonferencen i 2010
støtter 130 lande bestræbelserne.
Mange personligheder støtter ICAN,
således Desmond Tutu, Jody Williams
(landminekonventionen), Hans Blix,
The Dalai Lama, Herbie Hancock, Tadatoshi (borgmester i Hiroshima).

Hvorfor iCAN?
Ni lande har i dag tilsammen 20.500
atomvåben, Rusland og USA har omtrent 2000 af sine i såkaldt højt bereds-

kab, hvilket vil sige, at de kan afskydes i
løbet af få minutter, og de fleste af disse
våben har mange gange større sprængkraft end atombomberne over Japan
i 1945, der var på henholdsvis 13,5 og
15 kton. Dengang dræbte bomberne
omkring 200.000 mennesker straks
og de følgende få uger. Siden er andre
tusinder døde af kræftsygdomme.
I dag har atombomberne mere end
1000 gange så meget sprængkraft, takket være utallige atomvåben tests lige
fra et år efter den japanske katastrofe. Et
enkelt atomsprænghoved kan nu dræbe
millioner af mennesker i tætbefolkede
områder. Den eneste garanti mod
fremtidigt brug af atomvåben er total
afskaffelse.
Trods atomvåbenstaters lederes
udtryk for en vision om en atomvåbenfri verden, vil de dog forbeholde sig retten til at have disse våben. Og fortsætte
med at bruge milliarder på at modernisere deres atomvåben, penge der kunne
være brugt til uddannelse og bekæmpelse af sygdom og fattigdom. Denne
situation øger risikoen for, at flere lande
eller terrorister skaffer sig dette våben.
Til trods for juridiske forpligtelser
ifølge NPT (Non Proliferation Treaty;
Ikke-sprednings-traktaten), har atomvåbenstaterne overvejende ikke lagt en
plan for hvordan målet for en atomvåbenfri verden nås.
Et brud på NPT er bl.a., at ca. 200
af USA’s atomvåben er udstationeret i
Belgien, Holland, Tyskland, Italien og
Tyrkiet som en del af NATO’s ”atomparaply”.
Meningsmålinger viser, at et stort
flertal af verdens befolkning støtter
tanken om et forbud mod atomvåben.
En omfattende international aftale vil
forbyde produktion, brug, udplacering og lagring af disse våben. Strenge
sanktioner vil afskrække landene fra
anskaffelse og brug.

Hvorfor OG Hvordan en ICAN-Kampagne i Danmark?
Eksistensen af atomvåben truer hele
verdenssamfundet. Flere radioaktive
katastrofer har siden Japan belastet verdensbefolkningen, direkte ved sygdom
pga. radioaktivitet eller indirekte, ved

at spille en stor rolle i klimaforandringerne.
En gruppe bag den tyske IPPNW-læge
Dr. Alex Rosen, har i marts offentliggjort
en hjemmeside med alle hibakusha’er
(japansk for de overlevende af kærnevåben, www.ippnw-students.org/hibakusha.html), som belyser, hvor mange
mennesker har lidt under den katastrofale effekt af kærnevåben.
Vi alle har et socialt ansvar for vores kommende generationer og for hele
verdensbefolkningen, at stå inde for en
verden uden kærnevåben.
ICAN-kampagnen i Danmark har
som formål at informere og oplyse befolkningen om den vedvarende aktuelle
trussel af atomvåbens eksistens, dens
effekt, omkostninger og gavn. Desuden
er målet at påvirke vores regering til
at indgå i et fælles samarbejde med
de øvrige nordiske lande om at kræve
internationale forhandlinger om et
forbud (Nuclear Weapons Convention).
En iCAN-kampagne i Danmark vil
dels baseres på offentlig information i
form af forskellige aktiviteter, dels ved
aktivt politisk arbejde. Vi arbejder på
bred tilslutning fra diverse foreninger,
interessegrupper, fagforeninger, expolitikere, ”kendisser” m.v.

NPT, kærnevåben
og politiske resultater hidtil:
NPT, fra 1968, har vist sig at mangle de
mekanismer, der er nødvendige for at
nå en verden fri for atomvåben. Med
øgende spredningstrussel og atomvåbenstaternes modvilje til nedrustning,
er det på høje tid at finde en ny vej med
et klart mål.
Atomvåben må forbydes akkurat
som man har forbudt andre masse
ødelæggelsesvåben.
Atomvåben har en unik, destruktiv kraft. Blot en atombombe over en
by vil kunne dræbe op til millioner af
mennesker. Infrastruktur, hospitaler
og sundhedsvæsen i øvrigt ødelægges.
Hjælp til et uendeligt antal tilskadekomne er stort set ikke eksisterende. De
langvarige effekter af radioaktiv stråling
forårsager lidelse og død i mange år
efterfølgende.
Der er i dag bred eneighed om, at

FOTO: Anne Marte Sundnes Skaland

Kontakt:
dahm@avernak.dk
alixschou@hotmail.com
www.icanw.org

DLMK har sendt følgende opfordring til udenrigsminister Villy Søvndal,
Udenrigspolitisk Nævn og Udenrigsudvalget i anledning af afholdelsen af
Preparatori Committee under NPT i maj 2012:

April 2012
Snart begynder det årlige
møde i Preparatory Commit
tee under NPT –
Non Proliferation Treaty.
ICAN kampagnen Danma
rk
form
oder, at en
delegation fra Danmark minister/embedsmænd vil
del
tage
i forhandlingerne, og opfordrer her
med delegationen, til at arb
ejde for, at NPT
PrepCom alvorligt begynd
er en konkret proces til sikr
ing af en verden
uden kernevåben ved hjæ
lp af multilaterale, interna
tion
ale forhandlinger om en traktat, der forb
yder kernevåben, kaldet NW
C, Nuclear
Weapons Convention.
ICAN kampagnen Danma
rk består af NGO’er, der i
mange år har
arbejdet for fred og afskaffe
lse af kernevåben. Vedhæ
ftet finder du/I
oplysninger om hvad ICA
N står for, og hvorfor vi find
er
kampagnen så
betydningsfuld i arbejdet
for en kernevåbenfri verd
en.
På vegne af ICAN kampag
nen i DK:
Fredsakademiet
Pugwash
Dansk Røde Kors
Aldrig Mere Krig
Danske Læger Mod Kernev
åben
Link til ICAN-kampagnen
internationalt: www.icanw
.org
Med venlig hilsen
Niels Dahm (dahm@aver
nak.dk) og Alexandra Sch
ou
(alixschou@hotmail.com
) bestyrelsesmedlemmer
i
Danske Læger Mod Kernev
åben.
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enhver brug af atomvåben er et alvorligt brud på international humanitærret, der forbyder brug af våben, der ikke
gør det muligt at skelne mellem civile
og soldater og uproportionale angreb. I
respekt for disse grundlæggende regler,
må verdens stater forpligte sig til total
atomnedrustning gennem et endeligt
forbud. Manglende vilje til nedrustning
bidrager til mistillid mellem landene og
nærer yderligere spredning.
Jo større værdi lande som Storbritannien, Frankrig, Rusland og Israel
lægger i sine atomvåben, jo mere eftertragtede vil de blive for andre.
Der findes flere hundrede dokumenterede tilfælde af næsten-ulykker i
forbindelse med atomvåben.
Eksplosion af blot 0,1% af det
globale atomvåbenarsenal vil føre til et
globalt landbrugsammenbrud og udbredt hungersnød. Ny forskning viser,
at selv en regional atomkrig involverende 100 Hiroshimabomber – en meget
lille brøkdel af de globale arsenaler- vil
føre til at flere millioner mennesker vil
dø forårsaget af regionale klimaforandringer. Røg og støv vil forhindre en del
af sollyset i at nå jorden forårsagende
drastisk temperaturfald og mindre
nedbør.
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Norske Leger
mot Atomvåpen
Av Hans Levander
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nder paroller som En
atomvåpenfri verden – i
vår levetid! och En tryggere
verden uten atomvåpen inbjöd Norska
Läkare mot Atomvapen (NLA) i april
till en konferens för att manifestera
föreningens trettioårsjubileum. Mötet
var förlag till norska vetenskapsakademin i centrala Oslo. SLMK deltog och
representerades från styrelsen av Jan
Larsson och Hans Levander. Gunnar
Westberg bidrog med en sammanfattning av IPPNW:s historia och lyfte
också fram dagens utmaningar vad gäller vår internationella federation.
Vid årsmötet som föregick
konferensen, presenterades bland
annat handlingsplanen 2012, och
det kändes inspirerande att höra hur
SLMK:s verksamhet och program röner
uppskattning inom NLA. Exempelvis
finns dialogseminarier med myndigheter i atomvapenstaterna och NATO
samt studenternas Nuclear Weapons
Inheritance Project (NWIP) med som
centrala projekt under kommande år.
NLA vill också i samarbete med SLMK
medverka till uppdateringen av Lär om
kärnvapen, och kan dessutom tänka sig
att göra en norsk översättning av lärarhandledningen för programmet inför
en lansering i norska skolor. Likaså
fortsätter Mayors for Peace-kampanjen
som i Norge röner större framgång än i
Sverige. Antal kommuner som anslutit
sig till denna kampanj är i Norge 90
jämfört med 23 i Sverige enligt hemsidan www.mayorsforpeace.org i maj
2012.
NLA har nästan tusen medlemmar
varav ett femtiotal studenter. Årliga
ekonomiska bidrag från den norska
regeringen gör det möjligt för föreningen att genomföra projekt och att
hålla en medlemstidning där studenter
deltar i det redaktionella arbetet. Att
sprida information om de medicinska
konsekvenserna av ett atomkrig och
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år

att arbeta för kärnvapennedrustning
är huvudinriktningen för NLA. I likhet
med IPPNW arbetar NLA dessutom
med ett totalförbud mot landminor,
med krigets effekter på barn och med
icke-våldsprinciper vid konfliktlösning.
Utrikesminister Jonas Gahr Støre var
uppskattad huvudtalare vid jubileumskonferensen där han uttryckte
sin uppskattning över idealismen och
fackkunskapen som NLA och IPPNW
bidrar med. Hela talet finns att läsa här
bredvid.
Sven Mollekleiv, ordförande för
Norska Röda Korset, talade engagerat
om hur Röda Korset och Röda Halvmånen i 188 länder efter ett beslut i november 2011 står bakom arbetet för en
kärnvapenfri värld. Kärnvapen är inte
vapen! Strategin för att uppnå en kärnvapenfri värld bör mer inriktas på att vi
bygger på civilsamhällets opinionsarbete och på att stärka samarbetet mellan de kärnvapenfria staterna, än att
som idag inrikta sig på den minoritet
av stater som svårpåverkbart förlitar sig
på kärnvapenavskräckningen. Det bör
betraktas som irrationellt att känna sig
lugn så länga kärnvapen finns och som
rationellt att känna fruktan. Mollekleiv
avrådde från att gå in i avtalstekniska
diskussioner vid samtal med beslutsfattare och påminde avslutningsvis om att
kärnvapen är en humanitär ödesfråga
där civilsamhället har stort ansvar.
Vid en trivsam jubileumsmåltid på
kvällen uttrycktes ömsesidig uppskattning mellan NLA- och SLMK- delegaterna, och tankarna på ett återskapande av den norsk-svenska unionen
var inte långt borta. Inom arbetet för en
kärnvapenfri värld är vi samstämmiga.
Utrikesministerns tydliga ställningstagande mot de inhumana kärnvapnen
och hans information om en planerad
internationell konferens i Norge 2013
kändes som relevanta trettioårspresenter till jubilaren NLA. v
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UTDRAG UR Tal av
utrikesm inister
Jonas Gahr Støre
vid NLA:s jubileums
konferens
21 april 2012
Det er udiskutabelt at en kjernefysisk
eksplosjon ville få katastrofale humanitære konsekvenser, både for helse,
miljø og økonomisk utvikling. Dette
er selvsagt og jeg behøver ikke gå i
dybden overfor et publikum som dere.
Statsledere fra over femti land møttes
nylig i Seoul for å drøfte hvordan man
forhindrer kjernefysisk terrorisme.
De møttes ut fra en voksende erkjennelse av at hvor liten man enn vurderer
muligheten, så er konsekvensen av en
slik hendelse så stor at man må gjøre
alt man kan for å unngå den.
--Toppmøter er nyttige for å gi ny politisk
oppmerksomhet til et vanskelig tema.
Det synes likevel som om kjernevåpen
så til de grader har vært innkapslet i
”storpolitikk” at mange politiske ledere
har mistet av syne selve våpnene – og
de konkrete virkningene av disse. Det
er slående at kjernevåpenspørsmålet
fortsatt synes omspunnet av mange
gamle forestillinger som har stått
uprøvd i mange år. Våpnene er blitt
tall på et papir. Derfor: Vi må få flere
fakta på bordet. Kunnskap. Vi må også
minne om NPTs tre viktige pilarer
(”triangelet”). Og vi må holde fast ved
president Obamas visjon i Praha-talen
i 2009.
--Forskning viser at selv en såkalt begrenset kjernefysisk konflikt ville gjøre
store områder ubeboelige. Klima– og
miljømessige effekter ville være globale, med uoverskuelige økonomiske
konsekvenser, og med alvorlige følger
f.eks. for verdens matproduksjon. Det
vil være svært vanskelig å forberede
seg på de sivile tap og lidelser som ville

følge av en kjernefysisk eksplosjon:
Brannskader, skader fra trykkbølger og
radioaktiv stråling, med sykdommer
og livsvarige skader selv for rammede
langt unna eksplosjonsstedet. Dette vet
dere alt om.
--Når det gjelder en umiddelbar nødssituasjon, har Det internasjonale Røde
Kors (ICRC) konkludert med at det
verken finnes eller vil kunne etableres
troverdig og effektiv beredskap for å
håndtere en kjernevåpendetonasjon.
I tillegg til de enorme ødeleggelser
som selv en såkalt begrenset kjernefysisk eksplosjon ville forårsake, gjør
atomvåpen det nærmest umulig for
hjelpemannskaper å komme til de områdene som er rammet. Strålingen setter medisinsk personell som ønsker å
hjelpe i stor fare. Ja, det holder å vise til
Japan etter jordskjelvet i fjor, som tross
alt var en veldig beskjeden hendelse i
sammenligning.
--Følgene av selv ”begrenset bruk” av
kjernevåpen, ville være enda mer
ødeleggende enn tidligere antatt. Røyk
fra branner ville føre til et askelag i atmosfæren som ville hindre sollyset å nå
jordens overflate. Endringer i globale
værmønstre og i temperaturer ville bli
langvarige. Dette ville selvsagt skape
alvorlige konsekvenser for matvareproduksjon, føre til sult, epidemier. Noe
som spesielt – ja, det er alltid ”regelen”
– ville ramme fattige land, land som
allerede i utgangspunktet er sårbare –
med f.eks. svakt utbygde helsesystemer.
Jeg kan her nevne at en ny studie – ny
kunnskap – av spørsmålene knyttet til
klima og matproduksjon vil bli presentert av Ira Helfand fra IPPNW, med
støtte av Sveits og Norge, under NPTs
(Ikkespredningsavtalens) forberedende
konferanse i Wien i mai i år.

Länk till talet i sin helhet: http://tinyurl.com/tal-store
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”Kjernefysisk nedrustning
– et humanitært perspektiv”
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INTERNATIONELL UTBLICK
Israel bestyckar ubåtar
levererade från Tyskland
med kärnvapen
Avslöjandet gjordes nyligen av den
tyska tidsskriften Der Spiegel och lär
starta en debatt i Tyskland om ubåts
exporten eftersom den tyska regeringen hittills förnekat att ubåtarna skulle
kunna bära kärnvapen. Tyskland har
ett avtal med Israel om att leverera sex
Dolphin-klass-ubåtar av vilka tre redan
levererats och de tre resterande ska
levereras fram till 2017. Hittills har den
tyska regeringen hävdat att ubåtarna
inte går att utrusta med kärnvapen tidskriften Der Spiegel hävdar att åtminstone en av de aktuella ubåtarna i Israel
har kärnvapen ombord. Dessa vapen
kan nå till exempel Iran. Uppgifterna
i Der Spiegel bygger enligt tidningen
på research som man gjort i Tyskland,
Israel och i USA. Man har bland annat
intervjuat nuvarande och tidigare ministrar och högt uppsatta tjänstemän.
Israel har aldrig officiellt erkänt att man
skulle ha kärnvapen men det är ett
välkänt faktum att så är fallet.

U-båtsexporten har länge varit en
omdebatterad fråga i Tyskland och den
tyska regeringen håller i artikeln fast
vid att man inte känner till något om att
ubåtarna skulle bära kärnvapen. Men
Der Spiegel namnger åtminstone två
före detta tjänstemän i det tyska försvarsdepartmentet som båda säger att
de utgått från att ubåtarna också skulle
kunna bära kärnvapen.
www.spiegel.de/international/world/israeldeploys-nuclear-weapons-on-german-builtsubmarines-a-836784.html

Rysslands generalstabschef varnar Finland för
samarbete med Nato
I ett tal vid Försvarskursföreningens
seminarium vid Helsingfors Universitet
i dag sade Rysslands generalstabschef
general Makarov att Finland i stället
borde intensifiera sitt samarbete med
Ryssland. Samarbetet mellan Finland
och Nato är ett hot mot Rysslands
säkerhet enligt Makarov. Han anklagade även Finland för att stöda Georgiens
strävanden gällande Sydossetien och
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En Dolphin-klass-ubåt kan vara under ytan
i 30 dagar och kryssningsmissiler, eventuellt
utrustade med kärnvapenstridsspetsar, kan
avlossas när ubåten är under vatten.
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Abchazien. Makarov ifrågasatte också
Finlands rätt att ordna militärmanövrar på sitt eget territorium. Finlands
försvarsminister Stefan Wallin säger i
en kommentar till general Makarovs
uttalanden att Finland självständigt
fattar sina beslut i fråga om samarbete
med Nato.
http://svenska.yle.fi/artikel/2012/06/05/ryskgeneral-varnar-finland-nato

Atommissil testad av
Pakistan
Pakistan genomförde i början av juni
ett lyckat försök med en kryssningsmissil som är konstruerad för att kunna
bära kärnvapen.
Med en räckvidd av 700 kilometer
utgör kryssningsmissilen ett hot mot
delar av Indien och betraktas som en
del av den pågående kampen mellan
Pakistan och Indien att bygga upp en
arsenal av vapen riktade mot varandra.
www.dn.se/nyheter/varlden/atommissil-testadav-pakistan

Dr Ira Helfand, Physicians for Social
Responsibility

Arbetet inom SLMK:s styrelse är
oerhört viktigt i vår strävan att uppnå
en kärnvapenfri värld och det innebär
också intressanta och berikande kontakter såväl nationellt som internationellt. Skulle du själv vilja, eller känner
du kanske någon, som skulle vilja göra
en insats? Kanske delta i en arbetsgrupp? Hör av dig till någon av oss! Vi
vill kunna presentera vårt förslag på ny
styrelse/nya aktiva medarbetare i första
höstnumret av LMK!
Karin Stenstedt
karin.stenstedt@swipnet.se,
tel 08-25 56 38, 0702-271 499
Carin Odhner
carin.odhner@telia.com,
tel. 08-755 50 29, 0739-661 066

Sökes:
Lagerlokal
Känner du till en torr och relativt
lättillgänglig lokal som står
tom? Läkare mot Kärnvapen är
i behov av förrådsutrymme för
arkivmaterial, främst papper och
pärmar. Allt av intresse, så länge
det är torrt och skadedjursfritt
och i Stockholmstrakten!
Har du något tips? Kontakta
Josefin Lind på 08-400 20 483
eller josefin.lind@slmk.org

Europeiska
studenter och unga
läkare träffades i
Berlin
av Åsa Lindström och Wenjing Tao
Den 13-15 april träffades runt femtio
läkarstudenter och unga läkare i Berlin
för IPPNW:s europeiska studentmöte
och ett samtidigt möte för Doctors in
training (DIT). Vi var två unga läkare
från SLMK som deltog. Vi höll i en
presentation om klimateffekter av kärnvapenkrig. Inför gatuaktionen Target X
i Berlin gick vi igenom grundläggande
fakta om kärnvapen med alla deltagare.
Helgen innehöll flera workshops och
presentationer om våld och kommunikation. Ett tiotal unga läkare från olika
håll i Europa träffades i DIT-mötet för
att prata om och diskutera kombinationen läkaryrke och ideellt engagemang.

AUTOGIRO
Du vet väl om att du kan betala din
medlemsavgift och skänka en regelbunden gåva via autogiro? Gå in på
www.slmk.org/bli-medlem/ och ladda
ner en anmälningsblankett. Du kan
även anmäla dig via din internetbank

eller ringa oss på 08-400 20 483 så
skickar vi en blankett! Genom 90-kontot är vi kontrollerade av Svensk insamlingskontroll och Frivilligorganisationernas insamlingsråd, det garanterar
att din gåva används på ett korrekt och
etiskt sätt!
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In a metropolitan area the size of
Boston [...] a million people would
die instantly, another million people
would suffer injuries from which
they could not recover no matter
what kind of medical care they got.
Another million people would suffer
very serious injuries from which they
might recover if intensive medical
care where available and about a
hundred thousand people might
survive in the fringes of the firestorm
with lesser injuries. Of course the two
million people who where injured
will not recieve any medical care to
speak of at all.

Upprop från SLMK:s
valberedning

Notiser

CITATET
Angående vad som skulle hända vid
en kärnvapenexplosion i en storstad.
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Claes Andreasson
Minnesord

Claes Andreassons välbekanta radioröst från Kalifornien har tystnat. Claes avled hastigt, 58 år gammal, i en hjärtattack i sitt hem
i Los Angeles just när han skulle åka till San Diego för ännu ett
projekt.
Det var Lars G Lindskog som kontaktade Claes när de båda jobbade
för Sveriges Radio. Sommaren 1996 var Claes morgonvärd i SVT
och intervjuade bl.a Christina Vigre Lundius i direktsändning om
de franska kärnvapentesterna i i Polynesien.
Claes blev intresserad av kärnvapenfrågorna och gjorde under åren
ett flertal värdefulla reportage i vår tidning. Han var dessutom med
oss på ett antal resor bl.a till Moskva där vi hade möten med förre
atomministern Viktor Michajlov och ett redaktionsmöte på Novaja
Gazeta där Claes även lärde känna sin ryske kollega Alexander (Sascha) Emeljanenkov som är en SLMK-vän sen lång tid tillbaka.
Claes var mycket noggrann. Jag var bl.a med honom ute i Moskva
för att skaffa originalljud till hans radiosändningar. Jag trodde allt
sådant fanns färdigt men för Claes var det väldigt viktigt att det blev
rätt och vi fick till slut ta en tur på Moskvafloden för att få det hela
komplett.
Ingen hade en radioröst som Claes. Den gick aldrig att ta fel på. Jag
hade ofta radion på väldigt tyst på mitt kontor men så fort Claes
hade ett reportage på SR så spetsade man öronen och ökade volymen.
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Claes jobbade som frilans på SR men gjorde även reportage för bolag i USA och Kanada men glömde aldrig SLMK med sina rapporter
från t.ex missilförsvarssystemen i Alaska eller hans prisbelönta
dokumentär ”Dirty Harry” om kärnvapentesterna i Nevada och
mycket, mycket mer.
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Vi hade ett flertal kontakter genom åren och jag var alltid lika
förvånad när han hörde av sig på min kontorstid trots nio timmars
tidskillnad. Då hade han ändå varit uppe och levererat ett direktreportage till Sveriges Radio.
Alla vi som saknar Claes kan fortfarande gå in på hans hemsida
på Amber Pine Studios swedishpublicradio.com och höra hans
välkända röst.
Klas Lundius

Ordförande:
Jan Larsson, Uppsala........................0730-722 588, jan.larsson@slmk.org
Vice ordförande:
Ann Marie Janson Lang, Stockholm...0706-655 651, annmarie.janson-lang@slmk.org
Leonore Wide, Saltsjöbaden..............0706-920 319, leonore.wide@slmk.org
Sekreterare:
Meit Krakau, Danderyd......................0709-608 084, meit.krakau@slmk.org
Kontakter med IPPNW:
Gunnar Westberg, Göteborg..............0727-443 023, gunnar.westberg@slmk.org
Ledamöter:
Vendela Englund-Burnett, Karlstad....0705-829 270, vendela.englund.burnett@slmk.org
Hans Levander, Uppsala....................0707-306 323, hans.levander@slmk.org
Åsa Lindström, Eskilstuna..................0736-631 140, asa.lindstrom@slmk.org
Frida Sundberg, Göteborg.................0702-305 865, frida.sundberg@slmk.org
Martin Tondel, Mölndal.......................0705-435 640, martin.tondel@slmk.org
Andreas Tolf, Gävle.............................0706-363 834, andreas.tolf@slmk.org
Studentrepresentant:
Erik Wareborn, Malmö........................0709-757 161, erik.wareborn@slmk.org
Suppleanter:
Gösta Alfvén, Stockholm....................0739-660 835, gosta.alfven@slmk.org
Johannes Eldblom, Göteborg............0734-233 100, johannes.eldblom@slmk.org
Martina Grosch, Malmö......................0762-482 846, martina.grosch@slmk.org
Madeleine Johansson, Örebro...........0702-412 281, madeleinejohansson@ymail.com
Nelli Jonasson-Filippova, Skövde.......0762-300 634, nelli.jonasson-filippova@slmk.org
Johannes Norberg, Skellefteå............0702-754 222, johannes.norberg@slmk.org
Monika Palmgren, Solna.....................0709-519 067, monika.palmgren@slmk.org
Anneli Schmauch, Umeå....................090-191 48, anneli.schmauch@slmk.org
Thomas Silfverberg, Falun..................0735-817 134, thomas.silfverberg@slmk.org
Wenjing Tao, Södertälje......................0737-641 952, wenjing.tao@slmk.org
Christina Vigre Lundius, Perstorp.......0738-525 553, christina.vigre.lundius@slmk.org

Information och kommunikation
Josefin Lind
Norrtullsgatan 45
113 45 Stockholm
Tel: 08-400 20 483, 0760-24 51 58
E-post: josefin.lind@slmk.org
ICAN Sverige
Pernilla Lundmark
Norrtullsgatan 45
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Tel: 08-400 20 483, 0760-02 50 99
E-post: pernilla.lundmark@slmk.org
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Föreningsrevisorn fyller även föreningens ”whistle-blower”-funktion och kan
kontaktas via whistleblower@slmk.org

Jan arbetar på Akademiska
sjukhuset i Uppsala och
varvar där kliniskt arbete
med forskning om narkosläkarens yrkesroll. Jan har varit
aktiv i SLMK sedan början av
1980-talet och är sedan drygt
femton år tillsammans med
kollegan Ulf König redaktör för
tidningen Läkare mot Kärnvapen.
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MEDLEMSSIDORNA

ORGANISATIONER MOT KÄRNVAPEN
SVENSKA LÄKARE MOT KÄRNVAPEN - SLMK
Svenska Läkare mot Kärnvapen har nästan 3000 läkare och medicinstudenter som medlemmar. SLMK har även associerade medlemmar från yrkesgrupperna forskare och ingenjörer samt sjuksköterskor, sjukgymnaster och biomedicinska
analytiker. Föreningen är den svenska grenen av International Physicians for the Prevention of Nuclear War (IPPNW) med
ca 150 000 läkare i ett femtiotal länder som medlemmar. IPPNW tilldelades Nobels fredspris 1985. SLMK och IPPNW är
politiskt och religiöst obundna organisationer med målet att avskaffa kärnvapnen genom att sprida saklig information om
kärnvapnens medicinska effekter.
Medlemsavgift 2012, 290 kr resp 100 kr (stud), sätts in på bg 901 – 0901 eller pg 90 10 90 – 1.
Prenumeration på Läkare mot Kärnvapen ingår.
Läkarfonden för Förebyggande av Kärnvapenkrig, bg 901 – 0901 eller pg 90 10 90 – 1.
International Campaign to Abolish Nuclear Weapons (ICAN) initierades av IPPNW 2007 och har nu kontor och
aktivistgrupper runt hela världen.

SVENSKA TANDLÄKARE MOT KÄRNVAPEN - STMK
Svenska Tandläkare mot Kärnvapen, som bildades för tjugofem år sedan, verkar för en kärnvapenfri värld genom att informera om kärnvapen och dess verkningar, i samband med föredrag, symposier och utställningar mm. Mer information finns
på föreningens hemsida: www.stmk.se. Medlemsavgiften per år är för fullbetalande är 175 kr, för stödjande medlem 125 kr,
för familjemedlem 75 kr och för tandläkarstuderande 0 kr. I avgiften ingår prenumeration på tidningen Läkare mot Kärnvapen, där man kan följa och delta i debatt och kampanjer. STMK:s pg är 4825354-6.

Forskare och ingenjörer mot kärnvapen - FIMK
Forskare och ingenjörer mot kärnvapen, FIMK, är nu associerade medlemmar i SLMK. Som sådana får de prenumeration
på SLMK:s tidning och elektroniska nyhetsbrev, inbjudan till programaktiviteter, såsom föredrag i samband med möten,
samt adjungering till SLMK:s styrelse vid behov enligt styrelsens beslut. De FIMK-medlemmar som väljer att gå in som
associerade medlemmar i SLMK betalar en årsavgift om 200 kr år 2012. Avgiften för efterföljande år bestäms i sedvanlig
ordning inom SLMK.

SSAMK:
Tidigare medlemmar i Sjuksköterskor, Sjukgymnaster och Analytiker mot Kärnvapen erbjuds associerat
medlemskap i SLMK på samma villkor som beskrivs ovan.

Danske Læger Mod Kernevåben - DLMK
DLMK styres foreløbig af en kollektiv ledelse, med fordeling af opgaverne som følger: Niels Dahm kasserer, Anton
Aggernæs revisor sammen med Bent Petersen, Cæcilie Buhmann som international councillor i samarbejde med
Alexandra Schou, Klaus Arnung kontaktperson til Nyhedsbrevet og udarbejdelse af årsberetning, Alexandra Schou
studenterkontakt og hjemmeside, Povl Revsbech sekretariat og hjemmeside.
DLMK:s bestyrelse
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Povl Revsbech, Brabrand, 86 26 47 17, revsbech@dadlnet.dk
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Anton Aggernæs, Frederiksberg, 38 34 35 07, aggernaes.a@dadlnet.dk
Klaus Arnung, Vedbæk, 45 66 11 81, k.arnung@dadlnet.dk
Niels Dahm, Fåborg, 62 61 83 61, dahm@avernak.dk
Cæcilie Bøck Buhmann, København N, 26 18 95 06, cbuhmann2002@yahoo.com
Alexandra Schou, København N, 27 21 81 15, alixschou@hotmail.com

DLMK:s sekretariat:
c/o Povl Revsbech, 86 26 47 17
revsbech@dadlnet.dk
Medlemskab opnås ved indbetaling af
årskontingent på Giro 8 03 91 00
300 Dkr for læger og pensionister
100 Dkr for studenter
200 Dkr for støttemedlemmer
DLMK:s jemmeside: www.dlmk.dk

www.soppsky.org
Varför finns det fortfarande över 20 000 kärnvapen i världen?
Den nya bloggen Soppsky, norska för svampmoln, söker svar på
denna fråga. Och framförallt letas det efter lösningar på hur vi kan
bli av med dem en gång för alla.
Bloggens skribenter har koppling till kampanjen ICAN i Norge. Men även du kan bidra med tankar och synpunkter.
”Oavsett om du stödjer oss, tvivlar eller är vår tuffaste kritiker, välkomnar vi dig till debatt!”

facebook.com/SLMK.1981

GILLA SVENSKA LÄKARE MOT
KÄRNVAPEN på facebook
Genom att klicka gilla på Svenska Läkare mot Kärnvapens facebooksida så får du aktuella uppdateringar om det senaste inom organisationen och rekommenderade artiklar om kärnvapen i
media. Dessutom är du med och visar att vi är många som tror på en kärnvapenfri värld.

ICAN på nätet

www.icanw.org

Välkommen att surfa in på ICANs svenska hemsida
På ICANs svenska sida kan du hämta hem allt material du behöver för ditt
kampanjarbete och ladda ned publikationer för att fördjupa dig i kärnvapenfrågan.
Här finns även kalendariet och nyhetsrapporteringar om vad som händer i Sverige
och internationellt. ICANs Svenska hemsida är, med sin nyhetsrapportering och
integrering med sociala medier, den självklara portalen för svenskspråkiga
ICAN-fantaster.

Agera: Se & sprid ICANs film!
ICAN har släppt kortfilmen ”10 seconds” på youtube om kärnvapens
katastrofala humanitära konsekvenser. Den finns på 10 olika språk och
har snabbt fått 10.000 delningar. Var med och sprid ordet du också!

Dela något galet men sant på facebook
Visste du att minst fyra presidenter slarvat bort avfyrningskoden till USAs kärnvapen?
På facebook.com/ICAN.Sweden hittar du nu fler osannolika sanningar i albumet
”12 sjuka fakta om kärnvapen”. Varje bild innehåller en faktauppgift om kärnvapen
som du önskar att du sluppit känna till. Läs, häpna & glöm inte att informera dina
vänner genom att klicka på dela-knappen!
ICAN - International Campaign to Abolish Nuclear Weapons - är en global
gräsrotsrörelse för ett totalt avskaffande av kärnvapen genom en rättsligt
bindande, verifierbar kärnvapenkonvention. Med mer än 200 partner
organisationer i 60 länder ger vi röst åt den överväldigande majoriteten av
människor i världen som stödjer ett snabbt avskaffande av kärnvapen.

LÄKARE MOT KÄRNVAPEN #129

Se filmen på icanw.se eller
direkt i din smartphone
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POSTTIDNING B 03
Avsändare:
SLMK, c/o Lundius
Håkantorpsmölla
284 91 PERSTORP
Sweden

Begränsad
eftersändning
Vid definitiv eftersändning
återsänds försändelsen med
nya adressen på baksidan

Internationell
humanitär rätt
förbjuder vapen som
orsakar okontrollerad
förstörelse eller
onödigt lidande.
Kärnvapen kan döda
hundratusentals
människor på
10 sekunder.
Se & sprid ICANs film!
ICAN har släppt kortfilmen ”10 seconds” på youtube om kärnvapens
katastraofala humanitära konsekvenser. Den finns på 10 olika språk
och har snabbt fått 10.000 delningar. Var med och sprid ordet du
också!

Se filmen på icanw.se eller
direkt i din smartphone

