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I DETTA 
NUMMER
Att förstå vad som får vissa nationer att 
skaffa och behålla kärnvapen är något 
som vi i Läkare mot Kärnvapen ägnat 
mycket tankekraft åt genom åren. I 
detta nummer vänder vi på perspek-
tivet och ställer frågan vad som fått 
många länder att avstå från kärnvapen 
trots att de haft den nödvändiga tek-
niska förmågan. Och, lika viktigt, vad 
som förmått länder med kärnvapen att 
befria sig från dem. Frågorna behand-
lades i slutet på hösten på konferensen 
”Nuclear Exit” i Helsingfors. Förutom 
ett reportage från konferensen, med 
bland annat F W de Klerks beskriv-
ning av hur det gick till när Sydafrika 
först skaffade sig och sedan gjorde sig 
av med sina kärnvapen, kan du även 
läsa en vetenskaplig artikel i ämnet, 
skriven av två forskare vid Stockholms 
universitet. 
 SLMK:s närvaro vid Läkarstäm-
man kändes i år mera meningsfullt än 
på länge. Många bra diskussioner samt 
läkarstudenter och yngre läkare, som 
visade intresse för att delta i vårt ar-
bete, var något som gladde de av våra 
medlemmar som bevakade montern. 
Kampanjen ’Don´t bank on the bomb’  
väckte störst intresse. Leonore Wide 
framhåller i sitt reportage att vi nu 
siktar på ett aktivt deltagande vid årets 
stämma. 
 Läs också om en konferens 
i Stockholm om det humanitära 
perspektivet på kärnvapen, Interna-
tionell Utblick med många intressanta 
pressklipp samt två bokrecensioner, 
varav en om Eric Schlossers viktiga 
bok Command and Control, Nuclear 
Weapons, the Damascus Accident, 
and the Illusion of Safety. Till sist, titta 
igenom SLMK:s verksamhetsberättelse 
och gläd dig åt allt bra som blivit gjort 
under året som gått! 

Jan Larsson, Ulf König
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Nyårsklockan bådar att ännu ett nytt 

år står till vårt förfogande. Ett nytt år 

med nya uppdrag och nya förvänt-

ningar. Tennysons nyårsdikt rymmer 

en evig optimism, som tillåter oss att 

hysa förhoppning om och arbeta för 

en framtid ljusare än de tusen krigens 

år vi har bakom oss.  

Och det finns goda skäl för oss att vara 

optimister. Antalet väpnade konflikter 

och antalet människor som dör till följd 

av krig minskar långsiktigt och befinner 

sig nu på historiskt låga nivåer. Även 

antalet kärnvapen minskar; under 2013 

har arsenalerna minskat med cirka 

1700 kärnvapen. I vår förening kan vi 

blicka tillbaka på ett år sjudande av 

aktivitet och projekt. 

Nu går vi in i ett spännande och inten-

sivt år. I februari kommer vi att med 

förväntan bevaka konferensen i Mexiko 

om kärnvapenkrigets humanitära 

konsekvenser. I augusti samlas IPPNW 

till världskongress i Kazakstan. Och så 

har vi val till både Europaparlamentet 

och riksdagen. Oavsett vilken regering 

Sverige får efter valet krävs en tydlig 

plan för hur Sverige ska återuppväcka 

sitt engagemang i kärnvapenfrågan. 

Vi är nu på god väg att tappa både 

kompetens och trovärdighet i frågan – 

förmågor som byggs under decennier 

men som snabbt kan raseras.

Världen står inför många utmaningar: 

klimathot, växande befolkningar och 

brist på energi och naturtillgångar. Så-

dana hot kan framstå som mer akuta än 

kärnvapnen. Just därför är det ofattbart 

att så stora resurser läggs på oanvänd-

bara vapen. Svenska banker bidrar till 

detta genom att tillhandahålla eller 

investera över tre miljarder kronor i 

kärnvapenföretag. 

Läs mer på hemsidan om detta samt 

hur du kan påverka din bank som kund 

eller aktieägare.

Tack för att du vill fortsätta ännu ett år 

med oss i kampen för en kärnvapenfri 

värld. Och gott nytt år! v

’Ring out the thousand wars 
of old, Ring in the thousand 
years of  peace!’L
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Andreas Tolf 
andreas.tolf@slmk.org

”Antalet väpnade konflikter 
och antalet människor som dör till följd av 

krig minskar långsiktigt och befinner sig nu på 
historiskt låga nivåer. Även antalet kärnvapen 
minskar; under 2013 har arsenalerna minskat 

med cirka 1 700 kärnvapen.
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NUCLEAR EXITS
OM LÄNDER SOM AVSTÅTT FRÅN KÄRNVAPEN 
Internationell konferens i Helsingfors 18-19 oktober 2013  
Av Gunnar Westberg



▲ F W de Klerk, ”mannen som avskaffade Sydafrikas atomvapen”, fredspristagare 
tillsammans med Nelson Mandela.

Varför har vissa 
länder avskaffat 
sina kärnvapen? 

Varför har andra avstått 
från att tillverka dem? 
Dessa frågor har fått 
ökande intresse på se-
nare år. 

Den finska föreningen inom IPPNW, 

Lääkärin sosiaalinen vastuu – Läkarens 

sociala ansvar, arrangerade detta möte. 

Ilkka och Vappu Taipale var de dri-

vande bakom arrangemanget. Ett antal 

studenter från IPPNW Finland – man 

har haft god nyrekrytering – såg till att 

allt fungerade. 

LÄNDER SOM AVSKAF-
FAT KÄRNVAPNEN
Det är välkänt att Kazakstan, Ukraina 

och Belarus (Vitryssland) blev av med 

sina stora lager av kärnvapen i sam-

band med Sovjetunionens fall. Ryss-

land tog tillbaka sina kärnvapen. USA 

hjälpte i hög grad till med transporter 

och betalade ganska stora summor 

som ”kompensation”. Samarbetet 

mellan Ryssland och USA var effektivt. 

Även Sverige fanns med och transpor-

terade kärnvapen!  

 Talaren från Kazakstan berättade 

om hur avskyn mot de omfattande 

försökssprängningarna med kärnvapen 

i landet gjorde att befolkningen där 

ville ha bort vapnen. I Ukraina fanns en 

”nukleär allergi” efter Tjernobyl berät-

tade talaren från Kiev 

 Belarus var inte representerat vid 

mötet. Där lär ju meningarna ha varit 

mer delade.  Presidenten ville behålla 

bomberna men parlamentet ville bli av 

med dem. Vi har all anledning att vara 

glada över att Belarus inte har kvar sina 

atomvapen idag!   

 F W de Klerk, Sydafrikas president 

1989-94, efterträdd av Nelson Mandela 

och tillsammans med denne mottagare 

av Nobels fredspris 1993, berättade. 

Sedan 1974 hade landet haft ett kärnva-

penprogram. Detta var mycket hemligt, 

känt endast av en handfull ministrar 

LÄNDER SOM AVSTÅTT 
FRÅN KÄRNVAPEN
Maria Rost Rublee, Australien, Sico 

van der Meer från Nederländerna och 

Thomas Jonter från Sverige presen-

terade denna utvecklingsmodell i en 

statsvetenskaplig matris. Se artikel av 

Thomas Jonter och Emma Rosengren i 

denna tidning.

 Emma Rosengren gav en intres-

sant och klargörande framställning av 

vissa aspekter på genus och kärnva-

pen. Vi har tidigare läst en artikel om 

säkerhet och genus i denna tidning 

(Emma Bjertén, LMK nr132) .

 Andreas Nidecker, IPPNW 

Schweiz, visade i sin redogörelse för 

den schweiziska atombombshistorien 

att utvecklingen hade tydliga likheter 

med utvecklingen i Sverige. Jag har 

tidigare skrivit om detta i vår tidning 

(LMK nr 122).  En viktig skillnad mot 

Sverige var att kvinnorörelsen var svag 

i Schweiz och inte aktiv mot kärnvap-

(hur är sådant möjligt?).  Avsikten med 

att bygga sex laddningar av Hiroshi-

mastorlek var att ”skydda landet mot 

Sovjet och kommunisterna”. Kärn-

vapnen skulle aldrig användas, men 

om landet angreps skulle man med-

dela USA att man tänkte använda sina 

atombomber och därigenom skulle 

man tvinga USA att ingripa. Argumen-

tationen var alltså densamma som 

Frankrike hade under kalla kriget, och 

var i båda fallen hemlig för omvärlden!

 Orsaker till att atombomberna av-

skaffades var: de hade aldrig varit mi-

litärt motiverade; med Sovjetimperiets 

fall och kubanernas uttåg från Angola 

försvann även de politiska motiven; 

kärnvapnen hindrade att landet blev 

internationellt accepterat.

 Det har ofta påståtts att man 

avskaffade kärnvapnen för att de inte 

skulle falla i händerna på en ANC-re-

gering.  Det var inte alls skälet framhöll 

de Klerk.
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nen. Kvinnor fick ju rösträtt i Schweiz 

först 1957! 

 Tilman Ruff, Australien, Co-

President för IPPNW, redogjorde för 

Australiens kärnvapenerfarenheter 

som var omfattande och nedslående. 

Bakgrunden till att man inte tillverkade 

egna kärnvapen är ganska komplice-

rad och hänger samman med att man 

tidigt ställt sig under amerikanskt 

”Extended deterrence”, trots att man är 

med i en kärnvapenfri zon.  Man har 

accepterat kärnvapenprov, med omfat-

tande radioaktivt nedfall som drabbat 

”primitiva folk”, liksom uranbrytning 

med svåra miljökonsekvenser. Man 

exporterar uran till kärnvapenländerna 

Indien och Kina. Australien har också 

amerikanska baser som är de enda 

rimliga målen för eventuella kärnva-

pen. 

 Alyn Ware, numera anställd i 

PNND, Parliamentarian Network for 

Nuclar  Disarmament, gav en livfull 

beskrivning av hur hans hemland Nya 

Zeeland/Aotearoa svängt från att vara 

ett ”kärnvapenkramande” land  till 

ett land som i hög grad vänt sig mot 

kärnvapen i alla avseenden. Den fran-

ska attacken på Rainbow Warrior och 

kärnvapenmakternas arroganta attityd 

till offren för kärnvapentesterna var 

viktiga faktorer.

 När man gett besked om att man 

inte ville acceptera det amerikanska 

kärnvapenparaplyet och inte ville ha 

kärnvapenbestyckade fartyg i ham-

narna, utsattes man från Reagans USA 

för en bojkott som såg oroande ut. 

Kvinnogrupper i USA genomförde då 

en ”girlcott” vilken innebär att man 

köpte så mycket från Nya Zeeland som 

möjligt. En metod vi inte bör glömma! 

 Ira Helfand, som liksom Tilman 

Ruff är co-president för IPPNW, gav 

åter en redogörelse för klimatkon-

sekvenserna av ett kärnvapenkrig mel-

lan Indien och Pakistan. En nytillkom-

men information var att veteskörden 

i Kina skulle bli höggradigt försämrad 

under många år. Kanske gäller detta 

veteproduktionen inom hela den tem-

pererade zonen.

En mer detaljerad rapport finns på 

hemsidan. Se också artikeln av Thomas 

Jonter och Emma Rosengren! Alla fö-

redrag kommer att tryckas i tidskriften 

Medicine, Conflict and Survival.v

IPPNW Co-President Ira Helfand, 
som gjort mer för att sprida 

kunskap om klimateffekter av 
kärnvapenkrig än någon annan i 

fredsrörelsen.
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Efter att ha medver-
kat i konferensen 
Nuclear Exits som 

arrangerades i Helsing-
fors tidigare i höstas kan 
vi konstatera att den var 
både viktig och högst ak-
tuell, både ur ett bredare 
nedrustningsperspektiv 
och ur ett forskningsper-
spektiv. 

Den traditionella kärnvapenforskning-

en har haft en generell tendens att fo-

kusera på stater som har valt att skaffa 

kärnvapen. Detta har fört med sig att 

ett ensidigt fokus har riktats mot stater 

som av en eller annan anledning anser 

att kärnvapen bidrar till ökad säkerhet. 

Det finns dock olika sätt att ta sig an 

frågan om varför stater väljer att skaffa 

kärnvapen. I sin banbrytande artikel 

Why Do States Build Nuclear Weapons 

(1996) argumenterar den amerikanske 

forskaren Scott Sagan att det finns tre 

centrala modeller som kärnvapenval 

kan förstås utifrån. Den första kallar 

han för säkerhets modellen, och den slår 

förenklat uttryckt fast att om statens 

säkerhet anses gynnas av att inneha 

kärnvapen kommer staten att skaffa 

dessa vapen. En andra modell kallar 

Sagan för en inrikespolitisk modell som 

bland annat tar hänsyn till de tekniska, 

politiska och byråkratiska förutsätt-

ningar som finns i ett land för att skaffa 

kärnvapen. En tredje modell handlar 

om globala normer, framförallt för-

kroppsligade i icke-spridningsregimen, 

och hur stater anpassar sina strategier 

gentemot dessa normer.  

 Dessa tre modeller utgör en viktig 

grund för förståelsen av både hur 

teoretiska utgångspunkter styr våra 

resultat och tolkningar, och de olika 

dimensioner som behöver inkluderas i 

analyser av kärnvapenval. 

 Det är framförallt i Sagans tredje 

modell som vi har sett ny spännande 

forskning under senare år. Denna 

forskning inkluderar såväl psykologiska 

som sociala dimen-

sioner, vad som 

inom forskning 

om Internationella 

Relationer (IR) ofta 

placeras inom kon-

struktivistiska stu-

dier. Konstruktivismen har till stor del 

växt fram som en kritik mot realistiska 

och neorealistiska teorier inom IR, som 

utgår från att studiet av det interna-

tionella systemet kan baseras på makt 

och intressen som objektiva faktorer. 

Istället skall alla intressen förstås som 

socialt konstruerade, där intressen och 

makt bidrar till att forma identiteter, 

normer och idéer. 

 Trots att Sagan öppnade dörren för 

en bredare förståelse för staters ageran-

de i relation till kärnvapenanskaffning 

återstår en stor mängd teoretiskt och 

empiriskt arbete. Det finns framförallt 

ett stort gap inom forskningen vad gäl-

ler förståelsen för processer när stater 

aktivt avstår från att skaffa kärnvapen. 

En av dem som har tagit sig an frågan 

om varför stater inte skaffar kärnvapen 

är den amerikanska forskaren Maria 

Rost Rublee. Rublee var en av talarna 

på konferensen i Helsingfors, och 

på inbjudan av Svenska Läkare mot 

Kärnvapen i samarbete med Stock-

holms universitet presenterade hon sin 

forskning i Stockholm efter konferen-

sen. I sin avhandling Non-Proliferation 

Norms : Why States Choose Nuclear 

Restraint (2009) studerar hon varför 

stater överger sina kärnvapenplaner, 

genom att utgå från de länder som haft 

den tekniska förutsättningen och am-

bitionen att skaffa kärnvapen men valt 

att inte göra det. Rublee tar avstamp 

i ett konstruktivistiskt perspektiv och 

betonar särskilt hur normer skapas 

av och påverkar centrala aktörer. En 

av hennes slutsatser är att det civila 

samhällets organisationer spelar nyck-

elroller när det kommer till att påverka 

opinionen och på så sätt få stater att 

avstå från kärnvapenanskaffning. Även 

om denna form av opinionsbildning 

får alltför lite utrymme i akademisk lit-

teratur om kärnvapenval mer generellt, 

menar Rublee att det inte går att förstå 

förändringen av ambitionen att skaffa 

kärnvapen i flera länder utan att titta 

närmare på det civila samhället. 

 Ett land som ingår i Rublees studie, 

och som även har studerats närmare 

av författarna till denna artikel, är 

Sverige. Sverige hade på 1950-talet ett 

långt gånget kärnvapenprogram, som 

efter intensiva debatter såväl i riksdag 

som i media och bland organisationer 

avvecklades under 1960-talet. I sin 

forskning har Thomas Jonter under-

sökt såväl de tekniska som de politiska 

dimensionerna av denna svängning. 

Han kommer fram till att det inte går att 

förstå den svenska erfarenheten utifrån 

ett ensidigt säkerhetsperspektiv, utan 

att en rad olika mekanismer samver-

kade och ledde fram till det svenska 
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ATT VÄLJA BORT 
KÄRNVAPEN Sverige som exempel 
Av Thomas Jonter, professor i Internationella Relationer, Ekonomisk-historiska institutionen vid 
Stockholms universitet, och Emma Rosengren, doktorand vid samma institution.



▲ Maria Rost Rublee, en av talarna på konferensen, betonar särskilt hur normer 
skapas av och påverkar centrala aktörer samt att civila samhällets organisatio-

ner spelar nyckelroller när det kommer till att påverka opinionen.
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kärnvapen skulle tas fram inom ramen 

för det civila atomenergiprogrammet. 

Detta var en oerhört resurskrävande 

process som såväl tog tid som skapade 

ett beroende av hjälp från USA, en 

situation som USA inte var sena att ut-

nyttja. USA utnyttjade detta beroende 

till att påverka Sverige att inte utveckla 

kärnvapen. En annan konsekvens av 

att kärnvapenforskningen placerades i 

det civila programmet var att tekniska 

problem tillstötte vilket ledde till för-

seningar. Eftersom en offentlig debatt 

tilläts – både i och utanför riksdagen 

– kunde en opinion mot en anskaff-

ning mobiliseras. I denna debatt, som 

rasade som hetast under andra halvan 

av 1950-talet, kom kärnvapenplanerna 

under stark kritik vilket ledde till att 

politiker och beslutsfattare ändrade sin 

syn på en anskaffning. I det avseendet 

kan man säga att även förändrade nor-

mer hade en stor påverkan då Sverige 

slutligen gav upp sina kärnvapenpla-

ner. I sin studie om det socialdemokra-

tiska kvinnoförbundets aktiviteter mot 

kärnvapenalternativet studerar Emma 

Rosengren just opinionsbildningen och 

hur den utmanade gängse uppfatt-

ningar om aktörskap och beskydd. 

Kvinnoförbundet beskrivs ofta som 

den kanske allra starkaste aktören 

mot svenska kärnvapen. Samtidigt är 

det viktigt att förstå det motstånd de 

mötte i sitt engagemang, ett motstånd 

som inte bara riktades mot dem som 

kärnvapenmotståndare utan även 

som kvinnor. Genom sina aktiviteter 

utmanade kvinnoförbundet bilden av 

att kvinnor inte skall ge sig in i diskus-

sioner om försvarsfrågor som ansågs 

tillhöra männens sfär. De utmanade 

också en skapad distinktion mellan 

svenska taktiska kärnvapen å ena sidan 

och stormakternas strategiska arsena-

ler å andra sidan. Genom att peka på 

de humanitära konsekvenserna av all 

kärnvapenanvändning framställde de 

kärnvapen som oförenliga med svensk 

identitet och svenska intressen, och 

arbetade aktivt för att Sverige skulle bli 

en internationell nedrustningsaktör 

istället för att skaffa egna kärnvapen. 

 Det socialdemokratiska kvinnoför-

bundets fokus på konsekvenserna av 

kärnvapenanvändning är intressant i 

sig, och kanske framförallt ur ett sam-

tida perspektiv och de internationella 

processer som har tagit fart om att stig-

matisera kärnvapen genom att fram-

hålla de humanitära konsekvenserna 

av all kärnvapenanvändning. Vi har 

med intresse följt det arbete som bland 

andra SLMK bedriver och vi fick tillfälle 

att diskutera kärnvapennedrustning 

mer allmänt med Rublee när hon var 

här. Enligt henne finns det mycket att 

lära av de processer som ledde fram 

till att landminor och klustervapen 

förbjöds med grund i dessa vapenkate-

goriers humanitära konsekvenser. Hon 

framhöll framförallt att civilsamhäl-

let har en central roll att spela i dylika 

processer. Dock är det viktigt att komma 

ihåg att det inte med nödvändighet är 

slutresultatet i sig utan snarare proces-

sen som är intressant att studera ur 

ett normperspektiv. Det är i processen 

som olika positioner möts och utmanar 

varandra vilket i sin tur skapar mening.   

Sammanfattningsvis kan konstateras 

att även om kärnvapenforskningen har 

tagit nya och intressanta vägar under se-

nare år återstår en hel del arbete. Detta 

handlar såväl om att utveckla teorier 

och metoder som kan användas för att 

förstå frågan ur olika perspektiv, som om 

att närmare studera historiska processer 

i en rad olika länder. Vi ser fram emot att 

fortsätta arbeta med denna forskning, 

i nära samarbete med internationella 

forskare och med aktörer som Läkare 

mot Kärnvapen, lokalt och globalt. v

”Genom att peka på de humanitära konse kvenserna av all 
kärnvapenanvändning framställde de kärnvapen som oförenliga 

med svensk identitet och svenska intressen
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▲ Den finska föreningen inom IPPNW, Lääkärin sosiaalinen vastuu – Läkarens sociala ansvar, stod som arrangör för konferensen.  

▼ Thomas Jonter, professor i Internationella Relationer, vid Ekonomisk-historiska 
 institutionen, Stockholms universitet.

▼ Emma Rosengren, doktorand vid Ekonomisk-
 historiska institutionen, Stockholms universitet.
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Stort intresse för SLMK:s monter på 

LÄKARSTÄMMAN Av Leonore Wide

Läkaresällskapets Riksstämma ägde i år 

för första gången rum i Stockholm Wa-

terfront. Det var centralt och praktiskt, 

nära Centralstationen för dem som 

kom resande.

 Här kommer några tankar från 

utsiktspunkten SLMK:s monter.

 Montern var väl bemannad av 

engagerade medlemmar och vi tyckte 

nog alla att det var stimulerande och 

meningsfullt. Det utspann sig många 

intressanta samtal, med medlemmar 

som tittade in och med nyfikna kol-

legor. Glädjande nog också med många 

studenter som ville få information om 

kärnvapenfrågan och om vår förening. 

Vi hoppas få många nya medlemmar 

genom dessa kontakter.

 Störst intresse väckte vår kampanj 

’Don´t bank on the bomb’. I oktober 

i år presenterade ICAN (the Interna-

tional Campaign to Abolish Nuclear 

Weapons) en uppdaterad rapport om 

bankernas och finansinstitutens in-

vesteringar i kärnvapenindustrin. Den 

svenska delen presenterades av SLMK 

och ICAN Sverige och det framgår att 

av våra fyra svenska storbanker har två, 

Swedbank och Nordea, tagit beslut om 

att avsluta sina investeringar i kärn-

vapenindustrin medan de övriga två, 

Svenska Handelsbanken och SEB ännu 

inte gjort det. Vi hade tryckt upp vykort, 

dels uppmuntrande med tack till de 

förra, dels med önskemål och krav till 

de senare att också förnya sin policy så 

att de inte investerar våra, bankkun-

dernas, pengar i kärnvapenindustrin. 

Många besökare vid vår monter var 

intresserade av hur deras bank agerade 

och skrev på vykort till sin bank med 

tack respektive krav. 

 Överhuvudtaget upplevde vi en 

positiv stämning under mässdagarna. 

Utställningslokalen fungerade väl, 

trägolvet var vänligt mot våra fötter, en 

lunchwrap ingick i entréavgiften och 

serverades runt om i lokalen mellan 

montrarna så att många passade på 

att prata vid vår monter medan de 

intog sin lunch. Efter en del år i på 

Älvsjömässan där vi tvekat om det var 

meningsfullt att hyra en monter, är vi 

som stod i montern nu klart positiva till 

att återkomma nästa år. v
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Nätverket för Kärnvapennedrustning 

arrangerade tillsammans med Svenska 

Röda Korset och ABF Stockholm den 3 

december 2013 ett seminarium om det 

återuppväckta humanitära perspek-

tivet på kärnvapen och om Sveriges 

hållning i frågan. Panelen bestod av 

Eva von Oelreich från Svenska Röda 

Korset, Annika Thunborg från UD:s 

enhet för nedrustning och icke-sprid-

ning (UD-NIS) samt Beatrice Fihn från 

WILPF/Reaching Critical Will/ICAN. 

Samtalet leddes av Leonore Wide från 

Svenska Läkare mot Kärnvapen tillika 

Nätverket för Kärnvapennedrustning. 

Det humanitära perspektivet på 

kärnvapen har alltsedan översyns-

konferensen av icke-spridningsavtalet 

DET HUMANITÄRA 
PERSPEKTIVET på kärnvapnen – nytt och 
kraftfullt verktyg eller verkningslöst initiativ? Av Leonore Wide

2010 växt sig större och alltmer befästs 

som ett viktigt perspektiv för att öka 

arbetet med att realisera målet om en 

kärnvapenfri värld. Från att ha lyfts av 

16 stater 2012 gjordes i första utskottet 

i höstas ett uttalande som inte mindre 

än 125 stater stod bakom. Sverige har 

dock lyst med sin frånvaro, berättade 

Beatrice Fihn. Eva von Oelreich mena-

de att Röda Korsets arbete mot kärn-

vapen inte handlar om något annat 

än att man ser det som en humanitär 

fråga. Hon sa även att det är viktigt att 

vi ser på kärnvapen som ett massför-

störelsevapen som kan och måste av-

vecklas, inte tillåta vapnet att ta större 

plats i säkerhetspolitiken och därmed 

göra nedrustningsarbetet svårare än 

REFERAT FRÅN 
DEBATT PÅ ABF-HUSET 
I STOCKHOLM

det behöver vara. Annika Thunborg 

berättade att det humanitära perspek-

tivet inte är något nytt perspektiv och 

att det är själva grunden till att Sverige 

arbetar för en kärnvapenfri värld. Men 

att det initiativ som nu finns inte har 

några goda förutsättningar att leda nå-

gonvart eftersom inga kärnvapenstater 

är med. Det framkommer inget nytt 

i initiativet. Beatrice förtydligade att 

den här typen av initiativ är viktiga för 

att pressa kärnvapenstaterna att agera 

och att detta initiativ inte ska förväx-

las med ICAN:s arbete för ett förbud 

mot kärnvapen. Frågestunden blev 

livlig och många åhörare engagerade 

sig i debatten. Ca 50 personer fanns i 

publiken. v

▲ Från vänster: Annika Thunborg biträdande chef på Utrikesdepartementets Nedrust-
nings- och Ickespridningsenhet, Beatrice Fihn från Reaching Critical Will (ett program 

inom IKFF/WILPF)/ICAN och Eva von Oelreich ordförande i Svenska Röda Korset.
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Boktips
101 HISTORISKA 
MISSTAG av Daniel Rydén 

De lättlästa artiklarna griper över hän-

delser och historiska misstag, alltifrån 

Eva äter förbjuden frukt, dvs. Eva (läs 

kvinnan!) som efter att ha smakat 

på kunskapens frukt i paradiset blir 

förvisad och framgent marginalise-

rad i samhället, till BP och utsläppet 

i Mexikanska golfen, där ekonomisk 

vinning leder till underskattningar, 

åsidosättande av säkerhetssystem och 

en ekologisk och social katastrof. Den 

enskilda människan, liten som stor, 

finns oftast i centrum för varje kapitel.

De 101 kapitlen, var och en på 2-4 

sidor, berör i huvudsak:

•  Krig, fred, storpolitik och konflikter, 

kryddat med monarkers och statsmäns 

felbedömningar: t.ex. Tsar Alexander 

säljer Alaska, Dominoteorin och Viet-

nam, Inkvisitionen och solsystemet.

•  Medicinska framgångar och irrläror: 

Ignaz Semmelweis och bakterierna, 

Ferdinando, pesten och katterna, Wil-

helm Röntgen och x-strålarna.

•  Katastrofer för människor och miljö 

beroende på okunskap, kortsiktighet 

och tekniska tillkortakommanden: 

COMMAND AND 
CONTROL 
Nuclear Weapons, the 
Damascus Accident, 
and the Illusion of Safety  
av Eric Schlosser

Titanic går till botten, BP i Mexikanska 

golfen, Sovjetledarna tömmer Aralsjön.

•  Ekonomi och finans: Decca nobbar 

The Beatles, Stern köper Hitlers dag-

böcker, William Ripley varnar förgäves 

för börskrasch.

 Till området storpolitik och kort-

siktighet kan vi räkna in kapitlet Robert 

Menzies säger ja till kärnvapenprov, 

i vilket beskrivs hur Storbritannien 

cyniskt påbörjade sina provspräng-

ningar i Australien 1952.

 Som en röd tråd genom dessa 

ömsom skrämmande och ömsom 

skrattretande berättelser går den 

mänskliga faktorn i form av önske-

tänkande, kortsiktighet, okunskap, 

psykologiska försvarsmekanismer, 

och inte minst ovilja att från rådgi-

vare ta in obehaglig informa-

tion.

 Efter att ha läst artiklarna i 

journalisten Daniels Rydéns 

bok får jag följande tanke: 

borde vi inte inom SLMK 

och IPPNW förmedla denna 

lättillgängliga bok till de 

politiker och beslutsfattare 

som har koppling och tilltro till 

massförstörelsevapen? Boken 

har genom sin variation och 

tack vare korta kapitel goda för-

utsättningar att bli läst. Dessa 

101 misstag med spridning i tid 

och rum stämmer till eftertanke 

vad gäller människan som en 

avgörande riskfaktor i samhäl-

let och för vår alltmer sargade 

planet. Skillnaden mellan tidi-

gare misstag och misstag som 

kommer att begås i en nära fram-

tid är att destruktionspotentialen idag 

är mångfalt större för våra samhällen 

och för planetens flora och fauna, den 

mänskliga civilisationen inberäknat.  

Bland 87 referenser finns ”100 Mis-

takes that changed history” av Bill 

Fawcett, Berkley Books 2010, som 

skulle kunna användas av IPPNW i 

vårt internationella påverkansarbete 

inom de nio kärnvapenländerna. 

Hans Levander

Det är bra att Schlosser skrivit denna 

bok. Schlosser är en bästsäljande ame-

rikansk journalist som skriver böcker i 

den amerikanska genren ’non-fiction’ 

i tegelstensformat som finns tillgänglig 

även i varje svensk pocketboksbutik. 

Jag har alltid undrat vem som köper 

dessa böcker.  Kanske undrar jag ännu 

mer om någon läser dem och i så fall 

vem.  Genren sägs sälja stort och det 

är därför ett väl lämpat format för att 

nå den inhemska publik i USA som 

Schlosser uppenbarligen vänder sig 

till. Och jag måste, även om jag själv 

har svårt för denna genre, medge att 

Schlosser som berättare väl behärskar 

detta format.

 Den moraliska och politiska fråga 

som Schlosser diskuterar är om vi 

(och med ’vi’ definierar Schlosser nog 

medborgare i USA) vill och klarar av 

att ha ett så farligt vapen som kärn-

vapen i våra händer. Boken har två 

olika berättartrådar, dels den klassiska 

tekniska och historiska beskrivningen 

från Manhattanprojektet under andra 

världskriget över de decennier som L
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följde via Reykjavik till våra dagar som 

ofta berättats.  Parallellt löper beskriv-

ningen av ett konkret olycksförlopp 

med en missil i Arkansas.

 Berättelsen är ordrik och över-

lastad med detaljer. Som läsare blir 

jag imponerad av det omfattande 

arbete Schlosser verkar ha lagt ned på 

research. Ofta irriterar jag mig dock 

på hans mångordiga och omständliga 

framställning. ”Men kom till poängen 

då!” får jag lust att ropa. Samtidigt 

finns här emellanåt insprängt intres-

santa partier om amerikansk säker-

hetsdebatt, där Schlosser förtjänstfullt 

låter företrädare för olika åsikter 

komma till tals. 

 Skildringen av det tragiska olycks-

förloppet vid missilbasen i Damascus, 

Arkansas, är kanske tänkt att kon-

kretisera framställningen och väva 

in dramatik. Här ägnar sig Schlosser 

tyvärr åt ett överdrivet konkret de-

taljbeskrivande av skeendet som gör 

berättartempot plågsamt långsamt. 

Personbeskrivningarna har djupet av 

kartongskivor. Karaktärerna beskrivs 

utifrån uppgifter som är lätt hämtade 

ur offentliga register (föräldrarnas 

yrke, födelseort, ålder, utbildning, 

giftermål och en ytlig sociologisk 

karaktäristik) och upprepar sig med 

en snart komisk förutsägbarhet.  De 

etiska ideal som Schlosser fångar upp 

hos de beskrivna männen är snarast 

macho-heroiska och patriotiska.

 Boken omfattar ca 500 sidor och 

endast de sista 20 sidorna i epilogen 

ägnas åt nutid och framtid. Detta parti 

är dock välskrivet och kan förhopp-

ningsvis bidra till diskussionen om 

kärnvapenfrågan i USA. För mig som 

europeisk läsare är det lite intressant 

att försöka se världen ur transatlantisk 

synvinkel och jag kan skratta till vid 

oväntade perspektivförskjutningar. 

Det är nyttigt. Stilmässigt kommer 

dock jag på mig själv att upprepade 

gånger under läsningen längta efter 

’Brev från nollpunkten’, Peter Eng-

lunds briljanta essäsamling om det 

mörka 1900-talet och mänsklighetens 

grymhet. 

Frida Sundberg

Minnesord 
OM NERI VOGHERA, SOM 
AVLED 28 DECEMBER 2013  

Neri Voghera var aktiv som medlem i styrel-

sen för Ingenjörer mot kärnvapen, senare 

Forskare och ingenjörer mot kärnvapen, 

ända från starten år 1980 fram tills fören-

ingen upphörde år 2011.

Det är med saknad och tacksamhet vi tänker 

på Neri, en inspirerande, entusiastisk och 

ständigt hoppfull vän. Vi som var med från starten av Svenska Ingenjörer 

mot kärnvapen lärde känna honom då, våren 1980. Hans glöd för ett bättre 

samhälle – inte bara när det gäller nedrustning, utan även i frågor om miljö, 

bebyggelseplanering, trafik, utvecklingsländer m.m. – spillde över på oss. 

När Neri dök upp blev det glädje och intensitet! Att arbeta för nedrustning 

var inte bara ett seriöst engagemang, det var också inspirerande och utveck-

lande, inte minst tack vare Neri. 

Våra främsta minnen av Neri är från 1980-talet då vi var med och bildade 

Svenska Ingenjörer mot Kärnvapen. Föreningen blev snabbt en ventil för 

diskussioner av ingenjörsetik och det var ett ämne där Neris engagemang 

glödde. Vi minns dessutom hur vi arbetade med frågan om Hiab-Focos 

export av kranar till amerikanska kärnvapensystem, där etik och kärnva-

pen fick en svensk förankring. Även om vi var något av amatörer på den 

tiden, så påverkade vi säkert opinionen både bland allmänheten och inom 

ingenjörskåren. Och Neris entusiasm fanns hela tiden med och sporrade till 

handling.

Många år har gått sedan dess och världen har förändrats, men de frågor 

som vi då arbetade med har faktiskt utvecklats till det bättre, även om 

mycket återstår att göra. Neris tankar och idéer kommer att följa oss i det 

fortsatta arbetet.

Det var alltid lika uppmuntrande att träffa Neri. Hans intensiva och kreativa 

argumentering och starka engagemang var positiva inslag i en miljö som 

ofta präglades av långbänkar och administrativa sysslor.

Det är sorgligt att kretsen av veteraner i kampen mot kärnvapnen glesnar 

allt mer. Neri var en av dem.

Vännerna inom 
Forskare och ingenjörer mot kärnvapen
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INTERNATIONELL UTBLICK

NUKLEÄR SVÄLT: 

2 MILJARDER MÄNNISKOR I 

FAROZONEN? 

Ira Helfand, amerikansk läkare, och de 

två organisationerna IPPNW (där Ira är 

co-president) och PSR gav 2012 ut en 

skrift med titeln Nuclear famine: a bil-

lion people at risk? Skriften visar att ett 

regionalt kärnvapenkrig där knappt 0.5 

% av världens kärnvapen används (t.ex. 

konflikt mellan Indien och Pakistan) 

kan medföra att en miljard människor 

drabbas av svält som kan vara i flera 

år. Orsaken beräknades främst vara att 

enorma stoftmoln från bränder skulle 

förmörka solen över norra halvklotet 

och leda till sänkta temperaturer. 

Nu har en ny upplaga kommit med en 

något ändrad titel: Nuclear famine: two 

billion people at risk? Nya studier av 

atmosfärfysiker i Kina och USA tyder 

nämligen på att kylan skulle allvarligt 

drabba skördarna av ris, majs och vete 

i Kina och av majs och soja i USA och 

troligen av vete i fler länder än Kina. 

Kina skulle troligen drabbas hårt av 

brist på mat och i Kina och många 

andra länder skulle strider och små och 

stora krig om mat bryta ut. Erfarenhe-

ter från svältkatastrofer talar för stor 

risk för epidemier och pandemier. Det 

totala antalet dödsfall orsakat av ett 

regionalt kärnvapenkrig kan bli hund-

ratals miljoner människor. 

http://peaceandhealthblog.com/2013/12/10/
nuclear-famine-two/ 

ANTROPOCEN 

Antropocen kallas den geologiska 

tidsålder vi lever i nu eftersom den är 

så påverkad av människans aktivite-

ter (antropos är grekiska och betyder 

människa). I NEJM finns en översikt-

artikel om klimatförändring som kan 

vara bra att läsa och jämföra med 

scenarier om den nukleära vintern.  

McMichael AJ. Globalization, Climate Change, 
and Human Health. N Engl J Med 2013

USA: KÄRNVAPENSTYRKOR 

2014 

USA har uppskattningsvis 4 650 kärnva-

penstridsspetsar redo för användning 

med ballistiska missiler och bombflyg-

plan. Omkring 2 700 kasserade men 

fortfarande intakta stridsspetsar väntar 

på demontering. Tillsammans blir det 

ca 7 400 stridsspetsar. Enligt överens-

kommelsen New START (bilateralt 

nedrustningsavtal mellan Ryssland och 

USA) ska USA helt sluta med landba-

serade missilsilos och minska antalet 

missiltuber på ubåtar och antalet 

bombflygplan. Omkring 200 ameri-

kanska stridsspetsar finns i Europa 

som flygplansburna bomber på baser 

i Belgien, Holland, Italien, Turkiet och 

Tyskland. De anses inte ha militär 

betydelse. Det är de strategiska vapnen 

(framför allt på ubåtar) som är NATOs 

”säkerhetsgaranti”. 

Kristensen HM, Norris RS. Bulletin of the Ato-
mic Scientists 2014

NORDKOREAS BLODIGA 

MISSTAG 

Nordkoreas ledare Kim Jung Un lät 

avrätta sin farbror Jang Song Taek. 

Plötsligt var inte Nordkorea ett perfekt 

land ens i landets tv-utsändningar. I tv 

utmålades en rad allvarliga problem 

som skylldes på farbrodern: katastrofal 

ekonomi, sjunkande levnadsstandard, 

misslyckade husbyggen. 

 Kim Jung Uns handlande innebär 

att chansen är nära noll för nya för-

handlingar mellan sex länder i Peking 

om Nordkoreas kärnvapen.  

Shin GW, Straub D. Bulletin of the Atomic 
Scientists 2013

USA: MINDRE PENGAR TILL 

DRÖNARE OCH SPIONER 

Det amerikanska finansdepartemen-

tets budget för unmanned aerial sys-

tems (UAS), vanligen kallade drönare 

(drones) blir kraftigt reducerad år 2014 

jämfört med år 2013. Budgeten för un-

derrättelsetjänsten har minskat med 

10 % under åren 2010 – 2013. 

Federation of American Scientists, Secrecy 
News, November 12 and November 1, 2013

TAPPADE VÄTEBOMBER

Den 23 januari 1961, tre dagar efter 

att John F. Kennedy hade installerats 

som president i USA, tappades två 

vätebomber med sprängkraft som 260 

Hiroshimabomber av en B52-bombare 

över North Carolina. Den allra sista 

spärren stoppade en explosion och 

en katastrof. Detaljer har framkommit 

nu när en tidigare hemligstämplad 

rapport släppts. Rapporten skrevs av 

en kärnvapeningenjör och fick titeln 

”Goldsboro Revisited or: How I lear-

ned to Mistrust the H-Bomb”, rimligt-

vis inspirerad av Stanley Kubricks sati-

riska film från 1964 om kärnvapenkrig: 

”Dr Strangelove or: How I Learned to 

Stop Worrying and Love the Bomb”.

The Guardian, 20 September 2013
http://www.theguardian.com/world/2013/sep/20/
usaf-atomic-bomb-north-carolina-1961 

THE WEAPONS EFFECT 

Fler än 50 psykologiska studier har 

visat att blotta åsynen av vapen gör 

människor mer aggressiva. Bilister 

tutar mer till en lastbil med ett militärt 

gevär synligt i bakrutan än en lastbil 

utan gevär. Försökspersoner blir mer 

hänsynslösa när de ger elpulser till 

Av Inge Axelsson
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andra försökspersoner om det ligger 

ett vapen bredvid försökspersonen 

jämfört med om vapnet byts ut mot 

en racket. Detta fenomen kallas the 

weapons effect, att åsynen av vapen, 

eller omnämnande av vapen, ger ag-

gression.  

Bushman BJ. The Weapons Effect. JAMA 
Pediatrics 2013
Bushman BJ et al. Pediatrics 2013

RÄTTSEPIDEMIOLOGI OCH 

BIOTERRORISM  

Forensisk epidemiologi eller rättsepi-

demiologi (forensic epidemiology) är 

en ny vetenskap som definieras som 

“a systematic approach to the investi-

gation of an act of bioterrorism, as 

well as other public health emergen-

cies”. Rättsepidemiologi definierades 

år 2001 när myndigheterna i USA 

letade efter orsaken till en epidemi 

av Anthrax (mjältbrand) och fann att 

orsaken var bioterrorism: en militär 

forskare i det egna landet, Dr Bruce 

E. Ivins, som hade utvecklat ett vac-

cin mot Anthrax ville bli hjälte (men 

begick självmord när han insåg att han 

var på väg att avslöjas). 

Koehler SA, Freeman MD. Forensic Sci Med 
Pathol 2013 [Epub ahead of print]
Department of Epidemiology, School of Public 
Health, UCLA:  http://www.ph.ucla.edu/epi/bio-
ter/detect/antdetect_conclusions.html 

RÖDA KORSET ANTAR NY 

RESOLUTION I KAMPEN MOT  

KÄRNVAPEN  

I november 2013 antog Röda Korset 

en resolution om att arbeta globalt för 

att inrätta ett internationellt avtal för 

att se till att kärnvapen aldrig används 

igen. 

 Den nya resolutionen innehåller 

en fyraårig handlingsplan som upp-

manar alla rödakors-och rödahalv-

måneorganisationer att arbeta genom 

offentlig utbildningsverksamhet och 

att samarbeta med sina regeringar 

för att främja ”konkreta steg som 

leder till förhandlingar om ett rättsligt 

bindande internationellt avtal för att 

förbjuda användningen av och helt 

eliminera kärnvapen, samt att ingå 

sådana förhandlingar med brådska 

och beslutsamhet”.

 Att säkerställa att regeringar 

världen över uppnår ett juridiskt bin-

dande internationellt avtal har aldrig 

varit mer angeläget. Uppskattningsvis 

17.000 stridsspetsar finns i arsena-

lerna och användningen av en enda av 

dessa kärnvapen skulle få förödande 

konsekvenser för generationer.

 Modellanalyser visar att även ett 

begränsat kärnvapenkrig skulle kunna 

påverka miljön i årtionden, vilket gör 

jordbruk omöjligt i stora områden och 

leder till störningar av den globala 

matdistributionen med massvält som 

följd.

 Robert Tickner i Australiska Röda 

Korset: ”Nu är det dags att beslutsamt 

ta itu med dessa vapen. Detta är verk-

ligen en idé vars tid har kommit och 

Röda Korset och Röda Halvmånen är 

dedikerade till att arbeta globalt för att 

göra detta.”

 Ett antal nationella föreningar 

passade på att göra stödförklaringar. 

Nästa år kommer att markera 60-års-

dagen av det största kärnvapen som 

någonsin detonerade nära Bikinia-

tollen på Marshallöarna. Frågan om 

kärnvapen är alltjämt mycket relevant 

för stillahavsnationerna som har 

upplevt de förödande effekterna av 

kärnvapenprov. 

 Filipe Nainoca, generaldirektör 

för Röda Korset Fiji berättade:  ”även 

om det är många år sedan bomberna 

detonerade lever effekterna vidare 

i våra hjärtan, våra sinnen och våra 

hem för alltid.”

peaceandhealthblog.com/2013/11/20/call-to-
action

www.rcrcmeetings.org/2013/11/18/red-cross-
makes-new-commitment-towards-the-elimina-
tion-of-nuclear-weapons

Här applåderas den nya resolutionen som 
enhälligt antogs i Sydney av Internationella 
rödakors- och rödahalvmånefederationen.



FREDSSTATY PÅ VÄG

Nu äntligen kan skulptör Peter Linde 

sätta igång med att skulptera ’Kvin-

nan i fredsarbetet’, en kvinna med en 

olivkvist i sin utsträckta hand, se bild. 

På sockeln kommer Alva Myrdal (No-

bels fredspris 1982) och Inga Thorsson 

(nominerad till Nobels fredspris tre 

gånger) avbildas i relief, två kvinnor 

som med kraft i internationella sam-

manhang hävdat vikten av kärnvapen-

nedrustning och fred. 

 Den andra december i år biföll 

Stockholms kommun medel som Da-

nelii donationsfond avsatt till statyn re-

dan 2012, sammanlagt blev det till slut 

275 000 kronor. Det formella beslutet 

skulle ha tagits i Stadsfullmäktige redan 

i december 2012, men den borgerliga 

majoriteten avslog det. Oppositionen 

lyckades då bordlägga ärendet. Nu, ett 

år senare, var det äntligen dags för ett 

positivt beslut och man tycks ha insett 

att frågan om krig och fred ska stå över 

partipolitiken. Vi har nu sålunda säkrat 

de 250 000 kronor som var förutsätt-

ningen för att Peter Linde ska sätta 

igång sitt arbete. Kungliga Konstakade-

mien har donerat 150 000 kronor, men 

de utbetalas först den dag statyn står 

färdig. Nu fattas 625 000 kronor för att 

statyn ska stå färdig. 

Gösta Alfvén Ordförande 

Leonore Wide Sekreterare 

Carin Odhner Kassör

         

Föreningen ”Kvinnan i fredsarbetet – en 

staty på initiativ av Svenska Läkare mot 

Kärnvapen”  

    

N
O

T
IS

E
RINTERPELLATIONSDE BATT 

MELLAN CARL BILDT OCH 
OLLE THORELL (S) 

Den 9 december debatterade ut-

rikesminister Carl Bildt (m) och 

utrikesutskottets ledamot Olle Thorell 

(s) kärnvapen i riksdagen. Thorells 

fråga grundade sig i det humanitära 

initiativet mot kärnvapen, varför Sve-

rige aktivt har ställt sig utanför detta 

initiativ för kraftigare nedrustning av 

kärnvapen. Bildts svar tog avstamp i 

det arbete som regeringen nu utför i 

kärnvapenfrågan, till största del bila-

teral påtryckning av ministern men 

även inom IAEA och genom teknisk 

expertis till CTBTO. Bildt menar att 

utmaningen ligger i att övertyga kärn-

vapenländerna om att nedrustning 

ligger i deras intresse och att de redan 

vet om att kärnvapenanvändning 

skulle ha förödande humanitära kon-

sekvenser. Thorell debatterade väl och 

släppte inte sin grundfråga om Sverige 

kommer att medverka i kommande 

initiativ rörande krav på kärnvapen-

nedrustning. På denna fråga fick han 

inget riktigt svar, det kanske är svar 

nog? Se debatten eller läs den i proto-

koll på  www.riksdagen.se /debatter 

och beslut / interpellationsdebatter, 

sök på ”kärnvapen”. 

Josefin Lind

’BERLIN SESSIONS ON HUMA-

NITARIAN DISARMAMENT’ 

Den 23-24 januari deltog jag på Berlin 

Sessions on Humanitarian Disarma-

ment. Syftet var att samla kampanjare 

från olika nedrustningskampanjer 

för att lära av varandra och även att 

locka människor, som arbetat 

för förbud av andra vapenslag, 

till kärnvapenfrågan och till 

ICAN. Mötet arrangerades av 

ICAN i Tyskland med stöd av 

ICAN i Norge. Det var 100-150 

deltagare från främst Europa 

men även från USA och Kanada. 

Deltagarna kom från ICAN och 

dess partnerorganisationer, 

Cluster Munition Coalition, 

International Campaign to Ban 

Landmines, Arms Control med flera. 

 Dagarna ägnades åt anföranden, 

paneldiskussioner och workshops 

som byggde till stor del på deltagarnas 

engagemang. På talarlistan fanns Gry 

Larsen, f.d. statssekreterare i Norge, 

Alexander Kmett, chef för Österrikes 

Nedrustnings och Icke-spridnings-

enhet, Torbjörn Graff Hugo från 

International Law and Policy Institute 

samt Mary Wareham, som idag leder  

Campaign to Stop Killer Robots och 

tidigare arbetat för Oxfam i landmine-

kampanjen. 

 På torsdagskvällen berättade Eric 

Schlosser (författaren till Fast Food 

Nation) om sin bok Command and 

Control, där han grundligt går ige-

nom säkerhetsbrister i kontroll- och 

avfyrningssystem för kärnvapnen för 

att därigenom belysa faran i att låta 

kärnvapnen finnas kvar som ”säker-

hetgaranti”. (En recension av Frida 

Sundberg finns på sidan 12) 

 På det hela taget var det två inspi-

rerande dagar, och det känns som ett 

bra koncept att diskutera nedrustning 

tillsammans med andra kampanjer, få 

in nya tankar och erfarenheter. 

Josefin Lind
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VERKSAMHETSÅRET 
2012-09-01 – 2013-08-31
Sammanställd av Meit Krakau

Svenska Läkare mot Kärnvapen är en ideell 
förening vars långsiktiga mål är att kärnva-
penkrig ska förhindras genom att kärnvap-
nen avskaffas. Föreningens syfte är att sprida 
saklig, vetenskapligt välgrundad information 
om de medicinska effekterna av kärnvapen. 
Vi arbetar för ett internationellt bindande 
avtal om förbud mot kärnvapen. SLMK 
ingår i den internationella federationen In-
ternational Physicians for the Prevention of 
Nuclear War, IPPNW. SLMK är associerad 
medlem i Svenska Läkaresällskapet. 

MEDLEMSKAP
SLMK organiserar läkare och medicine studerande 
samt lärare vid medicinsk fakultet. Vid verksam-
hetsårets utgång hade föreningen ca 2550 betalande 
medlemmar. Medlemsavgiften är 290 kr per år. För 
studentmedlemmar är avgiften 100 kr per år. Med-
lemsavgiften har varit oförändrad alltsedan år 2005. 
Av medlemmarna är 55 % män och 45 % kvinnor.   

ASSOCIERAT MEDLEMSKAP
Tre yrkesföreningar mot kärnvapen, Forskare och 
ingenjörer mot kärnvapen, FIMK, Sjuksköterskor, 
sjukgymnaster och analytiker mot kärnvapen, SSAMK, 
samt från och med början av år 2013 även Svenska 
tandläkare mot kärnvapen, STMK, har valt att lägga 
ner sina respektive föreningar, varefter deras medlem-
mar erbjudits att bli associerade medlemmar i SLMK. 
De kan då fortsätta sitt engagemang mot kärnvapen 
inom SLMKs ram, med specificerade rättigheter inom 
föreningen. Medlemsavgiften för våra associerade 
medlemmar är 200 kr per år. Den största gruppen av 
associerade medlemmar utgörs av f.d. FIMK-medlem-
marna med ca 140 betalande.

STYRELSEN 
Vid årsmötet i januari 2013 valdes Andreas Tolf till 
ny ordförande. Martin Tondel valdes till ny vice ord-

förande och Leonore Wide omvaldes till vice ordfö-
rande. Till sekreterare omvaldes Meit Krakau. Erik 
Wareborn omvaldes till studentrepresentant i styrelsen. 
Den nyvalda styrelsen hade 12 ordinarie medlemmar 
och 12 suppleanter. Vid årsmötet antogs ett stadge-
ändringsförslag i andra läsningen och trädde därmed 
i kraft. Senaste tidpunkt för inlämnande av motioner 
till årsmöten var därmed ändrad från 10 dagar till 3 
veckor före årsmötet. En annan motion som antogs i 
första läsningen innehöll förslag om att minsta antalet 
ledamöter i styrelsen ska vara ordförande, sekreterare 
samt ytterligare minst 8 ordinarie ledamöter (en sänk-
ning från nuvarande minst 10 ordinarie ledamöter) och 
minst 4 suppleanter (oförändrat). Styrelsen ska enligt 
förslaget vara beslutsmässig om minst 7 medlemmar är 
närvarande (en sänkning från nuvarande minst 8). För 
att träda i kraft ska stadgeändringen godkännas även av 
påföljande årsmöte i januari 2014. 

Verkställande utskottet, VU, utgörs av sex styrelsemed-
lemmar: ordföranden, de två vice ordförandena, sekre-
teraren, studentrepresentanten samt Gunnar Westberg. 
Föreningens kanslichef/kassör Klas Lundius och fören-
ingens informationsansvariga Josefin Lind är ständigt 
adjungerade medlemmar i VU. VU håller månatliga 
sammanträden via Skype. 
 
SLMK anlitar sedan flera år den auktoriserade revisorn 
Jan Anders Nilsson, PWC. Sedan många år väljs också 
en föreningsrevisor med preciserat åtagande och ansvar. 
Föreningsrevisorn fyller även funktionen som mottaga-
re av meddelanden från ”visselblåsare”. De senaste åren 
har Bengt Lindell varit föreningsrevisor med Kristina 
Olofsson som suppleant.

Styrelsen har haft 6 sammanträden under verksamhets-
året. Det första hölls i november 2012. I januari 2013 
hölls ett kort styrelsemöte före årsmötet, ett konstitu-
erande styrelsemöte direkt efter årsmötet och därefter 
ett vanligt styrelsemöte. I mitten av april hölls ett sty-
relsemöte i samband med vårmötet i Uppsala. Följande 
styrelsemöte hölls i månadsskiftet augusti/september 
2013 på Klubbensborg i Hägersten, Stockholm. Övriga 
möten hölls i Stockholm.

KANSLI OCH PERSONAL
Alltsedan Josefin Lind år 2009 tillträtt en nyinrät-
tad tjänst som informationsansvarig inom SLMK har 
föreningens löpande verksamhet koncentrerats till 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE
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SLMK-kontoret på Norrtullsgatan 45 i Stockholm. 
Josefin Lind sköter bland annat intern och extern 
information samt representerar SLMK i många olika 
sammanhang.  I juni 2013 anställdes Cerese Olsson på 
deltid på Stockholmskontoret med ansvar för att sköta 
den löpande ekonomin, medlemsregistret m.fl. admi-
nistrativa uppgifter. Föreningens mångårige kassör 
och kanslichef Klas Lundius, som arbetar på SLMKs 
kontor i Perstorp, har successivt överfört många av 
sina arbetsuppgifter till Stockholmskontoret och har 
kunnat minska ned sin arbetstid till 15 %. Han har 
behållit ansvaret för föreningens övergripande eko-
nomiska angelägenheter och för årsredovisningen. På 
Perstorpskontoret arbetar också Margareta Gustafsson 
som sekreterare på kort deltid. 

Under verksamhetsåret har SLMK lagt om medlems-
registret i ett nytt dataprogram, vilket har varit mycket 
tidskrävande för kanslipersonalen.

EKONOMI
SLMK har en stabil ekonomisk situation.  Internt ge-
nererade medel (medlemsavgifter, gåvor från medlem-
mar och stödpersoner samt spararnas bidrag via Banco 
Fonder) utgjorde under verksamhetsåret nära 80 % 
av föreningens inkomster. Många av våra medlem-
mar skänker extra gåvor till våra projekt. Föreningen 
har också flera hundra stödpersoner och givare som 
regelbundet skänker pengar. Det ideella fondsparandet 
i den etiska fonden Swedbank Robur Humanfond är 
betydelsefullt. Utdelningen från dessa till SLMK blev 
331 566 kr i februari 2013. På 20 år har vi fått sam-
manlagt 8 759 000 kr från dessa fondsparare. Övriga 
inkomster utgörs till största delen av anslag från Folke 
Bernadotteakademin. Bokslutet den 31 augusti 2013 
visade ett resultat på minus 70 980 kr. Balansräk-
ningen omsluter drygt 5 miljoner kr. SLMK har en 
tillfredsställande buffert av sparat kapital. 

Från Folke Bernadotteakademin (FBA) beviljades i 
januari 2013 dels ett verksamhetsbidrag på 300 000 kr 
riktat till tidningen Läkare mot Kärnvapen och kost-
nader för Stockholmskontoret, dels ett projektstöd på 
100 000 kr, riktat till aktiviteter i samband med Oslo-
mötet om humanitära effekter av kärnvapen i mars 
2013 samt deltagande i NPT Prep Com i Genève i 
maj 2013.
   
I juni 2013 beviljade FBA ett projektstöd på 100 000 
kr. Projektet gäller lansering av den nya, uppdaterade 
och utvidgade versionen av Don’t Bank on the Bomb, 
om bankernas investeringar i kärnvapenrelaterad pro-
duktion, som väntades utkomma under hösten 2013. 

SLMK har ett 90-konto varför den ekonomiska re-
dovisningen kontrolleras enligt SFIs (Svensk Insam-
lingskontroll) föreskrifter som stipulerar att minst 
75% av insamlade medel skall användas till förening-
ens ändamål. 
SLMK har 
alltid klarat den 
gränsen med 
god marginal. Föreningen är ansluten till FRII, Frivil-
ligorganisationernas Insamlingsråd och har utarbetat 
en kvalitetskod enligt FRIIs riktlinjer. SLMK har som 
policy att inte placera i fonder eller bolag som har 
anknytning till kärnvapenindustri.

LÄKARE MOT KÄRNVAPENS 
VETENSKAPLIGA RÅD 
Detta råd som inrättades i samband med att SLMK 
bildades, blev vilande för en del år sedan. Rådet åter-
skapades under år 2011 av Jan Larsson och Martin 
Tondel. Det nybildade vetenskapliga rådet har formen 
av ett nätverk med 13 medlemmar, var och en med ett 
eget kunskapsområde att bevaka. Flera medlemmar 
från den nedlagda föreningen FIMK har varit resurs-
personer vid återskapandet av rådet. 

Rådets uppgift är att upprätthålla kontakt med fors-
karvärlden och hålla sig ajour med aktuell vetenskap-
lig forskning i anslutning till kärnvapenfrågan. Rådets 
medlemmar medverkar med artiklar i tidningen LMK. 
I slutet av november 2012 anordnades en heldagskon-
ferens i Stockholm, Conference on Swedish Disarma-
ment Policy, av Ekonomisk-historiska Institutionen 
vid Stockholms Universitet i samarbete med SLMK. 
Konferensen var en del i ett större projekt inom 
samma institution. Gunnar Westberg medverkade som 
föreläsare.   
 
FRIVILLIGARBETE OCH ERSÄTTNINGAR
Föreningsarbetet vilar till största delen på ideellt arbete 
som utförs utan ersättning. Många medlemmar bidrar 
med stora och små arbetsinsatser. Från det gångna 
verksamhetsåret inrapporterade 56 personer totalt 861 
arbetsdagar med ideellt utfört arbete. SLMK har en 
sparsam policy beträffande ersättningar till medlem-
mar. Vid styrelsemöten erhåller styrelsemedlemmarna 
kostnadstäckning för resa och övernattning. Inför 
konferenser och andra möten tas beslut från gång till 
gång. Full kostnadstäckning ges i regel bara till studenter 
och anställda samt ibland till personer som har specifika 
uppdrag för föreningens räkning. I övriga fall ersätts en-
dast konferensavgiften eller ges resebidrag motsvarande 
billigaste resa. Ett dokument med formalisering av dessa 
rutiner antogs vid styrelsemötet i Uppsala i april 2013. 
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INFORMATIONSBLADET LÄKARE MOT 
KÄRNVAPEN, LMK
Denna medlemstidskrift utkommer med fyra nummer 
per år. Under verksamhetsåret utgavs: 
Nr 130 okt-nov 2012. Tema: Sjukvård eller bomber – 
det handlar om prioriteringar.
Nr 131 jan-feb 2013. Tema: Missväxt efter kärnvapen-
krig. Rapport om att en miljard människor är i riskzo-
nen för kärnvapensvält (nuclear famine) vid ett tänkbart 
regionalt kärnvapenkrig.  
Nr 132 mars-april 2013. Tema: Sverige och kärnvapnen 
från 1950-talet till idag. 
Nr 133 juni-juli 2013. Tema: Oslokonferensen. (Se 
nedan om denna konferens.)

Tidningens upplaga är knappt 5000 ex. Det är den enda 
regelbundet utkommande tidskrift i Sverige som be-
vakar området kärnvapennedrustning. Jan Larsson och 
Ulf König har sedan mer än tio år varit huvudredaktö-
rer för tidningen. Gabriel Holmbom ansvarar för lay-
out. Under vinjetten ’Internationell utblick’ medverkar 
Inge Axelsson i varje nummer med aktuella, intressanta 
notiser och referat från många internationella tidskrif-
ter och databaser. Våra associerade medlemmar med-
verkar med artiklar. Tidningen är även medlemsblad för 
vår danska systerförening DLMK. På utskickslistan står 
många bibliotek och institutioner samt personer verk-
samma inom politik och förvaltning. 

FORTBILDNING OCH UTVECKLING
En ständig fortbildning inom verksamhetsområdet 
sker för medlemmarnas del genom tidningen Läkare 
mot Kärnvapen och medlemsutskick per brev. För den 
intresserade finns rikligt med information via förening-
ens webbplats. Medlemmarna erbjuds att prenumerera 
på ett elektroniskt nyhetsbrev som utsändes ungefär 
en gång varannan månad av Leonore Wide och Meit 
Krakau. Dessemellan skickas olika nyheter ut via sam-
ma e-postlista. 

Oftast ingår ett utbildningsinslag vid våra styrelsemö-
ten. Vid styrelsemötet i november 2012 hade vi besök 
av Rolf Ekéus som talade om förberedelserna för en 
FN-konferens om en zon fri från massförstörelsevapen 
i Mellanöstern. Vid årsmötet i januari 2013 föreläste 
Lina Grip, forskare vid SIPRI, under rubriken ’EU:s 
icke-spridningsstrategi 10 år’. I april 2013 anordnade 
föreningen en hel dags vårmöte i Fredens Hus i Upp-
sala, dit vi inbjudit deltagare från flera andra freds- och 
antikärnvapenföreningar. Programmet innehöll bl.a. 
rapporter från de två Oslokonferenserna (se nedan), fö-
redrag om att nå ut till ungdomar och skolor, och work-
shops om påverkansarbete och medlemsrekrytering. 
Ett återkommande inslag vid styrelsemötena har varit 

analys och strategidiskussioner om framkomliga vägar 
mot vårt långsiktiga mål, ofta med Hans Levander som 
drivande kraft. 

MEDLEMSBREV 
Förutom informationsbladet får föreningens medlem-
mar vanligtvis tre medlemsbrev per år med aktuell 
information om arbetet med kärnvapennedrustning och 
föreningens verksamhet. Den som missat att betala sin 
medlemsavgift erhåller flera påminnelsebrev med yt-
terligare information. Medlemmarnas gensvar i form av 
ekonomiska bidrag är en mycket värdefull tillgång för 
föreningens arbete. Tack vare detta stöd kan vi mesta-
dels mobilisera ekonomiska resurser till att genomföra 
önskvärda projekt.

SLMK PÅ NÄTET www.slmk.org
Webbplatsen sköts av Josefin Lind och uppdatering 
sker så gott som dagligen. Josefin Lind sköter också 
SLMKs sida på Facebook. SLMK är medlem i Global-
portalen  www.globalportalen.org  där det finns en länk 
till SLMKs webbplats.

”LÄR OM KÄRNVAPEN” 
www.läromkärnvapen.se  
Ett omfattande, nätbaserat studiematerial om kärn-
vapenproblematiken finns sedan flera år på SLMKs 
webbplats. Där finns också en engelskspråkig version 
http://www.learnaboutnukes.org, en norskspråkig ver-
sion http://www.atomvapen.no  samt en kortare version 
på ryska. Studiematerialet är i första hand avsett för 
studerande på alla nivåer men bör vara av värde också 
för journalister och alla andra intresserade. 
                                                                       
LÄR OM KÄRNVAPEN FÖR LÄRARE: 
”LÄR OM NEDRUSTNING”
Studiematerialet kompletterades 2009 med ett peda-
gogiskt utformat material för skolundervisning, riktat 
till gymnasiet, årskurs 8 - 9 och folkhögskolor. Det 
innehåller en lärarhandledning för undervisning om 
nedrustning med ett flertal lektionsförslag och öv-
ningar. En arbetsgrupp inom föreningen Lärare för 
Fred samt Leonore Wide och Gunnar Westberg från 
SLMK utarbetade materialet som är baserat på ’Learn 
abolition’ på ICANs webbplats. Det nås via en klickbar 
flik på Lär om Kärnvapens webbplats eller på http://
laromkarnvapen.slmk.org/forlarare.html  

KLIMATKOMPENSATION
Vid årsmötet i januari 2009 beslutades att SLMK ska 
klimatkompensera för alla flygresor som görs i SLMKs 
regi. Efter fyra års årliga beräkningar av utsläpp av kol-
dioxid-ekvivalenter från flygresorna och motsvarande 
kostnader för klimatkompensation, bestämde styrel-
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semötet i januari 2013 att klimatkompensationen tills 
vidare ska göras genom en årlig inbetalning av 10 000 
kr till Vi-skogen. 

ICAN SVERIGE, www.icanw.se
Efter att SLMK i juni 2011 mottagit en donation på 
nära 675 000 kr från en enskild medlem inrättades en 
ny tjänst som kampanjarbetare, finansierad av dona-
tionen. Pernilla Lundmark anställdes i januari 2012 
för att driva ICAN Sverige. Hon har sin arbetsplats på 
SLMKs kontor i Stockholm. Syftet med kampanjen 
är att öka opinionsbildningen om kärnvapenfrågorna 
fram till riksdagsvalet 2014. Kampanjen har lagts upp 
efter tre huvudspår: Nätverksbyggande, lobbying mot 
svenska politiker samt kampanj riktad till allmänhe-
ten. Pernilla Lundmark arbetar även direkt för SLMK, 
främst med medlemsrekrytering men också med 
utformning och grafisk formgivning av kampanjmate-
rial. SLMKs styrelse erhåller halvårsvis redovisningar 
av arbetet inom ICAN Sverige.

En fullständig beskrivning av det mångfacetterade 
arbete som utvecklats inom ICAN Sverige ligger utom 
ramen för denna verksamhetsrapport. Några exempel 
på arbetet kan nämnas. Nätverksbyggandet har resul-
terat i att ICAN Sverige har 11 partnerorganisationer. 
Två andra organisationer har etablerat samarbete med 
ICAN Sverige utan att vara partners. 

ICAN Sverige driver en webbplats, ger ut ett nyhets-
brev som man kan prenumerera på och är aktiv på 
sociala media som Facebook och Twitter.  Nya infor-
mations- och kampanjmaterial har skapats för ned-
laddning från webbplatsen och i tryckt format, bl.a. en 
affischserie, en broschyr ”Grejen med kärnvapen”, och 
en kampanjfolder. Ett vykort ”Hälsningar från Europa, 
världens kärnvapentätaste världsdel” har spridits i 
totalt 50 000 exemplar, dels genom att placeras ut på 
caféer i Stockholm Göteborg och Malmö, dels genom 
de svenska föreningarna. ”Bombs No More” är en in-
teraktiv kampanj med konstnärlig ansats, se artikel i 
LMK nr 133 

Helgen 27-28 oktober 2012 anordnade ICAN Sverige 
den första kursen i en serie om ett tiotal kurser/work-
shops om grundläggande kärnvapenkunskap. Kursen 
var baserad på ett nytt studiematerial med utbildarma-

nual framtaget av ICAN Sverige, Lär om kärnvapen 
& nedrustning.    

Ett metodmaterial Lär om Kärnvapen anpassat för lä-
rare från åk 9 och uppåt togs fram och distribuerades i 
500 tryckta exemplar via kanaler där lärare kan hämta 
gratis material.

Rapporten från internationella ICAN om bankernas 
investeringar i kärnvapen ”Don’t Bank on the Bomb” 
har följts upp med olika initiativ. Se även artikel i 
LMK nr 130.

PRESSMEDDELANDEN FRÅN 
ICAN SVERIGE
5 mars 2013. Historisk konferens om kärnvapens 
humanitära konsekvenser banar väg för ett kärnvapen-
förbud. 
6 maj 2013. Allvarliga fel i Bildts utspel om kärnva-
pen.
14 maj 2013. Japansk fredsbåt till Stockholm för att 
demonstrera för ett kärnvapenförbud. (Om Peace 
Boat, se nedan.)
20 juni 2013. Obamas tal visar växande momentum 
för en kärnvapenfri värld. (Efter president Obamas tal 
i Berlin.)

INTERNATIONELLT 
ARBETE
SLMKs arbete är i stor utsträckning internationellt 
inriktat och sker i nära kontakt med den internatio-
nella läkarrörelsen mot kärnvapen.

INTERNATIONAL PHYSICIANS FOR 
THE PREVENTION OF NUCLEAR WAR, 
IPPNW  www.ippnw.org
IPPNW är en världsfederation med föreningar i ett 
60-tal länder spridda över hela världen. SLMK håller 
kontakt med såväl IPPNWs huvudkontor i USA som 
systerföreningar i ett flertal länder. Det övergripande 
målet för SLMK liksom för IPPNW är ett totalt 
avskaffande av kärnvapnen och förebyggande av kärn-
vapenkrig. SLMK ger årligen ett bidrag till centrala 
IPPNW med US$4 per medlem och år. Den svenska 
läkaren Wenjing Tao, som är suppleant i SLMKs sty-
relse, har varit medlem i IPPNWs styrelse alltsedan 
2008. De senaste åren har hon varit vice ordförande 
i IPPNW styrelsen, fram till sommaren 2013 då hon 
avsade sig uppdraget av tidsskäl, men är kvar som sty-
relseledamot fram tills nästa världskongress. Gunnar 



L
Ä

K
A

R
E

 M
O

T
 K

Ä
R

N
V

A
P

E
N

  
#

13
5

22

V
E

R
K

S
A

M
H

E
T

S
B

E
R

Ä
T

T
E

L
S

E

6 SLMK VERKSAMHETSBERÄTTELSE  2012-09-01 – 2013-08-31

Westberg deltog i IPPNWs styrelsemöte i Villingen, 
Tyskland, i slutet av maj 2013. Han är en av skriben-
terna på IPPNWs blog  http://peaceandhealthblog.
com      

Rådet, Council, är IPPNWs högsta beslutande organ. 
Där deltar representanter för alla IPPNWs länder-
föreningar. Gunnar Westberg är utsedd till SLMKs 
representant i rådet (councilor) med Åsa Lindström 
som biträdande representant (deputy councilor). Erik 
Wareborn är student councilor för SLMK.  

NUCLEAR FAMINE (kärnvapensvält) 
Våren 2012 kom en rapport från IPPNW, ”Nuclear 
Famine”, om klimatstörningar, missväxt inom jordbru-
ket och därefter massvält, som kunde förväntas efter 
ett begränsat kärnvapenkrig. Rapporten översattes till 
svenska och publicerades i LMK nr 131. Rapportens 
huvudförfattare, den amerikanske läkaren Ira Hel-
fand, spelade i januari 2013 in en kort videofilm, ”The 
Medical Consequences of Nuclear War”, där han för-
klarar rapportens innehåll. Filmen kan ses på Youtube 
försedd med svensk text av Gunnar Westberg. 
www.youtube.com/watch?v=Ug-
DJtvHFE0&feature=youtu.be

ICAN, INTERNATIONAL CAMPAIGN TO 
ABOLISH NUCLEAR WEAPONS  
www.icanw.org
Denna internationella kampanj lanserades 2007 på 
initiativ av IPPNW för att skapa en stark opinion för 
kärnvapennedrustning genom ett utåtriktat kampanj-
arbete i samarbete med partnerorganisationer. Inom 
ICAN ligger väsentliga delar av det kärnvapeninrik-
tade arbete inom IPPNW som SLMK särskilt stö-
der. ICAN har från starten vuxit internationellt, och 
ICAN-kontor har upprättats i allt fler länder. ICAN 
räknar nu flera hundra partnerorganisationer i över 80 
länder spridda över hela världen. Josefin Lind ingår 
i ICANs internationella styrgrupp och deltar i dess 
möten varannan vecka via Skype samt fysiska möten 
några gånger per år. SLMK får genom henne direkt 
information om vad som är på gång inom ICAN. Ett 
bärande tema i ICANs arbete under det senaste året 
har varit att ta upp de humanitära konsekvenserna av 
kärnvapen. 

Ett internationellt kampanjmöte i april 2013 i sam-
band med NPT PrepCom, bevistades av Josefin Lind, 
Erik Wareborn och David Victorin. Se artikel i LMK 
nr 133 av Erik Wareborn och David Victorin. 

OSLOKONFERENSEN “International 
Civil Society Forum on Humanitarian 
Consequences of Nuclear Weapons” 
2-3 mars 2013
I anslutning till det möte som Norges utrikesdeparte-
ment anordnade för staterna, inbjöd ICAN till en stor 
civilsamhälleskonferens med samma tema, de huma-
nitära konsekvenserna av kärnvapen. Konferensen var 
mycket lyckad och energigivande. Nio personer från 
SLMK deltog. Josefin Lind och Pernilla Lundmark 
var även observatörer vid staternas konferens och rap-
porterade fortlöpande därifrån. Innan staternas konfe-
rens hade representanter för ICAN, SLMK och IKFF 
träffat deltagarna i den svenska delegationen.  
 
DIALOGSEMINARIER
Dialogues and Seminars with 
Decisionmakers Programme
Möten och seminarier med beslutsfattare, särskilt i 
kärnvapenländernas huvudstäder, utgör sedan många 
år en viktig del av den internationella verksamheten. 
SLMK, främst Hans Levander, initierade och drev 
programmet de första åren. Huvudansvaret för pro-
jektet överlämnades sedan till IPPNW. Programmet 
har fått fortsatt stöd och deltagande från SLMK. Vid 
ett dialogmöte med Natos kommitté för kärnvapen i 
Bryssel i juni 2013 deltog Gunnar Westberg.

NPT PREPCOM 
i Genève, Schweiz, maj 2013
Icke-spridningsavtalet, NPT, höll sitt andra förbere-
dande möte i Genève inför nästa översynskonferens år 
2015. Från SLMK deltog Josefin Lind, Erik Wareborn 
och David Victorin. De rapporterade fortlöpande till 
styrelsen om händelseutvecklingen. Se artikel av Da-
vid Victorin i LMK nr 133.

INTERNATIONELLT STUDENTARBETE,  
www.ippnw-students.org  
Medicinstudenterna inom IPPNW har program i 
många länder. Vid IPPNWs världskongresser väljs två 
medicinstudenter till International Student Represen-
tatives (ISR) för de närmaste två åren. De samordnar 
studentarbetet över hela världen och ingår i IPPNWs 
styrelse. 

Erik Wareborn deltog i april 2013 i en europeisk 
IPPNW-studentkongress i Belgrad, arrangerad av den 
serbiska IPPNW-föreningen, och medverkade där 
med en föreläsning om kärnvapenkunskap och Hu-
man Factor. Se artikel i LMK nr 133.
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NUCLEAR WEAPONS INHERITANCE 
PROJECT, NWIP 
www.ippnw-students.org/nwip
Projektet startades ifrån Sverige 2001 och den svenska 
studentgruppen var från första början bland de dri-
vande i projektet. Delegationer av aktiva IPPNW-
studenter träffar studenter i kärnvapenländerna vid 
dialogmöten, seminarier och workshops där de in-
formerar om kärnvapen. De senaste åren har ingen 
SLMK-student varit koordinatör.  SLMK stödde 
ekonomiskt ett möte ’South Asia Dialogue NWIP 
Meeting’ i Katmandu, Nepal, i juni 2013. 

REACHING CRITICAL WILL, RCW
www.reachingcriticalwill.org  
RCW är den gren av WILPF, Women’s Internatio-
nal League for Peace and Freedom, som fokuserar på 
kärnvapenfrågorna. SLMK stöder RCW ekonomiskt 
genom att regelbundet annonsera om Lär om kärn-
vapen-materialet i News in Review, en nyhetstidning 
som skrivs av RCW under varje NPT-möte.
 
Ray Acheson från RCW besökte Sverige i slutet av 
januari 2013, på inbjudan av IKFF, Internationella 
Kvinnoförbundet för Fred och Frihet. SLMK var 
medarrangör för besöket som bl.a. innefattade ett 
möte i Riksdagen och möten med flera föreningar.

NORGE
SLMK har sedan många år goda kontakter med vår 
norska systerförening Norske leger mot atomvåpen, 
NLA.  

DANMARK
SLMKs tidning Läkare mot Kärnvapen är även med-
lemstidning för vår danska systerförening Danske 
læger mod kernevåben, DLMK, som också bidrar med 
artiklar. I Öresundsgruppen deltar svenska och danska 
läkare och medicinstudenter, se även under Student-
rapporten. 

FINLAND
Physicians for Social Responsibility, PSR, som är Fin-
lands IPPNW-förening, anordnade i mitten av de-
cember 2012 tillsammans med Peace Union, Finlands 
Fredsförbund, en NGO-konferens om ’Mellanöstern 
fri från massförstörelsevapen’. Flera personer från 
SLMK var intresserade av att delta men till slut kom 
ingen av dem iväg. Denna konferens var tänkt att hål-
las i samband med den planerade FN-konferensen i 
Helsingfors om samma fråga, en konferens som dock 
inte blev av. 

ANDRA EUROPEISKA IPPNW-FÖREN-
INGAR
SLMK håller kontakt särskilt med Lars Pohlmeier, 
som är vice-president för IPPNW Europa, och med 
IPPNW-kontoren i London, Berlin och Moskva.

IRAN
Föreningen Iranian Physicians for Social Responsi-
bility, PSR-Iran, är den iranska IPPNW-föreningen. 
På initiativ av studentgruppen i denna förening hölls 
ett internationellt IPPNW-studentmöte i Tehran i 
mitten av november 2012, med deltagare från sex län-
der förutom värdlandet. Från SLMK deltog Gunnar 
Westberg, Josefin Lind och Erik Wareborn. Rappor-
ter från besöket skrevs av Gunnar och skickades till 
svenska UD, Irans ambassad, samt de svenska, norska 
och danska ambassaderna som också besöktes i Tehran. 
Eriks studentrapport skickades ut till IPPNW-studen-
terna via deras kanaler. Se även artikel i LMK nr 131.
SLMK stod för resekostnaderna för två iranska delega-
ter, en läkare och en student, till ICAN-mötet i Oslo i 
mars 2013.

NORDKOREA
Alltsedan vårt första besök där år 2005 har SLMK för-
sökt hålla kontakt med den nordkoreanska IPPNW-
läkarföreningen. Ett uppföljande besök gjordes i juni 
2007. Året efter kom två läkare från Nordkorea på 
besök till Sverige. En IPPNW-delegation med två del-
tagare från SLMK, Gunnar Westberg och Åsa Lind-
ström, reste till Nordkorea i oktober 2011. Därefter har 
Martin Tondel försökt hålla kontakt med föreningen 
vilket tidvis varit svårt.

ÖVRIGT
Tillsammans med flera andra IPPNW-föreningar gav 
SLMK i slutet av år 2012 ett startbidrag till ett film-
projekt, en film om den ryske officeren Stanislav Petrov 
som är känd för att han år 1983 räddade världen från 
atomkrig.

INRIKES AKTIVITETER
ALMEDALSVECKAN juli 2013 
Liksom förra året genomförde Åsa Lindström, An-
dreas Tolf och Josefin Lind från SLMK tillsammans 
med IKFF-medlemmar flera lyckade aktioner centralt 
i Visby, då de erbjöd blodtryckmätning och passade 
på att informera om kärnvapen samtidigt. Det var kö 
hela tiden! Josefin Lind medverkade i panelen i två 
seminarier på Säkerhetspolitiskt sommartorg. Andreas 
Tolf deltog i en paneldiskussion och Åsa Lindström 
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föreläste om kärnvapnens medicinska konsekvenser och 
kärnvapensvält, båda vid ett arrangemang av Folkkam-
panjen mot Kärnkraft och kärnvapen. Se bildreportage 
i LMK nr 134!

AMBASSADUPPVAKTNINGAR
I slutet av mars 2013 uppvaktades Rumäniens ambas-
sad av en SLMK-delegation med Meit Krakau, Josefin 
Lind och Nils Mårten Hauffman.  Besöket föranleddes 
av att Rumänien skulle vara ordförandeland vid årets 
NPT PrepCom i maj månad. 

I mitten av maj 2013 uppvaktades Sydkoreas ambas-
sad av en SLMK-delegation med Hans Levander, Åsa 
Lindström och Andreas Tolf. Besöket föranleddes av 
den stigande spänningen på Koreahalvön efter Nordko-
reas atombombsprov i februari.

Även Nordkoreas ambassad tillskrevs med förfrågan om 
ett besök, men ambassaden svarade att de ansåg besöket 
obehövligt.

SLMKS ANTI-ATOMBOMBSDIPLOM 
Prismotiveringen lyder: ”Svenska Läkare mot Kärnva-
pens utmärkelse för betydande insatser i arbetet för en 
kärnvapenfri värld”. Idégivare till instiftandet av detta 
pris var den dåvarande studentgruppen, främst Thomas 
Silfverberg och Johannes Norberg. Pristagaren utses 
av SLMKs styrelse. Priset utdelades för femte gången 
på Hiroshimadagen den 6 augusti 2013 i Storkyrkan 
i Stockholm, och mottagare var Rolf Ekéus.  Tidigare 
pristagare har varit Inger Holmlund, Maj Britt Theorin, 
Jan Prawitz och Henrik Salander. 

BREV
Med anledning av utrikesminister Carl Bildts tal den 
10 april 2013 vid Carnegie International Nuclear Policy 
Conference i Washington D.C. skrev Gunnar Westberg 
på styrelsens uppdrag ett brev till Carl Bildt. I brevet 
bad vi om att få träffa Carl Bildt. (Något sådant möte 
har ännu inte kommit till stånd.)      

MEDIA 
4 sept 2012. USA och Nato minskar möjligheterna till 
kärnvapennedrustning. Opinion/Aktuella frågor, Syd-
svenskan. Gunnar Westberg.

9 sept 2012. Irankris riskerar att bli en farlig situation. 
SvD Opinion. Erland Richardson, SLMK, Tiia Tore-
kull, Svenska Jurister mot kärnvapen, Kirsti Kolthoff, 
Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet.

31 okt 2012. Liten risk att Iran skaffar kärnvapen. 
SvD Opinion. Replik till en artikel på SvD Brännpunkt 

föregående dag. Gunnar Westberg.

10 nov 2012. Varför vill Sverige inte ha en kärnvapen-
fri värld? SvD Opinion. Josefine Karlsson och Josefin 
Lind.

Dags att förbjuda kärnvapen. Artikel i tidningen Fred 
och Frihet nr 4, 2012. Josefin Lind. 

12 mars 2013. Den svenska linjen i kärnvapenfrågan 
svag och otydlig. Artikel på Newsmill. Andreas Tolf.

25 mars 2013. Ta ställning mot kärnvapen. Debattar-
tikel i Helsingborgs Dagblad. Andreas Tolf, Kerstin 
Dahlin, Lars Dahlin.

6 maj 2013. Bildt får skarp kritik för hållning om kärn-
vapen. Josefin Lind intervjuas i SR Ekot angående ut-
rikesminister Carl Bildts uttalanden i radioprogrammet 
Ring P1. Se artikel i LMK nr 133 av Emma Rosengren.

24 maj 2013. 5 000 000 kiloton. Preventivt arbete mot 
vapnet som kan förinta mänskligheten. Artikel i Mo-
derna Läkare nr 2013:2 av Pernilla Lundmark. Andreas 
Tolf och Åsa Lindström berättar om varför man som 
läkare bör engagera sig i kampen mot kärnvapen.  

19 juni 2013. Nato ökar sitt beroende av kärnvapen. 
Debattartikel i Göteborgs-Posten. Gunnar Westberg. 

16 juli 2013. Idag den 16 juli är det 68 år sedan . .   
Insändare i DN. Meit Krakau.

6 aug 2013. Så kan Sverige verka för en värld utan 
kärnvapen. Debattartikel i Aftonbladet. Inge Axels-
son, Stefan Björnson, Lars Ingelstam, Thomas Jonter, 
Jan Larsson, Lars Rydén, Elisabet Södersten, Martin 
Tondel. (Medlemmar i Läkare mot kärnvapens veten-
skapliga råd.) 

6 aug 2013. Hiroshimadagen. Sätt tryck i arbetet för en 
kärnvapenfri värld. Debattartikel i Göteborgs-Posten. 
Gunnar Westberg.  

7 aug 2013. Liggande protest. Reportage i DN med 
färgbild från die-in-aktionen på Stortorget dagen 
innan.
7 aug 2013. Här flyter lyktor för atombombens offer. 
Reportage i UNT med färgbild från lyktnedsättningen i 
Fyrisån dagen innan.  

Annons i SvD 4 aug och i DN 6 aug: Manifestation för 
fred och nedrustning på Hiroshimadagen. 
Annons i SÄLbladet nr 4, 2012.
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Annons i Framtidens Hälsa, en tidning som distribu-
erades på Medicinska Riksstämman 2012.

PRESSMEDDELANDEN
10 dec 2012. Europa – världens kärnvapentätaste 
världsdel.

11 dec 2012. Grattis EU! Från två fredspristagare till 
en annan.

12 feb 2013. Nordkoreas kärnvapenprov fördöms av 
Läkare mot kärnvapen.

6 maj 2013. Allvarliga fel i Bildts utspel om kärnvapen. 
Med anledning av utrikesminister Carl Bildts uttalan-
den i Ring P1.

15 maj 2013. Japansk fredsbåt till Stockholm för att de-
monstrera för ett kärnvapenförbud. (Om Peace Boat, se 
nedan.)

15 maj 2013. Swedish Parliament welcomes Peace Boat 
to Stockholm. Uttalande av Sveriges riksdags nätverk 
mot kärnvapen tillsammans med Peace Boats grundare 
och VD, Tatsuya Yoshioka.

5 aug 2013. Hiroshimadagen 6 augusti 2013. 
Manifestation för fred och nedrustning i Storkyrkan, 
Stockholm.
 
RIKSDAGSARBETET
Josefin Lind och Leonore Wide håller kontakt med 
ett nätverk mot kärnvapen som bildats i riksdagen, 
med deltagande av riksdagsledamöter från de flesta 
av riksdagspartierna. De har tillsammans med IKFF 
medverkat vid flera möten och seminarier med riks-
dagsledamöter. Josefin Lind har utsetts till nätverkets 
kontaktperson gentemot föreningarna och håller riks-
dagsledamöterna uppdaterade om händelseutvecklingen 
på kärnvapenfronten. 

SVENSKA LÄKARESÄLLSKAPET, SLS
SLMK är associerad medlem. Leonore Wide har som 
SLMKs representant deltagit i fullmäktigemöten.  Vid 
konferensen Global Health beyond 2015, som arrang-
erades av SLS den 4 april 2013, deltog SLMK med en 
roll-up och informationsmaterial. 

MEDICINSKA RIKSSTÄMMAN
Stämman hölls i slutet av november 2012 på Mässan 
i Älvsjö. SLMK medverkade med en monter som var 
välbesökt. 

HIROSHIMAMINNESDAGEN 
DEN 6 AUGUSTI 2013
Denna dag högtidlighålls minnet av atombombernas 
offer i Hiroshima och Nagasaki i augusti 1945. SLMK 
anordnade eller medverkade vid manifestationer i 
Stockholm, Uppsala, Örebro, Göteborg (genom Yrkes-
grupper mot Kärnvapen) och Lund. 

I Storkyrkan i Stockholm talade riksdagsledamot 
Christer Winbäck och SLMKs ordförande Andreas 
Tolf. Se vidare under lokalföreningarnas rapporter samt 
reportage i LMK nr 134. 

LIFE-LINK FRIENDSHIP-SCHOOLS PRO-
GRAM www.life-link.org
Detta program för fredsundervisning i skolor har ska-
pats och leds av Hans Levander som också är aktiv sty-
relsemedlem inom SLMK sedan många år. SLMK har 
rekommenderat att detta pedagogiska material används 
i arbete riktat till barn och ungdomar. Programmet når 
nu mer än 700 skolor i mer än 90 länder.

MAYORS FOR PEACE
www.mayorsforpeace.org
Meit Krakau är utsedd till kontaktperson i Sverige för 
detta internationella nätverk av städer och kommuner 
som stöder kravet att deras invånare ska få leva fria från 
hotet från kärnvapnen. Hon har besökt flera orter och 
informerat om kärnvapen och Mayors for Peace. Hit-
tills har 27 svenska städer och kommuner anslutit sig 
till nätverket.

Tidningsartiklar: 
7 april 2013. Uppsala bör gå med i Mayors for Peace. In-
sändare i Upsala Nya Tidning. Eva-Maria Lindström, 
Susanne Pousette, Meit Krakau.
6 maj 2013. En ekokommun behöver fred. Insändare i 
Hudiksvalls Tidning. Tony Björklund, Meit Krakau.

NÄTVERKET FÖR KÄRNVAPEN-
NEDRUSTNING
www.nucleardisarmament.se  
Inom detta nätverk samarbetar ett 15-tal svenska 
ideella föreningar och organisationer för fred och ned-
rustning. Deras representanter i Nätverket träffas regel-
bundet i Stockholm. Den gemensamma plattformen är 
arbetet för en kärnvapenfri värld. SLMK representeras 
av Leonore Wide, som har fungerat som ordförande 
i Nätverket sedan ett tiotal år, och Meit Krakau. De 
seminarier som har arrangerats av Nätverket redovisas i 
verksamhetsberättelsen från SLMK Stockholmsfören-
ingen.  
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PEACE BOAT www.peaceboat.org
Detta är en organisation som sedan 30 år driver ett 
stort kryssningsfartyg med plats för närmare ett tusen 
passagerare. Båten tar dels vanliga kryssningspassage-
rare, dels aktivister som arbetar ideellt med att förmedla 
budskap om fred, kärnvapennedrustning och miljö. 
Peace Boat anlände till Stockholm den 16 maj på ett 
endagsbesök. Ett halvår innan bildades i Stockholm en 
arbetsgrupp knuten till ICAN Sverige med deltagare 
från flera föreningar för att organisera mottagandet. 
I arbetsgruppen deltog Pernilla Lundmark aktivt för 
ICAN Sverige. Martin Tondel, Meit Krakau och Jo-
sefin Lind deltog för SLMKs räkning. Programmet 
blev lyckat. Bl.a. träffade en delegation från Peace Boat 
med dess grundare och VD TatsuyaYoshioka och en 
hibakusha (överlevare från atombombningen 1945) 
ordföranden i Stockholms kommunfullmäktige Mar-
gareta Björk och därefter en grupp riksdagsledamöter 
(se pressmeddelande). Vid ett lunchmöte i Gamla Stan 
med ett trettiotal deltagare hade aktivister från båten 
och representanter för svenska föreningar tillfälle att 
presentera sig för varandra. Därefter genomfördes en 
demonstration på Mynttorget med en ’die-in’, en aktion 
där deltagarna vid ljudet av en larmsignal lägger sig ned 
på marken och låtsas vara döda. Mediatäckningen från 
Peace-Boat-besöket blev god, med intervjuinslag i SR 
Ekot och reportage på SVT Nyheter http://www.svt.
se/nyheter/aktion-mot-karnvapen  samt artiklar om 
besöket i flera tidningar. Se reportage i LMK nr 133 av 
Martin Tondel.  

SVERIGES UTRIKESDEPARTEMENT
SLMK representerades av flera personer när UD-NIS 
(UDs enhet för Nedrustning och Icke-spridning) in-
bjöd föreningarna till informationsmöten, i september 
2012 inför FNs Första Utskottet och i april 2013 inför 
NPT PrepCom. Hur Sveriges regering agerar i olika 
internationella fora där kärnvapennedrustning och 
icke-spridning behandlas, följs med intresse av SLMK.   

ÖVRIGT
Josefin Lind och Gunnar Westberg utarbetade för 
SLMKs räkning en analys av kärnvapenfrågan som ett 
inslag i IKFFs skuggrapport till Försvarsberedningens 
rapport våren 2013 om vår omvärld och säkerhetspoli-
tiska hot. Enskilda SLMK-medlemmar och stödperso-
ner har deltagit i möten och seminarier i olika samman-
hang och informerat om kärnvapenfrågor.

 
Danderyd i december 2013
Meit Krakau
Sekreterare

 

STUDENTARBETET 
VERKSAMHETSBERÄTTELSE 
Under det gångna verksamhetsåret har studentrepresen-
tanten och vice studentrepresentanten deltagit både i sty-
relsens och verkställande utskottets arbete. 
Öresundsgruppen har fortsatt att under året med jämna 
mellanrum träffas och diskutera kärnvapenrelaterade 
ämnen. Under ett möte medverkade representanter från 
styrelsen och bidrog med mångåriga erfarenheter från ned-
rustningsarbete.

Under en övning arrangerad av Strålskyddsmyndigheten 
på Revingehed deltog för SLMKs räkning två studenter 
som observatörer av beredskap vid strålincidenter. Tillsam-
mans med Svenska Läkaresällskapets Kandidatförening 
ordnades i Malmö en informationskväll om kärnvapen 
med syfte att sprida information och värva medlemmar.

Studentrepresentanten deltog i den internationella 
IPPNW-delegationen till Iran i november för att bland 
annat på medicinska universitet i Tehran informera iranska 
studenter om organisationen kring kärnvapennedrust-
ning. Under ICAN-mötet i samband med konferensen 
om humanitära konsekvenser i Oslo deltog en student 
från Öresundsgruppen, vilket bland annat mynnade ut i en 
artikel i medlemsbladet för Medicinska föreningen i Lund.

I början av april deltog i en student i årets IPPNW-stu-
dentkonferens som arrangerades i Belgrad, och bidrog till 
programmet med ett seminarium om kärnvapen.
På NPT PrepCom-konferensen i Genève deltog två stu-
dentmedlemmar från Öresundsgruppen bland annat för att 
få ökad inblick i processerna kring internationell reglering 
av kärnvapen och för att bidra till arbetet med att få länder 
att underteckna det under konferensen framförda talet, om 
humanitära konsekvenser. 

Under Almedalsveckan i juli närvarade studenter och unga 
läkare från SLMK och utförde ett antal aktioner genom 
att erbjuda blodtryckskontroller åt förbipasserande. Under 
kontrollerna informerades samtidigt om frågor rörande 
kärnvapen och behovet av preventivt arbete både vad gäller 
kärnvapen och högt blodtryck. Aktionen som attraherade 
ett par hundra deltagare, gick under parollen: “Råd från din 
läkare: Sluta med kärnvapen”.

Under årets lopp har information om SLMK och kärnva-
penfrågor kontinuerligt, i olika sammanhang, spridits till 
medicinstudenter. Studenter har under året bidragit med 
ett antal texter till medlemsbladet. 

 
Erik Wareborn, studentrepresentant
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LOKALFÖRENINGAR OCH 
LOKALGRUPPER
VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 
SLMK STOCKHOLM
(Återges här något förkortad.)                                                                                                               
Protokollförda arbetsmöten har hållits 6 gånger under 
verksamhetsåret. 
Årsmötet 22/10 2012 bevistades av 9 medlemmar. 
Bokslutet visade en kassabehållning på 37 427,67 kr. 
Följande val av styrelse för det kommande verksam-
hetsåret gjordes: Ordförande Leonore Wide, vice ord-
förande Gösta Alfvén, kassör Karin Wrangsjö, sekrete-
rare alternerande, övrig ledamot Anne Marie Snellman, 
studentrepresentant Nils Mårten Hauffman. Revisorer: 
Bengt Erik Ginsburg, Monika Palmgren. Revisorsupp-
leanter: Thomas Silfverberg, Erland Richardson. Val-
beredning: Carin Odhner (sammankallande), Karin 
Stenstedt. Årsmötet antog ett reviderat stadgeförslag i 
andra läsningen. De nya stadgarna hade därmed trätt i 
kraft.  

AKTIVITETER UNDER VERKSAM-
HETSÅRET 
Under året har ett flertal av Stockholmsgruppens akti-
viteter skett i samarbete med Josefin Lind och Pernilla 
Lundmark som båda arbetar på SLMKs kansli på 
Norrtullsgatan 45 i Stockholm. Annika Rådberg som 
varit vår administrativa kontakt på Läkarförbundet har 
avtackats.

Josefin Lind har tillsammans med Leonore Wide stöt-
tat ett nätverk mot kärnvapen i Sveriges riksdag. Detta 
har nu lett till ett samarbete med kontaktpersoner från 
de olika riksdagspartierna.

SLMK Stockholm deltar aktivt i ”Nätverket för kärnva-
pennedrustning” med Leonore Wide som kontaktper-
son.  Meit och Leonore håller tillsammans i SLMK:s 
nyhetsbrev. Karin Stenstedt bevakar SLMK:s medlems-
register avseende avlidna medlemmar.

2012

11 oktober anordnade Nätverket för kärnvapennedrust-
ning ett möte med tema ”Kubakrisen 50 år”.  Mötet 
samlade ca 60 deltagare på ABF-huset. Leonore var 
samtalsledare. Talare: Thomas Gustafsson, Jan Prawitz, 
Henrik Salander och Josefin Lind.

25 nov mottog Leonore tillsammans med Agneta Nor-
berg stipendium ur Helena Berings minnesfond vid 

ett seminarium i ABF-huset med temat ”Kampen mot 
kärnvapen – viktigare än någonsin”. 

Medlemmar i Stockholmsgruppen var delaktiga i be-
manningen av SLMK:s monter vid årets riksstämma. 
Leonore organiserade. 

2013

12 februari möte mellan SLMK, IKFF och riksdags-
nätverket mot kärnvapen.

27 februari arrangerade Nätverket för kärnvapenned-
rustning ett öppet seminarium med rubriken Mel-
lanöstern – en zon fri från kärnvapen och andra mass-
förstörelsevapen?  Talare var Rolf Ekéus, Anna Maja 
Hultgård från UD-NIS, och Laura Lodenius, Finlands 
Fredsförbund. Leonore Wide var samtalsledare. I de-
batten deltog bland andra Hans Blix, Jan Prawitz och 
Henrik Salander. Leonore har rapporterat från mötet i 
infobladet nr 132.

1-3 mars. Meit och Leonore deltog i ett av ICAN ar-
rangerat möte i Oslo med temat Humanitära konse-
kvenser av kärnvapenkrig.  

27 mars uppvaktades Rumäniens ambassad i Stock-
holm av Meit, Nils Mårten och Josefin inför NPT Prep 
Com.

16 maj. Peace Boat hade en dag i Stockholm. Program 
med bland annat ”die-in” på Mynttorget. Meit var kon-
taktperson. 

6 augusti. Torgmöte i samarbete med Nobelmuseet på 
Stortorget med ”die in”. Manifestation i Storkyrkan 
med årets anti-atombombsdiplom till Rolf Ekéus. An-
dreas Tolf talare. Leonore hållit i planeringen. 

Under verksamhetsåret fortsatte arbetet med projek-
tet ”Kvinnan i fredsarbetet – en staty på initiativ av 
Svenska Läkare mot Kärnvapen”. För projektet finns 
en separat förening med egna stadgar och med åtskild 
ekonomi, med Gösta Alfvén som ordförande. Om er-
forderliga ekonomiska medel kan insamlas kommer en 
staty utförd av skulptören Peter Linde att uppföras på 
Djurgården i Stockholm.

 
Stockholm 26 oktober
Karin Wrangsjö
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UPPSALA
SLMK:s vårmöte hölls i april 2013 i Uppsala, på ini-
tiativ av Hans Levander. Vi höll till i Fredsmuseet på 
Uppsala slott, vilket gav mötet en fin inramning. På 
kvällen var alla inbjudna till det generösa Levanderska 
hemmet på mat, dryck, sång och samtal. 

Den traditionella ceremonin på Hiroshimadagen med 
ljusisättning i Fyrisån stöttades av SLMK. Dagen 
efter hade UNT ett reportage från ceremonin med 
rubriken ”Här flyter lyktor för atombombens offer” 
och en fin bild. 

Läkare mot Kärnvapens vetenskapliga råd höll sitt 
höstmöte i Uppsala i september. I mötet deltog från 
Uppsala Lars Rydén, Martin Tondel, Peter Wallens-
teen och Jan Larsson. 

Under 2013 har planering påbörjats under ledning 
av Uppsala Kommun och Fredens Hus för Uppsala 
Fredsstad 2014 som kommer att omfatta flertal möten 
och program. Initiativet skall manifestera att Sverige 
på 200 år inte har varit i krig, och än viktigare att 
detta faktum skall gälla minst för de kommande 200 
åren! Synlighet för SLMK under detta Uppsalaår är 
möjligt och önskvärt. 

 
Uppsala december 2013
Jan Larsson, Hans Levander

GÖTEBORG  
SLMK-medlemmar arbetar lokalt i Göteborg genom 
Yrkesgrupper mot kärnvapen, som i sin tur samarbetar 
med många fredsföreningar i Fredsam. Yrkesgrupper-
nas styrelse träffas regelbundet.

 På Bokmässan hade vi ett bokbord med information 
och inriktade oss bl. a. på underskrifter av ett brev till 
utrikesministern för ett svenskt stöd för ett förbud 
mot kärnvapen. Brevet har inte besvarats.

SLMK var medarrangör för ett möte på FN-dagen 
med tal av Maj-Britt Theorin om kvinnornas roll i 
FN:s arbete för fred. 

Vid Hiroshimadagen 2013 hade vi som alltid ett möte 
i Fredslunden i Vasaparken. Dit kopplade vi upp Tho-
mas Magnusson – tidigare president för Internatio-
nella Fredsbyrån – direkt från Hiroshima. I ett samtal 
med Gunnar Westberg och andra närvarande berätta-
de han om hur han där upplevt högtidlighållandet av 
Hiroshima-dagen. Arrangemanget fungerade tekniskt 

utmärkt och var även känslomässigt en upplevelse. 
Jazzmusiker för Fred spelade som de gjort i mer än 20 
år! Mötet beslutade sända ett brev till utrikesminister 
Carl Bildt med krav på förbud mot kärnvapen. Brevet 
har inte besvarats. 

Gunnar Westberg har under året informerat om vårt 
arbete i Iran och diskuterat Harry Martinsons Aniara 
i relation till kärnvapnen vid mindre möten. 

 
Göteborg december 2013
Gunnar Westberg

ÖREBRO                                   
En studiecirkel som startades under våren 2012 fortsatte 
också under hösten 2012 och vi var fem personer, läkare 
och läkarstudenter, som träffades och diskuterade olika 
aspekter av kärnvapenfrågan. Tre träffar anordnades och 
ämnen som avhandlades var kalla kriget, varför länder 
som tidigare haft kärnvapen/kärnvapenprogram upphört 
med dessa och genomgång av avtal rörande nedrustning 
och ickespridning. Den 7 maj 2013 höll vi en föreläsning 
om kärnvapen, öppen för medlemmar och andra intres-
serade. En traditionell ceremoni arrangerades på Hiro-
shimadagen den 6 augusti. Ceremonin hölls på kvällen 
då ljuslyktor sattes ut på Svartån i Örebro och konstnä-
ren Marianne Freyne Lindhagen höll tal.

 
Madeleine Stackelberg 

UMEÅ
Lokalföreningen i Västerbotten har varit vilande sedan 
hösten 2011.
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SLMK:S STYRELSE OCH LEDNING  KANSLI

Ordförande: 
Andreas Tolf, Gävle ............................0706-363 834, andreas.tolf@slmk.org

Vice ordförande: 
Martin Tondel, Uppsala .....................0705-435 640, martin.tondel@slmk.org 
Åsa Lindström, Eskilstuna .................0736-631 140, asa.lindstrom@slmk.org

Sekreterare: 
Meit Krakau, Danderyd .....................0709-608 084, meit.krakau@slmk.org 

Medlem i IPPNW:s internationella råd:  
Gunnar Westberg, Göteborg .............0727-443 023, gunnar.westberg@slmk.org

Ledamöter: 
Ann Marie Janson Lang, Stockholm ..0706-655 651, annmarie.janson-lang@slmk.org 
Christina Vigre Lundius, Perstorp ......0738-525 553, christina.vigre.lundius@slmk.org
Frida Sundberg, Göteborg ................0702-305 865, frida.sundberg@slmk.org 
Leonore Wide, Saltsjöbaden .............0706-920 319, leonore.wide@slmk.org

Studentrepresentant: 
Vakant

Suppleanter: 
Birgitta Sahlström Kastlund ...............046-211 6345, birgitta.kastlund@slmk.org
Jan Larsson, Uppsala .......................0725-668 725, jan.larsson@slmk.org
Gösta Alfvén, Stockholm ...................0739-660 835, gosta.alfven@slmk.org 
Johannes Eldblom, Göteborg............0734-233 100, johannes.eldblom@slmk.org 
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 
Wenjing Tao, Södertälje .....................0737-641 952, wenjing.tao@slmk.org 

Studentsuppleant: 
Märta Leffler, Malmö ..........................0707-569859, marta.leffler@gmail.com

Valberedning:  
Carin Odhner, Stocksund ..................08-755 50 29, carin.odhner@slmk.org 
Karin Stenstedt, Bromma ..................08-255 638, karin.stenstedt@slmk.org 
Erik Wareborn, Malmö .......................0709-757 161, erik.wareborn@slmk.org
 
Auktoriserad revisor 
Christina Gotting, Stockholm .............08-32 83 10, christina@gottingrevision.se

Auktoriserad revisor, suppleant: 
Gunnel Söderlund, Österskär .............0733-450 160 gunnel.soderlund@gusorevision.se

Föreningsrevisor: 
Bengt Lindell, Kalmar ........................0706-472 347, bengt.lindell@slmk.org
Föreningsrevisorn fyller även föreningens ”whistle-blower”-funktion och kan 
kontaktas via whistleblower@slmk.org

Föreningsrevisor, suppleant: 
Kristina Olofsson, Hudiksvall  ............0650-102 56, kristina.olofsson@slmk.org 

Information och kommunikation, 
medlemsregister och prenumera-
tionsärenden
Josefin Lind
Svenska Läkare mot Kärnvapen
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
113 45 Stockholm
Tel: 08-400 20 483, 0760-02 50 99
E-post: pernilla.lundmark@slmk.org

Kassör och kanslichef 
Klas Lundius 
Svenska Läkare mot Kärnvapen
Håkantorpsmölla 
281 91 Perstorp
E-post: klas.lundius@slmk.org

Leonore Wide

Profession: 
Pensionerad psykiater

Personligt: Aktiv i SLMK 
sedan 1981, till en början i Häl-
singland, delar tiden mellan 
SLMK och barnbarnen. Arbetar 
gärna med kontakter och sam-
verkan, just nu hoppfull inför 
det humanitära initiativet bland 
ett stort antal kärnvapenfria 
stater. 

Uppdrag i SLMK: 
Medlem i riksstyrelsen, ordfö-
rande i SLMK:s Stockholms-
avdelning, SLMK-representant 
och ordförande i Nätverket för 
kärnvapennedrustning.

PERSONPORTRÄTTET
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A ORGANISATIONER MOT KÄRNVAPEN 
SVENSKA LÄKARE MOT KÄRNVAPEN - SLMK
Svenska Läkare mot Kärnvapen har nästan 3000 läkare och medicinstudenter som medlemmar. SLMK har även associe-
rade medlemmar från yrkesgrupperna forskare och ingenjörer samt sjuksköterskor, sjukgymnaster och biomedicinska 
analytiker. Föreningen är den svenska grenen av International Physicians for the Prevention of  Nucle ar War (IPPNW) med 
ca 150 000 läkare i ett femtiotal länder som medlemmar. IPPNW tilldelades Nobels fredspris 1985. SLMK och IPPNW är 
politiskt och re ligiöst obundna organisationer med målet att avskaffa kärnvapnen genom att sprida saklig information om 
kärnvapnens medi cinska 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 
aktivist grupper runt hela världen.

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.

SVENSKA TANDLÄKARE MOT KÄRNVAPEN - STMK
Svenska Tandläkare mot Kärnvapen bildades 1984 men fungerar inte längre som självständig förening. Tidigare medlem-
mar erbjuds associerat medlemskap i SLMK med samma villkor som beskrivs ovan för FIMK. Även nya intresserade är 
välkomna som associerade medlemmar i SLMK. 

SJUKSKÖTERSKOR, SJUKGYMNASTER OCH ANALYTIKER MOT KÄRNVAPEN - 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
Bestyrelsen består af: Niels Dahm formand og kasserer, Cæcilie Buhmann international councillor i samarbejde med Alex-
andra Schou, Klaus Arnung kontaktperson til Läkare Mot Kärnvapen og udarbejdelse af  årsberetning, Alexandra Schou 
studenterkontakt og hjemmeside, Povl Revsbech sekretariat og hjemmeside, Anton Aggernæs revisor sammen med Bent 
Petersen, Willy Hanghøj-Petersen, Sarah Ndoni studenterrepræsentant.

DLMK:s bestyrelse

Povl Revsbech, Brabrand, 86 26 47 17, revsbech@dadlnet.dk 
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
Willy Hanghøj-Petersen, 97424726, mobil 23747505, willyhp13@gmail.com
Sarah Ndoni, København S, 50247452, ndoni_sar@hotmail.com
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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 støtte medlemmer 
DLMK:s jemmeside: www.dlmk.dk



Det råder ingen tvekan om att 2013 har varit ett 
fantastiskt år för ICAN. Fler än 70 nya partner-
organisationer runtom i världen har anslutit sig 
och vi är nu mer än 350 organisationer i över 90 
länder som kräver ett förbud mot kärnvapen. 
I Sverige har vi genomfört universitetsföreläs-
ningar, studiecirklar, gatuaktioner, vykortskam-
panjer och fört en dialog med såväl kärnvapen-
investerare som politiker.

Här följer en tillbakablick på några av 
höjdpunkterna under 2013:  

Sverige gästades av kärn-

vapenexperten Ray Ache-

son (New York) från ICAN:s 

internationella styrgrupp. 

Under besöket föreläste hon 

på Uppsala universitet samt 

träffade riksdagsledamöter 

och fredsvänner.

Lansering av studiecirkel material

Det blev lättare än någon-

sin att lära tillsammans om 

kärnvapen! I vårt nya material 

guidas grupper genom sex 

tematiska pass om kärnvapen. 

Under våren beställdes det av 

ca 100 lärare och nyfikna.

Internationellt civilsamhällesforum samlade 

500 kampanjare i Oslo

Efter månader av förbere-

delser gick ICAN:s forum av 

stapeln i Oslo i samband med 

den internationella statskon-

ferensen om kärnvapens 

humanitära effekter. 

80 stater ställer sig bakom det humanitära 

initiativet

När medlemsstaterna i Icke-spridningsavtalet sam-

manträdde presenterade Sydafrika ett gemensamt 

uttalande om de humanitära konsekvenserna.  

ICAN-aktivister över hela världen uppmuntrade sina 

regeringar att ställa sig bakom det. 

Fredsskeppet Peace Boat i Sverige 

Tillsammans med ICAN deltog passagerarna i en 

aktion utanför riksdagen för att uppmärksamma 

Sveriges bristande nedrustningspolitik. Peace Boats 

besök uppmärksammades i både tv och radio.

Konstprojektet ”Bombs No More” 

Över hundra bidrag samlades in från 

människor i alla åldrar som med olika 

kreativa förmågor omvandlat en bild av 

ett kärnvapen till något fredligt. 

Nuclear Abolition Week

ICAN var på plats i Almedalen där vi 

bl.a. mätte blodtryck på förbipasserande 

som ett sätt att stimulera till eftertanke 

om förebyggande arbete för att förhindra 

såväl hjärt- som kärnvapenattacker. 

Förbjud Kärnvapen släpps

Vi släppte en ny broschyr om ett kärn-

vapenförbud som översattes till 7 olika språk. I den besvaras 

frågors som: Varför behöver vi ett avtal om förbud mot kärnva-

pen? Hur skulle det fungera? 

Hiroshimadagen

Svenska Läkare mot Kärnvapen genomförde en die-in-aktion 

i Stockholm för att uppmärksamma att det var 68 år sedan 

världen första gången upplevde atombombens fasor då den 

amerikanska bomben släpptes över Hiroshima. 

Högnivåmöte om kärnvapen på FN i New York  

Under historiens första high level 

meeting om kärnvapennedrustning i 

generalförsamlingen uttryckte de flesta 

stater en oro över vapnens konsekvenser 

för mänskligheten och uppmanade till ett 

humanitärt perspektiv på frågan. 

Årets upplaga av rapporten ”Don’t 

Bank on the Bomb” hade internationell 

release i Stockholm. Granskningen av-

slöjar att svenska storbanker fortfarande 

är involverade i kärnvapenindustrin 

även om allt fler tar tydlig ställning mot 

involvering i tillverkning av massförstörel-

sevapen.

125 stater kräver krafttag

Under Första utskottets möte i FN:s generalförsamling läste 

Nya Zeelands ambassadör upp den långa lista med namnen 

på de 125 stater som krävde åtgärder för att förhindta de hu-

manitära konsekvenserna av kärnvapen.

Röda korset antar handlingsplan för 

ett kärnvapenförbud

Rörelsens högsta beslutande organ 

möttes i Sydney, Australien, och antog 

enhälligt en fyraårig handlingsplan för att 

förbjuda och avskaffa kärnvapen.

Svenska UD kritiseras för avståndstagandet från det 

humanitära initiativet

Sveriges beslut att inte ställa sig bakom årets gemensamma 

uttalande om behovet att nedrusta kärnvapen av humanitära 

skäl, fattat av Carl Bildt, tilldrog sig stark kritik från det civila 

samhället. För att diskutera orsakerna bakom Sveriges hållning 

bjöds bl.a. UD in till ett öppet panelsamtal på ABF-huset i 

Stockholm. 
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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

Svalt Sverige till 
hett Mexikomöte? 

När denna tidning går i tryck har mötet i Nayarit, Mexiko ännu inte ägt rum. 
Mötet är en uppföljning av Oslomötet i mars 2013 där nästan 130 stater träffades 
för att diskutera de humanitära effekterna av kärnvapen (se LMK133). Vi hoppas att 
mötet i Nayarit kommer att bli konstruktivt, framåtblickande och att många stater 
deltar, däribland Sverige. Den svala officiella svenska inställningen till humanitära 
konsekvenser av kärnvapen skulle verkligen må bra av lite mexikansk hetta. 

Josefin Lind från Läkare mot Kärnvapen kommer att finnas på plats och i nästa 
nummer kommer vi att rapportera vad som hände. 

Under tiden kan du hålla dig uppdaterad på bloggen (slmk.org/blogg) 
och Facebook (facebook.com/SLMK.1981).


