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Och dock, om du i tvivel sjunkit ner

och dröjer dystert grubblande vid 

vägen... 

”Vår osäkra värld” är titeln på en nyli-

gen utgiven skrift om ”kärnvapenkri-

gets konsekvenser och nedrustningens 

framgångar” som SLMK arbetat med 

under 2016. Titeln bestämdes på ett 

tidigt plan; föga anade då vi hur aktu-

ella dessa ord skulle komma att bli vid 

publiceringen i det gryende 2017. 

Som ett söndrande svärd i vår värld 

tar osäkerheten plats, svår att värja 

sig emot. Den används skickligt för 

att motivera allehanda politiska 

beslut.

Vad är en säker värld? Precis som 

frihetsbegreppet nyttjas av före-

trädare för de mest skilda politiska 

uppfattningar, är säkerhet ett ord som 

kan användas både för att hetsa till 

krig och mana till fred. Om visionen 

om säkerhet inte bygger på rättvisa, 

välstånd och tolerans, kan en säker 

värld bli en dystopisk plats med ökad 

segregation, ojämlikhet och intole-

rans.

Har vår värld blivit mer osäker under 

det gångna året? Trumps seger i pre-

sidentvalet, Storbritanniens förestå-

ende EU-utträde och kriget i Syrien 

är tvivelsutan faktorer som minskar 

förutsägbarheten i världspolitiken. I 

en värld med svårigheter att förutse 

hur opinioner och ledare agerar och 

reagerar, är kärnvapen riktigt far-

liga. Vår värld är varken perfekt eller 

förutsägbar och just därför är kärnva-

pen inte förenliga med visionen om 

säkerhet.

...du griper åter ditt baner

och bär det genom öknen oförvägen

Men framtiden är inte ödesbestämd. 

Den avgörs delvis av oss och våra 

handlingar. År 2006 lanserades ICAN 

(International Campaign to Abolish 

Nuclear Weapons) av IPPNW, den in-

ternationella läkarrörelsen mot kärn-

vapen. I över tio år har vi argumente-

rat, skrivit, talat och försökt övertyga 

politiker, opinion och beslutsfattare i 

Sverige och i världen om att ett kärn-

vapenförbud är den rätta vägen mot 

en kärnvapenfri värld. Någon bättre 

väg ser i alla fall inte vi.

I oktober förra året antog så FN:s 

generalförsamlings första utskott en 

resolution om att i år påbörja för-

handlingar om ett kärnvapenförbud. 

Nu påbörjas vårt arbete för att stötta 

politiker och diplomater att ta fram 

ett kraftfullt och effektivt förbud. Att 

Sverige med sin plats i säkerhetsrådet 

tagit ställning för ett kärnvapenförbud 

ger legitimitet åt processen. I bästa 

fall kan Sverige som alliansfritt land 

Vad är en 

SÄKER VÄRLD? 

 L
E

D
A

R
E

agera för att överbrygga motsättningar 

i världssamfundet och bidra till ett 

starkt avtal. Ett kärnvapenförbud är 

inte ens början på slutet, men för-

hoppningsvis början på den fortsatta 

vägen –  mot en kärnvapenfri värld.

Som en nyårshälsning manar oss 

slutligen Viktor Rydberg:

Gå fram, du mänsklighet! var glad, 

var tröst,

ty du bär evigheten i ditt bröst.

”Vad är en säker värld? Precis som frihetsbegreppet nyttjas av 
företrädare för de mest skilda politiska uppfattningar, är säkerhet ett 
ord som kan användas både för att hetsa till krig och mana till fred. 
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Enligt stadgarna för IPPNW skall 

The Board, styrelsen, mötas 

två gånger per år. På grund av 

föreningens dåliga ekonomi har det 

blivit bara ett möte årligen. Föregåen-

de möte var hösten 2015 i London, nu 

hade vi ett i Havanna, 5–6 november. 

Gunnar Westberg och Åsa Lindström, 

som är medlem respektive vice med-

lem i International Council (IPPNW:s 

Råd) deltog i det öppna styrelsemötet 

trots att vi inte är Boardmedlemmar.

Nästa möte för IPPNW Board och 

Council blir vid den kommande kon-

gressen i York, England, 3–7 septem-

ber 2017. Kongressen kommer delvis 

att läggas ihop med det möte som den 

Läkare mot kärnvapen möts i 

HAVANNA Av Gunnar Westberg och Åsa Lindström 

engelska systerföreningen Medact då 

håller.

Havannamötet präglades givetvis av 

framgångarna i arbetet med ett förbud 

mot kärnvapen. ICAN som en gång 

tillkom på initiativ av IPPNW har varit 

den drivande organisationen. ICAN 

samlade inte bara de vanliga organi-

sationerna för fred och nedrustning 

utan även kyrkor (påven!) och Inter-

nationella Röda Korset. Vi har fått till 

stånd ett viktigt samarbete med World 

Medical Association och många natio-

nella läkarföreningar. 

Vår Co-president Tilman Ruff, som 

tillsammans med Co-President Ira 

Helfand gjort ett fantastiskt skickligt 

och uthålligt arbete för Ban the Nukes, 

redogjorde för processen. Han uppre-

pade en uppfattning vi fått från flera 

regeringar: utan frivilligorganisatio-

nerna skulle denna utveckling inte ha 

kommit till stånd, regeringarna skulle 

inte ha drivit utvecklingen. 

Vi bör nu i första hand inrikta oss på att 

få de stater som röstat för förslaget eller 

lagt ner sina röster att aktivt engagera 

sig i arbetet för att förverkliga förbudet. 

Vid de båda sessioner för att förhandla 

ett kärnvapenförbud som planeras för 

år 2017, men också mellan dessa mö-

ten, skall vi försöka aktivera regering-

arna. Vi föreställer oss att inom ett eller 
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”Havannamötet 
präglades givetvis av 
framgångarna i ar-
betet med ett förbud 
mot kärnvapen. ICAN 
som en gång tillkom 
på initiativ av IPPNW 
har varit den drivande 
organisationen.

två år finns ett principiellt avtal klart för 

undertecknande.

Från Ryssland kom denna gång Ana-

stasia Medvedeva. Hon gav oss hopp 

om att kunna få igång en viss student-

verksamhet. Man planerar också ett ge-

mensamt möte med IPPNW Ryssland 

och Pugwash i vinter i Moskva. Sergey 

Kolesnikov, tidigare Co-President för 

IPPNW, är nu ledare för ryska Pugwash. 

Ekonomiskt stöd från den svenska och 

den tyska föreningen kommer med stor 

sannolikhet att erfordras.

Ekonomin är det stora problemet för 

IPPNW. För det gångna verksamhets-

året räddades situationen av en stor 

testamenterad gåva. Något liknande 

förväntas inte lösa våra problem under 

det nya året. En effektivare indrivning 

av medlemsavgifterna kan endast ge 

ganska ringa bidrag. SLMK kommer 

liksom tidigare att överväga bidrag 

riktade till den verksamhet som hand-

lar om kärnvapen. En nedskärning av 

den redan alltför lilla personalstyrkan i 

Boston riskerar att bli nödvändig. 

Alltså, IPPNW har rönt stora fram-

gångar men står inför mycket allvarliga 

ekonomiska problem. v

▲ Co-president Tilman Ruff (t v), redogjorde för processen om ett annalkande förbud mot 
kärnvapen. Han upprepade en uppfattning uttryckt från flera regeringar: utan frivilligorganisa-
tionerna skulle denna utveckling inte ha kommit till stånd.

▲ Gatumusikanter är ett vanligt inslag i 
stadsbilden i Havanna. 
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Att FN:s generalför-
samling enats om 
att inleda för-

handlingar om ett kärn-
vapenförbud bör inte ha 
undgått våra läsare. Men 
vad betyder det och kom-
mer staterna verkligen att 
förhandla fram ett för-
bud? Vilken roll kommer 
vi i Svenska Läkare mot 
Kärnvapen att kunna ha 
och vad kan vi förvänta 
oss från Sverige?    
 Vi ska här försöka att 
räta ut några frågetecken 
och möjligen kröker vi 
några nya.

Med stor majoritet röstade världens 

stater i slutet av december igenom 

resolution L.41 Taking forward multi

lateral nuclear disarmament nego

tiations, vilken lägger grunden för att 

inleda förhandlingar om ett kärnva-

penförbud i år. Resolutionen har sin 

grund i kunskaper om de katastrofala 

humanitära skador som kärnvapen 

skulle orsaka om de någonsin an-

vänds igen.  Staterna ska utifrån denna 

förutsättning träffas den 27–31 mars 

och 15 juni–7 juli i FN i New York för 

att förhandla fram ett legalt bindande 

avtal, som förbjuder kärnvapen och 

på sikt leder till att de elimineras. I 

resolutionen betonas civilsamhällets 

och internationella organisationers 

viktiga roll i dessa förhandlingar. Vi i 

SLMK har arbetat hårt för att ett förbud 

mot kärnvapen ska komma till stånd, 

tillsammans med ICAN (International 

Campaign to Abolish Nuclear Wea-

pons) där vi sitter i styrgruppen. Vi 

kommer självklart att finnas på plats 

i New York och förväntar oss att med 

staters stöd få möjlighet att närvara och 

ge input till förhandlingarna. 

Sveriges regering har haft en lång 

beredningsprocess som vi flera gånger 

har uppmärksammat, både här i vår 

tidning och i riksmedia. Regeringen tog 

just före omröstningen i oktober äntli-

gen beslutet att rösta ja till resolutionen 

och att stödja de kommande förhand-

lingarna om ett kärnvapenförbud. Det 

var självfallet ett välkommet besked 

och något som vi tillsammans med 

IKFF (Internationella Kvinnoförbundet 

för Fred och Frihet) arbetat för hårt och 

länge. 

Inför förhandlingarna finns det många 

frågor och få svar. Vad ska ett förbud 

innehålla, hur detaljerat kan och bör 

det vara, hur långt kommer staterna att 

vilja gå för att öka anslutningen – vad 

kommer att vara mest effektivt? En 

grupp stater kommer sannolikt vilja ha 

ett avtal med tydliga förpliktelser även 

för kärnvapenfria länder, såsom att inte 

finansiera kärnvapenindustrin, att inte 

tillåta transport av kärnvapen genom 

sina respektive territorier, att inte ta 

emot kärnvapenbestyckade båtar i sina 

hamnar och att inte öva för att använda 

kärnvapen. En annan grupp stater 

kommer däremot sannolikt arbeta för 

ett avtal som inte innehåller förplik-

telser utan bara förklarar kärnvapen 

olagliga, i avsikt att fokusera på den 

normativa effekten av förbudet. 

Vi tror att det är viktigt att även kärn-

vapenfria stater åtar sig förpliktelser, 

inte bara för att visa att de är beredda 

att vidta de åtgärder de kan, utan också 

för att många av de element som kan 

komma att ingå i ett avtal skulle få kon-

kreta effekter för nedrustning. Exem-

pelvis skulle ett stopp mot att investera 

i företag som tillverkar, moderniserar, 

underhåller och utvecklar kärnvapen 

göra det svårare för dessa företag att dri-

va sin verksamhet. Ett totalförbud mot 

att ta emot kärnvapenbestyckade båtar 

skulle tvinga kärnvapenstater att dekla-

rera sina fartyg kärnvapenfria och välja 

bort sina kärnvapenbestyckade fartyg. 

Att förklara kärnvapen olagliga men 

fortsätta öva för att använda dem ter sig 

oerhört tvetydigt. Sedan kommer säkert 

några stater att försöka se till att det 

inte blir något förbud alls. Det kommer 

sannolikt att bli hårda och spännande 

förhandlingar nästa år, med risk att det 

spiller över till 2018. Vilken linje Sverige 

kommer att driva vet vi fortfarande inte 

mycket om. Vi kommer självfallet att 

föra en dialog med UD, så följ oss på 

bloggen, Facebook och Twitter! 

Sannolikt kommer staterna att träffas 

för ett rent organisatoriskt möte under 

månadsskiftet januari–februari och då 

kommer förhoppningsvis frågor om 

civilsamhällets deltagande att klaras 

av. Senare under våren kommer säkert 

många mindre möten att hållas där 

diskussioner om vad förbudet ska 

innehålla avhandlas, för att staterna 

ska vara så förberedda som möjligt. 

Likaså har vi i civilsamhället flera 

viktiga frågeställningar att hantera; vi 

måste vara väl förberedda och pålästa 

för att kunna bidra till att avtalet blir 

så starkt och effektivt som det bara 

går. Det ligger ett viktigt år framför 

oss, med mycket hårt jobb och svåra 

ställningstaganden. Men en möjlighet 

till kärnvapennedrustning som denna 

har vi inte sett på över två decennier 

och vi är många som är taggade för att 

både hjälpa till och trycka på under 

förhandlingarna!v

KOMMER KÄRNVAPEN ATT 
FÖRBJUDAS I ÅR? Av Josefin Lind och Clara Levin

”Vi tror att det är 
viktigt att även kärnva-
penfria stater åtar sig 
förpliktelser
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OMRÖSTNINGEN I GENERAL
FÖRSAMLINGEN
Natten till julafton svensk tid 
röstade en majoritet av världens 
stater slutligt igenom FN-
resolutionen som ger mandat 
att inleda förhandlingar om ett 
kärnvapenförbud. Sveriges stöd för 
dessa förhandlingar är viktigt och 
vi hoppas att Sverige kommer att 
utgöra en konstruktiv och drivande 
röst under förhandlingarna. 
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Ännu ett år har gått med intensiv verksamhet inom 
SLMK i riktning mot det långsiktiga målet, en kärn-
vapenfri värld. Vi i SLMK har med tillfredsställelse 
noterat besluten i FN:s Första utskott respektive Gene-
ralförsamling hösten 2015 och FN-mötet Open-ended 
working group (OEWG) i augusti 2016, vilka visar att 
en stor majoritet av världens stater är införstådda 
med kärnvapnens oacceptabla humanitära konse-
kvenser och önskar få till stånd ett internationellt 
förbud mot kärnvapen. Vi har aktivt verkat för att 
Sverige ska ställa sig bakom detta initiativ. På svensk 
botten kan vi bl.a. notera att vi nått ut i media med ett 
ökande antal artiklar om kärnvapenrelaterade frågor.    

SVENSKA LÄKARE MOT KÄRNVAPEN är en 
ideell förening med målet att kärnvapenkrig ska förhin-
dras genom att kärnvapnen avskaffas. Föreningens syfte 
är att sprida saklig, vetenskapligt välgrundad information 
om de medicinska effekterna av kärnvapen. SLMK ingår i 
den internationella federationen International Physicians 
for the Prevention of Nuclear War, IPPNW, som tilldela-
des Nobels fredspris 1985. SLMK är associerad medlem i 
Svenska Läkaresällskapet. 

MEDLEMSKAP
SLMK organiserar läkare och medicine studerande samt 
lärare vid medicinsk fakultet. Vid verksamhetsårets utgång 
hade vår förening ca 2250 betalande medlemmar och 7 
studentmedlemmar, vilket var en liten nedgång jämfört 
med föregående år. Medlemsavgiften 290 kr/år har varit 
oförändrad sedan ett tiotal år. För studentmedlemmar är 
avgiften 100 kr per år. Av medlemmarna är 53 % män och 
47 % kvinnor.  

ASSOCIERAT MEDLEMSKAP
Efter att tre yrkesföreningar mot kärnvapen,  Forskare och 
ingenjörer mot kärnvapen, FIMK, Sjuksköterskor, sjuk-
gymnaster och analytiker mot kärnvapen, SSAMK, samt 
Svenska tandläkare mot kärnvapen, STMK, valt att lägga 
ner sina respektive föreningar har deras medlemmar er-
bjudits att bli associerade medlemmar i SLMK. De kan då 
fortsätta sitt engagemang mot kärnvapen inom SLMK:s 
ram. Medlemsavgiften för våra associerade medlemmar 

är 200 kr per år. Den största gruppen av associerade med-
lemmar utgörs av f.d. FIMK-medlemmar med nära 150 
betalande. De f.d. STMK-medlemmarna är ca 100 och de 
f.d. SSAMK-medlemmarna är 5. SLMK välkomnar fler as-
socierade medlemmar med dessa professioner.

STYRELSEN 
En presentation av styrelsens ledamöter finns på SLMK:s 
webbplats. Styrelsen har haft 6 sammanträden under 
verksamhetsåret. Det första hölls i början av septem-
ber 2015 på ön Ven med Klas och Christina Lundius som 
värdar. Det andra styrelsemötet hölls i november 2015 i 
Stockholm. I januari 2016 hölls ett kort styrelsemöte före 
årsmötet, ett konstituerande styrelsemöte direkt efter års-
mötet och därefter ett vanligt styrelsemöte. Dessa möten 
hölls i Uppsala. I samband med årsmötet hade vi besök av 
professor Gunilla Svensson vid Meteorologiska Institutio-
nen, Stockholms universitet, som redogjorde för resultatet 
av den studie om klimateffekter av ett regionalt kärnva-
penkrig, vilken bekostats av SLMK. Vårmötet hölls i april 
2016 i Mjölby, se nedan. 
 
Årsmötet i Uppsala i januari 2016 bevistades av ett 30-tal 
medlemmar. På årsmötet antogs tre motioner med förslag 
till stadgeändringar gällande rutin för sammankallande av 
extra föreningsmöte, rutin för att kommunicera valbered-
ningens förslag till medlemmarna inför årsmötet samt de 
associerade medlemmarnas roll i föreningen. Dessa mo-
tioner antogs i första läsningen. De träder i kraft om de 
antas i andra läsningen på efterföljande årsmöte i januari 
2017.  

Inför årsmötet utsändes enligt beslut av styrelsen ett brev 
undertecknat av ordförande Andreas Tolf till alla medlem-
mar. Brevets huvudärende var information om en motion 
till årsmötet med förslag att SLMK skulle ta ställning mot 
ett svenskt medlemskap i Nato. Brevet rönte stort gensvar; 
ca 110 medlemmar svarade och uttryckte bestämda åsik-
ter, både för och emot motionsfrågan. Anonymiserade ut-
skrifter av alla svar fanns framlagda för läsning på årsmötet. 
Efter en lång och grundlig diskussion på årsmötet avslogs 
motionen genom omröstning. Ordförande Andreas skrev 
snabbt ett blogginlägg och sedan en ledarartikel i LMK nr 
144 där han förklarade och motiverade årsmötets beslut. 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 
VERKSAMHETSÅRET 
2015-09-01 – 2016-08-31
Sammanställd av Meit Krakau
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Vid årsmötet omvaldes Andreas Tolf som ordförande. Åsa 
Lindström och Martin Tondel omvaldes som vice ordfö-
randen. Den nyvalda styrelsen består av 10 ordinarie med-
lemmar. Antalet suppleanter i styrelsen är 6. Som fören-
ingens auktoriserade revisor omvaldes Christina Gotting. 
Som revisorssuppleant omvaldes auktoriserade revisor 
Eva Stein. Som föreningsrevisor omvaldes Bengt Lindell 
och som dennes suppleant Kristina Olofsson. Förenings-
revisorn fyller även funktionen som mottagare av med-
delanden från ”visselblåsare”. Till ny valberedning omval-
des Carin Odhner, Johannes Norberg och Erik Wareborn. 
Verkställande utskottet, VU, håller månatliga sammanträ-
den via Skype. VU utgörs f.n. av sju styrelsemedlemmar: 
ordföranden, de två vice ordförandena, sekreteraren, stu-
dentrepresentanten, Leonore Wide och Gunnar Westberg. 
Kassaförvaltare Klas Lundius, generalsekreterare Josefin 
Lind och projektledare Clara Levin är ständigt adjungera-
de medlemmar i VU.  

Vårmötet i april 2016 hölls i naturskön miljö hos Mjölby 
Hembygdsförening och Mjölby vandrarhem. Det var or-
ganiserat som ett styrelsemöte kombinerat med en med-
lemshelg, öppet för alla medlemmar, där även barn och fa-
miljemedlemmar var välkomna. Programpunkter var bl.a. 
ett föredrag av Josefin Lind om det aktuella läget beträf-
fande kärnvapennedrustning, en presentation av grund-
läggande kärnvapenkunskap för intresserade vilken hölls 
av Åsa Lindström; flera workshops samt en föreläsning av 
fil dr Jenny Lindvall som arbetat med den ovan nämnda 
studien av klimateffekter av ett regionalt kärnvapenkrig. 
Mötet bevistades av ca 25 personer totalt varav flera var 
medlemmar boende i trakten.  Efter mötet gjordes ett 
gemensamt besök på det närbelägna Flygvapenmuseet i 
Malmslätt med en guidad specialvisning av museets ut-
ställning om den svenska atombombens historia.   

KONTOR OCH PERSONAL
Föreningen har sitt huvudkontor på Norrtullsgatan 45, 
Stockholm. Josefin Lind är föreningens generalsekreterare 
och ansvarar bland annat för kontorets verksamhet och 
personalfrågor. Hon representerar SLMK i många olika 
sammanhang. Clara Levin arbetar med föreningens olika 
projekt, webbplatser och facebook-aktiviteter. Hon har 
även fungerat som ersättare för Josefin Lind under dennas 
föräldraledighet sommaren 2015 och fortsatta föräldrale-
dighet på deltid under år 2016. Cerese Olsson sköter den 
löpande ekonomin, medlemsregistret m.fl. administrativa 
uppgifter, och hon deltar även i olika projekt som SLMK 
driver. Som vikarie under hennes föräldraledighet anställ-
des Jane Földes fr.o.m. augusti 2016. Klas Lundius som se-
dan många år varit föreningens kassaförvaltare ansvarar 
för kapitalförvaltningen. Många av hans tidigare uppgifter 
sköts nu från Stockholmskontoret. 

EKONOMI
SLMK har en stabil ekonomisk situation. Internt generera-
de medel i form av medlemsavgifter, gåvor från medlem-
mar och givare samt spararnas bidrag via Swedbank Ro-
burs Humanfond utgjorde under verksamhetsåret ca 70 % 

av föreningens inkomster. Framförallt medlemmarna och 
de associerade medlemmarna skänker regelbundet extra 
bidrag till verksamheten. Vi har dessutom en krets med 
trogna givare och stödpersoner. Totalt är det ca 2500 per-
soner som skänker bidrag. Givarnas generösa svar på våra 
brevupprop gör att vi i regel kan mobilisera ekonomiska 
resurser för angelägna projekt vilket är mycket värdefullt. 
Det ideella sparandet i Swedbank Robur Humanfond gav 
oss i februari 2016 384 386 kr. Totalt under 23 år, fr.o.m. 
1994 t.o.m. 2016, har SLMK erhållit 9 956 000 kr från det 
ideella sparandet i Humanfonden. 

Bokslutet den 31 augusti 2016 visade ett resultat på minus 
18 776 kr. SLMK har en tillfredsställande buffert av spa-
rat kapital. Vid bokslutet var ca 20 % av tillgångarna pla-
cerade i svenska och globala aktiefonder; resterande del 
var i huvudsak placerat i räntefonder och på bankkonton. 
Årsredovisningen finns på SLMK:s webbplats. SLMK har 
som policy att inte placera i fonder eller bolag som har an-
knytning till kärnvapenindustrin. 

Från Folke Bernadotteakademin (FBA) beviljades i janu-
ari 2016 dels ett verksamhetsstöd på 456 696 kr, dels ett 
projektbidrag på 320 000 kr. Verksamhetsstödet var riktat 
till tidskriften Läkare mot Kärnvapen, lokalhyra för vårt 
Stockholmskontor inklusive del av lön för administrativt 
arbete samt närvaro vid Första utskottet i FN:s Generalför-
samling i New York. Projektbidraget var riktat till ett pro-
jekt med rubriken ”En osäker värld – kärnvapnens risker 
och konsekvenser” som innefattade en opinionsunder-
sökning, en ny publikation med vetenskaplig prägel om 
risker med och konsekvenser av kärnvapen, ett kunskaps-
seminarium m.m.  

SLMK har ett 90-konto varför den ekonomiska redovis-
ningen kontrolleras enligt Svensk Insamlingskontrolls 
(SFI) föreskrifter som stipulerar att minst 75 % av insam-
lade medel skall användas till föreningens ändamål. SLMK 
har alltid klarat den gränsen med god marginal. 

LÄKARE MOT KÄRNVAPENS 
VETENSKAPLIGA RÅD  
Detta råd, som inrättades i samband med att SLMK bilda-
des, blev vilande för en del år sedan. Rådet återskapades 
2012 på initiativ av Jan Larsson och Martin Tondel. Rådets 
uppgift är att hålla kontakt med forskarvärlden och ta del 
av aktuell vetenskaplig forskning ur olika perspektiv i an-
slutning till kärnvapenfrågan. Rådet sammanträder två 
gånger om året. Vid rådets möten håller medlemmarna 
korta föredrag i olika aktuella ämnen. SLMK:s styrelse 
får regelbundet rapporter om rådets verksamhet. Rådets 
medlemmar medverkar med artiklar i tidskriften Läkare 
mot Kärnvapen och i dagspressen. En arbetsgrupp inom 
rådet med Martin Tondel som sammankallande ansvarade 
för planeringen av det seminarium som hölls i Almedalen 
juli 2016 (se vidare under Almedalen). Rådets 13 medlem-
mar presenteras på SLMK:s webbplats: http://slmk.org/
om-oss/lakare-mot-karnvapens-vetenskapliga-rad/ 
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FRIVILLIGARBETE OCH ERSÄTTNINGAR  
Föreningsarbetet vilar till stor del på ideellt arbete som ut-
förs utan ersättning. Många medlemmar bidrar med stora 
och små arbetsinsatser. Från det gångna verksamhetsåret 
inrapporterade 47 personer totalt ca 638 arbetsdagar med 
ideellt utfört arbete. Beträffande ersättning till medlem-
marna har SLMK en sparsam policy som formaliserades 
med ett styrelsebeslut 2013. Vid styrelsemöten erhåller 
styrelsemedlemmarna kostnadstäckning för resa och 
övernattning. Inför konferenser och andra möten tas be-
slut 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 öv-
riga fall ersätts endast konferensavgiften eller ges resebi-
drag motsvarande billigaste resa.

INFORMATIONSBLADET LÄKARE MOT 
KÄRNVAPEN, LMK
Denna medlemstidskrift utkommer med fyra nummer per 
år. Under verksamhetsåret utgavs följande nummer med 
huvudteman:   
Nr 142 nov 2015. Vi minns Hiroshima och Nagasaki – 70 år 
med bomben. Artikelserie Close Calls – om de gånger som 
vi var nära kärnvapenkrig. 
Nr 143 jan 2016. Bankerna och investeringar i kärnvapen. 
SLMK verksamhetsberättelse 2014-2015.
Nr 144 april 2016. Open-ended Working Group’s möte i 
Genève. Fortsättning på artikelserien Close Calls. 
Tidningens upplaga är ca 3500 ex. Det är den enda regel-
bundet utkommande tidskrift i Sverige som bevakar om-
rådet kärnvapennedrustning. Redaktionen består av Jan 
Larsson (ansvarig utgivare) och Ulf König, vilka sedan ett 
tjugotal år varit huvudredaktörer för tidningen, Josefin 
Lind, Clara Levin samt Gabriel Holmbom som ansvarar för 
layout. Under vinjetten ’Internationell utblick’ medverkar 
Inge Axelsson i varje nummer med aktuella, intressanta 
notiser och referat från många internationella tidskrifter 
och databaser. Tidningen är även medlemsblad för vår 
danska systerförening Danske Læger mod Kernevåben, 
DLMK. På utskickslistan står många bibliotek och institu-
tioner samt personer verksamma inom politik och förvalt-
ning. Tidningen kan läsas på SLMK:s webbplats.

MEDLEMSBREV 
Förutom tidskriften Läkare mot Kärnvapen får förening-
ens medlemmar vanligtvis tre medlemsbrev per år med 
aktuell information om arbetet med kärnvapennedrust-
ning och föreningens verksamhet. Den som missat att be-
tala sin medlemsavgift erhåller flera påminnelsebrev med 
ytterligare information.  

FORTBILDNING OCH UTVECKLING
En ständig fortbildning inom verksamhetsområdet sker 
för medlemmarnas del genom tidningen Läkare mot 
Kärnvapen och medlemsutskicken per brev. Rikligt med 
aktuell information finns på SLMK:s webbplats. Många 
medlemmar prenumererar på ett elektroniskt nyhets-
brev som utsändes ungefär 6 ggr per år av Leonore Wide 
och Meit Krakau. Dessemellan skickas olika nyheter ut 

via samma e-postlista. På våra styrelsemöten ingår ofta 
ett utbildningsinslag.  

SLMK PÅ NÄTET www.slmk.org 
Webbplatsen sköts av Clara Levin. Uppdatering sker så 
gott som dagligen. På bloggen bidrar medlemmarna och 
personalen med egna, personliga reflexioner. Under verk-
samhetsåret har det blivit ett 30-tal blogginlägg, inte bara 
av SLMK-medlemmar utan även av gästbloggare. SLMK 
på facebook, facebook.com/SLMK.1981 uppdateras också 
ofta och har drygt 1500 följare, en stadigt växande skara.  
SLMK:s twitterkonto, twitter.com/IPPNWSweden har ett 
hundratal följare och SLMK:s instagramkonto har ca 90 
följare. SLMK är medlem i Globalportalen, globalportalen.
org. En kort (3 min) informationsfilm om SLMK och arbe-
tet för kärnvapennedrustning ”Vi är Läkare mot Kärnva-
pen” kan ses på SLMK:s webbplats och på Youtube med 
engelsk textning youtube.com/watch?v=3X8jXNrRFJY 

LÄR OM KÄRNVAPEN 
www.läromkärnvapen.se   
I slutet av 2014 lanserades den nya versionen av Lär om 
Kärnvapen med ny design och uppdaterade texter, ett 
projekt som Clara Levin ansvarat för. Texterna finns på 
svenska, norska, engelska och delvis på ryska. De ger 
grundläggande information om kärnvapenfrågorna och 
är tänkta som en resurs för alla som är intresserade av att 
lära sig mer om dessa frågor. Sidan uppdateras regelbun-
det. Annonsering har lagts ut på SO-rummet, som är en 
nätbaserad resurs riktad till lärare. SLMK har också ett 
material med hjälpmedel för lärare på laromkarnvapen.
se/for-larare/ där det finns idéer och inspiration för skol-
undervisning, närmast tänkta för årskurs 7 - 9, gymnasiet 
och folkhögskolor. Materialet baserar sig på ett mer om-
fattande material på ICAN:s webbplats.  

KVALITETSKOD ENLIGT FRIIS RIKTLINJER. 
SLMK är medlem i Frivilligorganisationernas Insamlings-
råd, FRII, och har utarbetat en kvalitetskod enligt FRIIs 
riktlinjer. Som koden föreskriver, upprättar SLMK årligen 
en Effektrapport. Kvalitetskoden, Effektrapporten liksom 
Årsredovisningen kan läsas av alla på SLMK:s webbplats.

KLIMATKOMPENSATION FÖR FLYGRESOR
Vid årsmötet 2009 beslutades att SLMK ska klimatkom-
pensera för alla flygresor som görs i SLMK:s regi. Efter 
några års beräkningar av utsläpp av koldioxid-ekvivalen-
ter från individuella flygresor bestämde styrelsen 2013 att 
föreningens klimatkompensation tills vidare sker genom 
årlig inbetalning av 10 000 kr till Vi-skogen.

SLMK:S ARKIV
Arkivet överlämnades i välsorterat skick i slutet av år 2014 
som gåva till Arbetarrörelsens Arkiv för att finnas tillgäng-
ligt för framtida forskning. Kvarvarande material som vi 
valt att spara ännu någon tid förvaras i ett hyrt förrådsut-
rymme.
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INRIKES AKTIVITETER

FÖRELÄSNINGAR
Inom ramen för projektet “Nedrustning på schemat”, som 
beviljats projektbidrag från FBA, höll SLMK-medlemmar 
under höstterminen 2015 tre föreläsningar: 
I november höll Andreas Tolf och Clara Levin en lunch-
föreläsning för läkar- och sjuksköterske-studenter på 
Utrikespolitiska studentföreningen, Hälsouniversitetet, 
Linköping, och Clara Levin föreläste på Utrikespolitiska 
föreningen vid Södertörns högskola; i december föreläste 
Åsa Lindström på Flygvapenmuseet i Linköping.  

Gunnar Westberg besökte och talade i flera skolor i Göte-
borg och Ulricehamn hösten 2015. Andreas Tolf föreläste 
på Utrikespolitiska föreningen i Uppsala den 8 februari 
2016. Birgitta Sahlström Kastlund medverkade med en 
kort föreläsning om kärnvapen vid ett möte på Utrikespo-
litiska föreningen i Malmö den 1 mars 2016. På inbjudan 
av Röda Korsets folkrättsgrupp i Umeå höll Clara Levin en 
lunchföreläsning den 15 april 2016 tillsammans med en 
representant för IKFF. Den 16 maj deltog Josefin Lind som 
talare vid ett seminarium anordnat av Svenska Pugwash 
under rubriken ”Nedrustning – har Sverige viljan och ka-
paciteten?” På Stockholms Fredsförenings sommarläger 
i slutet av juni 2016 medverkade Åsa Lindström med en 
föreläsning. Christina Vigre Lundius talade på Hiroshima-

ALMEDALSVECKAN I JULI 2016
Under denna vecka deltog 9 personer från SLMK i fören-
ingens olika aktiviteter. Onsdag den 6 juli hölls ett semi-
narium under rubriken ”Kärnvapennedrustning genom 
avtal – problem och möjligheter”, anordnat av Läkare mot 
kärnvapens vetenskapliga råd i samverkan med Uppsala 
universitet, på campus Gotland. Som talare medverkade 
Lars-Erik de Geer, docent i kärnfysik, i många år verksam 
vid Försvarets forskningsinstitut, Said Mahmoudi, profes-
sor i Internationell rätt samt Josefin Lind, generalsekrete-
rare i SLMK. Moderator var professor Peter Wallensteen. 
Seminariet följdes av en paneldebatt med representanter 
för de politiska ungdomsförbunden med Martin Tondel 
som moderator. Hela programmet kan ses på  https://me-
dia.medfarm.uu.se/play/video/6070  

Liksom förra året anordnade SLMK flera lyckade aktio-
ner centralt i Visby, då vi erbjöd blodtrycksmätning och 
passade på att informera om kärnvapen samtidigt. För 
första gången arrangerade vi en sådan gatuaktion till-
sammans med Sveriges Läkarförbund, utanför deras 
tält, där även Läkarförbundets ordförande Heidi Stens-
myren deltog. En annons om SLMK:s program i Almeda-
len var införd i tidningen ETC den 1 juli. Se även repor-
tage i LMK nr 145.

Under Almedalsveckan erbjöd vi blodtrycksmätning och passade på att informera om kärnvapen samtidigt. För första 
gången arrangerade vi en sådan gatuaktion tillsammans med Sveriges Läkarförbund, utanför deras tält, där även Läkar-
förbundets ordförande Heidi Stensmyren deltog. 
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dagen inför IKFFs samling i Växjö, där det anordnades en 
minnesceremoni med lyktnedsättning på den lilla sjön. På 
Hiroshimadagen talade också Birgitta Sahlström Kastlund 
på sommarmötet för Förbundet Kristen Humanism.  

Även vid andra tillfällen har SLMK-medlemmar medver-
kat och spridit information om kärnvapen.

HIROSHIMAMINNESDAGEN 6 AUGUSTI 2016
Denna dag högtidlighålls minnet av atombombernas offer 
i Hiroshima och Nagasaki i augusti 1945.  SLMK skickade 
ut två pressmeddelanden, det första den 2 augusti med 
information om Hiroshimadagens program i Storkyrkan, 
det andra den 6 augusti med en påminnelse. Beträffande 
lokala manifestationer, v.v. se lokalgruppernas rapporter 
från Stockholm, Göteborg och Örebro. 
                                                                                                      
DEBATTARTIKLAR OCH INSÄNDARE
Debattartikel i Dagens Arena den 28 januari 2016 med 
rubriken ”Debattörer: Ta täten i kärnvapenfrågan, Wall-
ström” undertecknad av Andreas Tolf, SLMK, och Malin 
Nilsson, IKFF. 
Debattartikel i Göteborgs-Posten den 24 februari 2016 
med rubriken ”Stå upp för överlevarna – förbjud kärnva-
pen!” undertecknad av Andreas Tolf för SLMK samt före-
trädare för IKFF, Svenska Freds och Svenska Kyrkan.  
Debattartikel i DN den 2 maj 2016 med rubriken ”Stifta 
lag om förbud att föra in kärnvapen i Sverige” under-
tecknad av Gunnar Westberg, SLMK, samt Lars Ingelstam, 
Thomas Jonter och Jan Prawitz.  
Debattartikel i tidningen ETC den 26 maj 2016 med 
rubriken ”Lyssna på svenska folket – förbjud kärnva-
pen” under tecknad av SLMK:s ordförande Andreas Tolf. 
Utrikes minister Margot Wallström replikerade i samma 
tidning den 2 juni under rubriken ”Vi strävar efter att alla 
kärnvapen ska avskaffas”.  – Se vidare under rubriken Opi-
nionsundersökning.

I samband med Hiroshimadagen 2016 hade SLMK två ar-
tiklar införda i rikspressen:   
Debattartikel den 6 augusti i Göteborgs-Posten ”Sverige 
måste agera för en kärnvapenfri värld 2030” signerad av 
Inge Axelsson, medlem i Läkare mot kärnvapens veten-
skapliga råd.  

Debattartikel den 6 augusti i Svenska Dagbladet ”Arbeta 
för förbud mot kärnvapen” av Gunnar Westberg, SLMK. 
Utrikesminister Margot Wallström replikerade i SvD den 
10 augusti ”Sverige är en stark röst för nedrustning”.                                        

DON’T BANK ON THE BOMB 2015   
I november 2015 släppte den holländska organisationen 
PAX en ny, uppdaterad rapport om vilka banker, försäk-
ringsbolag och pensionsfonder som investerade i kärnva-
penrelaterad produktion. www.dontbankonthebomb.com

Den 12 november hade DN ekonomidelen en artikel om 
denna rapport där Josefin Lind citerades. Samma tema 
togs upp i en artikel över tre helsidor med stort uppslagen 

rubrik ”PENSIONSBOMBEN - AP-fonder äger aktier för 4 
miljarder i kritiserade kärnvapenbolag” i Dagens industri 
den 10 mars 2016. Josefin Lind uttalade sig i artikeln, som 
sedan citerades i andra svenska tidningar. Frågan om att 
få stopp på investeringar i kärnvapenrelaterad produktion 
har länge drivits av SLMK, och det är tydligt att vi lyckats 
göra avtryck. 

En animerad film om bankernas investeringar i kärnvapen 
”Bygger din bank bomber? Byt bank!” finns på SLMK:s 
webbplats http://slmk.org/icanw/dela-filmen-bygger-
din-bank-bomber-byt-bank/

OPINIONSUNDERSÖKNING 
Undersökningen utfördes av Ipsos under senare delen av 
april 2016 och var ett projekt inom ramen för ett projekt-
stöd från FBA. Vi ställde två frågor.  
Fråga 1. Anser du att Sveriges regering bör arbeta för ett 
globalt förbud mot kärnvapen. – 81 % av de svarande stöd-
de denna åsikt. 
Fråga 2. Vilken oro känner du för att något land i världen, 
avsiktligt eller av misstag, kommer använda kärnvapen. – 
49 % av de svarande kände mycket stor eller ganska stor 
oro. 

Resultatet av undersökningen publicerades i ovannämn-
da debattartikel i tidningen ETC den 26 maj 2016 under 
rubriken ”Lyssna på svenska folket – förbjud kärnvapen”. 
Samma dag sände SLMK också ut ett pressmeddelande 
med rubriken ”8 av 10 vill att regeringen arbetar för ett 
förbud mot kärnvapen”.

SAMARBETE MED SVERIGES 
LÄKARFÖRBUND    
I mitten av oktober 2015 antog World Medical Association’s 
(WMA) generalförsamling en kraftfullt formulerad resolu-
tion om att den medicinska professionen har en plikt att 
arbeta för avskaffandet av kärnvapen. De nationella läkar-
föreningarna uppmanades att stödja denna deklaration 
och att uppmana sina regeringar att arbeta för ett kärn-
vapenförbud. Med anledning av detta sammanträffade 
Andreas Tolf och Gunnar Westberg med Läkarförbundets 
ordförande Heidi Stensmyren i december 2015. Mötet re-
sulterade i ett gemensamt brev ställt till utrikesminister 
Margot Wallström i januari 2016, där Sveriges Läkarför-
bund förklarade sitt stöd för WMA:s uppmaning. I början 
av mars kom ett svarsbrev från utrikesminister Margot 
Wallström där hon uttalade sin uppskattning för läkarnas 
viktiga arbete med att informera om kärnvapnens fruk-
tansvärda effekter och betygade den svenska regeringens 
engagemang för nedrustningsarbetet. Samarbetet med 
Sveriges Läkarförbund fortsatte under Almedalsveckan 
med en gemensam aktion utanför Läkarförbundets tält.

RIKSDAGSARBETET
Josefin Lind och Leonore Wide håller kontakt med ett nät-
verk mot kärnvapen som bildades på initiativ av SLMK 
och IKFF i riksdagen för några år sedan och som har haft 
Josefin Lind och Sofia Tuvestad, IKFF, som informations-
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källa. Arbetet har fortsatt med delvis nya kontakter efter 
det senaste riksdagsvalet. Allt fler riksdagsledamöter har 
visat intresse för kärnvapenfrågorna.

UTRIKESDEPARTEMENTET 
I mitten av oktober 2015 fick vi svar från utrikesminister 
Margot Wallström på ett brev som Andreas Tolf och Josefin 
Lind skickat ca en månad tidigare, med frågor om Sveri-
ges anslutning till den humanitära utfästelsen (the Hu-
manitarian Pledge). I svaret hänvisade utrikesministern 
till den kommande Folkrätts- och nedrustningsdelegatio-
nen. Den 13 nov 2015 presenterade utrikesminister Mar-
got Wallström och biståndsminister Isabella Lövin hand-
lingsplanen för en feministisk utrikespolitik för inbjudna 
representanter från många föreningar. Leonore Wide var 
där som representant för SLMK. SLMK har representerats 
av flera personer vid de informationsmöten som UD-NIS, 
Utrikesdepartementets enhet för nedrustning och icke-
spridning, inbjudit föreningarna till inför och efter första 
utskottet i FN, i september respektive december 2015. I 
december 2015 skickade SLMK ett brev till UD-NIS med 
frågor angående deras prioriteringar för bidrag efter att vi 
fått information om att UD-NIS gett ett ansenligt bidrag till 
den USA-baserade organisationen Global Zero.  I sitt svar 
bekräftade UD-NIS att Global Zero fått 100 000 US-dollar 
riktat till ett projekt om riskreducering (’de-alerting’). 
På förfrågan från Nätverket för kärnvapennedrustning in-
bjöd utrikesminister Margot Wallström till ett möte på UD 
den 20 april. Leonore Wide och Josefin Lind deltog tillsam-
mans med representanter för IKFF och Palmecenter.  
Den 26 maj 2016 deltog Leonore Wide, Josefin Lind och 
Clara Levin i ett möte med UD-NIS efter OEWG-mötet 
(Open-ended Working Group). 

SLMK följer uppmärksamt hur Sveriges regering agerar i 
olika internationella fora där kärnvapennedrustning och 
icke-spridning avhandlas, och vi diskuterar detta med re-
presentanter för UD-NIS.

ANDRA PRESSMEDDELANDEN 
SLMK reagerade på en uppgift om att en svensk försvars-
forskare menade att det inte vore uteslutet att sätta in 
kärnvapen mot ISIS. I ett pressmeddelande som SLMK 
sände ut den 23 nov 2015 formulerade SLMK starka in-
vändningar mot tanken. Den 6 januari 2016 publicerade 
SLMK ett pressmeddelande från ICAN som fördömde 
Nordkoreas atombombsprov samma dag.

NÄTVERKET FÖR KÄRNVAPENNED
RUSTNING, nucleardisarmament.se  
Inom detta nätverk samarbetar ett 15-tal svenska orga-
nisationer för fred och nedrustning vilkas representan-
ter träffas regelbundet i Stockholm. Den gemensamma 
plattformen är arbetet för en kärnvapenfri värld. SLMK 
representeras av Leonore Wide, som fungerat som Nät-
verkets ordförande sedan drygt ett tiotal år, och Meit 
Krakau. Angående seminarier anordnade av Nätverket, 
v.v. se under Stockholmsföreningens verksamhetsberät-
telse.  

LIFELINK FRIENDSHIPSCHOOLS
Christina Vigre Lundius håller kontakt med denna orga-
ni sation som arbetar med fredsutbildning i skolor i 
många länder. Life-Link grundades och drevs av framlid-
ne Hans Levander, som också var aktiv medlem i SLMK i 
många år. 

SVENSKA LÄKARESÄLLSKAPET
SLMK är associerad medlem sedan många år. Leonore 
Wide har som SLMK:s representant deltagit i fullmäktige-
möten. Vi avstod från att delta med en monter vid Medi-
cinska Riksstämman i december 2015.   

STUDENTGRUPPEN 
Medicinstudenterna ses som mycket viktiga för fören-
ingen. Vi försöker så ofta som möjligt få med studenter 
på våra aktiviteter.  Här kommer studentrepresentantens 
rapport: 

STUDENTARBETET 
I december 2015 ordnades en filmvisning på Locus Medi-
cus i Malmö av SLMK genom David Victorin och Birgitta 
Sahlström Kastlund. Vi hade tänkt visa ”The Man Who Sa-
ved the World”. På grund av oförutsedda tekniska problem 
blev det istället visning av kortare filmer med anknytning 
till nedrustning, en enkel föreläsning och en givande dis-
kussion om kärnvapenfrågan. Fyra studenter deltog. 

Under 2016 ledde SLMK:s möte i Mjölby till flera nya idéer 
som nu börjat sättas i verket. Idén om en podcast som 
skulle kunna läggas upp i en serie på SLMK:s hemsida har 
lett till inköp av en studiomikrofon och tre inspelade av-
snitt av David Victorin och Gunnar Westberg. Dessa har 
berört historiska händelser, centrala begrepp inom ned-
rustning och olika scenarier för framtiden. Det finns pla-
ner för fler delar med fokus på det dagsaktuella, men det 
är ännu oklart exakt vilka som ska leda dessa. Mixning av 
avsnitten kvarstår.  

Likt tidigare år är rekrytering av nya studenter en stor ut-
maning. 

 
David Victorin, studentrepresentant
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INTERNATIONAL PHYSICIANS FOR THE 
PREVENTION OF NUCLEAR WAR, IPPNW,  
ippnw.org
IPPNW är en världsfederation med aktiva föreningar i ett 
30-tal länder spridda över hela världen. SLMK håller kon-
takt med såväl IPPNW:s huvudkontor i USA som syster-
föreningar i ett flertal länder. Under verksamhetsåret har 
SLMK inte haft någon representant i IPPNW:s styrelse, 
vilket vi tidigare haft under många år. Gunnar Westberg, 
tidigare co-president i IPPNW, håller dock fortlöpande 
kontakt med personer i IPPNW:s ledning och är en av skri-
benterna på IPPNW:s blogg  https://peaceandhealthblog.
com/  SLMK:s kontor håller också kontakt med IPPNW:s 
kontor i Boston.  

SLMK betalar årligen den överenskomna medlemsavgif-
ten på 4 US-dollar per medlem och år till centrala IPPNW 
d.v.s. omkring 10 000 US-dollar per år. SLMK tillhör se-
dan många år de tre länder som betalar den största med-
lemsavgiften. De två andra är föreningarna i Tyskland och 
Japan. SLMK har genom åren specifikt stöttat den kärn-
vapeninriktade delen av IPPNW:s arbete. Under verksam-

hetsåret stödde vi IPPNW:s programdirektör John Loretz 
deltagande i OEWG-mötet och ICAN Campaigners mee-
ting i månadsskiftet april-maj 2016 med 1700 US-dollar 
för flygresa och hotell. I slutet av augusti 2016 donerade vi 
ytterligare stöd med 10 000 US-dollar riktat till John Loretz 
kärnvapenrelaterade arbete.

NORDISKT OCH EUROPEISKT SAMARBETE 
SLMK har goda kontakter med den norska föreningen 
Norske leger mot atomvåpen. SLMK:s tidskrift Läkare mot 
Kärnvapen är medlemstidning även för vår danska syster-
förening Danske læger mod kernevåben. Åsa Lindström 
håller kontakt med den europeiska regionala gruppen ge-
nom vice-presidenten Angelika Claussen, Tyskland. 

REGIONALT EUROPEISKT IPPNWMÖTE 
I BELGRAD  
Åsa Lindström och Clara Levin deltog i mötet som ägde 
rum 11–13 september 2015. De rapporterade på SLMK 
bloggen http://slmk.org/blogg/europeiskt-samarbete-
over-granser/ 
SLMK stod för kostnaderna för resa och hotell för två an-

INTERNATIONELLT ARBETE

SLMK:s arbete är i stor utsträckning internationellt inriktat och sker i nära kontakt med den internationella läkarrörelsen 
mot kärnvapen och den internationella kampanjen för kärnvapnens avskaffande. På bilden SLMK:s projektledare Clara 
Levin och ordförande Andreas Tolf utanför FN i Genève i samband med den öppna arbetsgruppens möte om kärnvapen-
nedrustning i augusti.
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dra deltagare i mötet, Arielle Denis från ICAN:s Genève-
kontor och Arife Kose från ICAN Turkiet.

“HEALTH THROUGH PEACE” KONFERENS
OCH IPPNW STYRELSEMÖTE
Denna konferens anordnades i London i mitten av novem-
ber 2015 av Medact, vår brittiska systerförening. Martin 
Tondel och Gunnar Westberg deltog. I anslutning till kon-
ferensen hade IPPNW ett styrelsemöte. Fastän SLMK för 
närvarande inte har någon medlem i IPPNW:s styrelse, har 
SLMK-medlemmar tagit aktiv del i styrelsearbetet genom 
sina nära kontakter sedan tidigare. Efter IPPNW:s världs-
kongress i Astana, Kazakstan, hösten 2014, tog SLMK upp 
en dialog med IPPNW och utarbetade ett förslag till han-
tering av frågan om inaktiva, ”tysta”, IPPNW-föreningar. 
Förslaget lades fram på styrelsemötet i London av Gunnar 
Westberg och vann bifall.  

INTERNATIONAL CAMPAIGN TO ABOLISH 
NUCLEAR WEAPONS, ICAN icanw.org
ICAN är en kampanjorganisation, lanserad 2007 på ini-
tiativ av IPPNW, för att skapa en stark global opinion för 
kärnvapennedrustning. ICAN har varit oerhört betydelse-
full för att driva frågan om ett förbud mot kärnvapen. Idag 
har ICAN 440 partnerorganisationer i nära 100 länder. 
SLMK är en av 13 svenska partnerorganisationer. Josefin 
Lind ingår som representant för SLMK i ICAN:s internatio-
nella styrgrupp. Jan Larsson är hennes suppleant. Genom 
Josefin Lind kan SLMK få direkt information om vad som 
är på gång inom ICAN. 

ICAN:s ekonomiska situation förändrades när den nya 
norska regeringen i slutet av år 2015 drog in allt ekono-
miskt stöd, efter att Norge åren innan hade gett ett gene-
röst stöd till ICAN. Som följd därav blev det nödvändigt 
att minska personalen vid ICAN:s kontor i Genève. I feb-
ruari 2016 beslutade SLMK stödja ICAN:s verksamhet 
med 10 000 €, och i slutet av augusti gav SLMK ytterligare 
10 000 € till stöd för ICAN-kontoret i Genève. 

Clara Levin deltog i ICAN:s kampanjhelg 30 april–maj 
2016 som ägde rum i samband med OEWG:s andra ses-
sion (se nedan). 

FÖRSTA UTSKOTTET I FN (FIRST COMMITTEE) 
I NEW YORK, OKTOBER–NOVEMBER 2015
Clara Levin var på plats under ca en vecka, då hon var aktiv 
inom ICAN-gruppen och rapporterade hem om förhand-
lingarna via mejl och SLMK-bloggen. Hon träffade där även 
representanter för Sveriges delegation och utrikesminister 
Margot Wallström. SLMK tillsammans med IKFF sponsra-
de en kampanj i sociala medier veckan 19–23 oktober: ett 
tema per dag med tydliga pedagogiska bilder och en kort 
informationstext, totalt fem teman, som spreds i sociala 
medier. Layout var utförd av Pernilla Lundmark. Den to-
tala spridningen beräknades till ca 8 000 personer. Också 
antalet besök på SLMK:s facebooksida steg markant. Clara 
Levin deltog även i Humanitarian Disarmament Forum, 
som hölls i anslutning till Första utskottet.  

OPENENDED WORKING GROUP, OEWG    
Josefin Lind deltog vid OEWG:s första sammanträde i feb-
ruari 2016 i Genève.  

Under OEWG:s andra session i maj var Clara Levin på plats 
och höll den 11 maj ett uppskattat anförande som repre-
sentant för IPPNW. Länk till talet och en videoinspelning:
http://www.icanw.org/campaign-news/the-pathway-
towards-a-treaty-banning-nuclear-weapons/

Vid OEWG:s avslutande session 5–19 augusti 2016 antogs 
med stor majoritet ett starkt formulerat slutdokument 
med en rekommendation till FN:s Generalförsamling att 
under år 2017 sammankalla en konferens, öppen för alla 
stater, med uppgift att förhandla fram ett legalt bindande 
avtal för att förbjuda kärnvapen, ledande till deras totala 
avskaffande. Andreas Tolf och Clara Levin var närvarande 
och skildrade bakgrunden och den avslutande dramati-
ken i flera blogginlägg: 
http://slmk.org/blogg/raffel-infor-sista-sessionen-av-
oewg/
http://slmk.org/blogg/pa-vag-mot-karnvapenforbud/
http://slmk.org/blogg/diplomatisk-sapopera-i-geneve-
pa-vagen-mot-ett-karnvapenforbud/
Se även artikel i LMK nr 144.

STÖD TILL ISRAELI DISARMAMENT 
MOVEMENT, IDM.
På styrelsemötet i april 2016 beslutades donera 2000 € till 
ett IDM-initierat projekt för en konferens om frågan om 
en zon fri från massförstörelsevapen i Mellanöstern samt 
1000 € till projekt för en petition till Israels högsta domstol. 
Sistnämnda projekt stöddes sedan med ytterligare 1000 €. 
Domstolsprojektet har rapporterats vara genomfört med-
an det förstnämnda projektet stött på svårigheter. 

RESAN TILL BALTIKUM 8–12 JUNI 2016 
Under ledning av författaren Peter Handberg besöktes 
lämningar av installationer från kalla kriget. Ett tjugotal 
personer varav hälften från SLMK deltog i resan. Se även 
reportage i LMK nr 145. Gunnar Westberg rapporterade 
även på IPPNW-bloggen. 

 
Danderyd i november 2015
Meit Krakau
Sekreterare
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VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR SLMK 
STOCKHOLM, VERKSAMHETSÅRET 
20150901 – 20160831.
(Återges här något förkortad och redigerad.)

Protokollförda arbetsmöten har hållits 6 gånger under 
verksamhetsåret. Möteslokal: Sveriges Läkarförbund, Villa-
gatan 5.

Årsmöte 2015
Vid årsmötet 19 oktober 2015 som bevistades av sju med-
lemmar och en associerad medlem beviljades styrel-
sen ansvarsfrihet. Bokslut visade en kassabehållning på 
35 469,77 kr. Följande val av styrelse för det kommande 
verksamhetsåret gjordes: Ordf. Leonore Wide, vice ordf. 
Gösta Alfvén, kassör Karin Wrangsjö, övrig ledamot Meit 
Krakau och Eva Petersson (associerad medlem). Sekrete-
rare alternerande. Studentrepresentant vakant. Revisorer 
Bengt Erik Ginsburg, Monika Palmgren. Revisorsuppleant 
Anne-Marie Snellman. Valberedning Carin Odhner, Karin 
Stenstedt. Efter mötet berättade Amanda Jackson, håll-
barhetschef på Swedbank, om arbetet med att genomföra 
bankernas ”kärnvapenfria” placeringar.

Löpande aktiviteter under verksamhetsåret:
Under året har ett flertal av Stockholmsgruppens aktivite-
ter skett i samarbete med Josefin Lind, generalsekreterare 
SLMK, och Clara Levin, projektledare SLMK, som arbe-
tar på SLMK:s kansli på Norrtullsgatan 45 i Stockholm. 
Jose fin och Clara, Leonore och Meit har medverkat i med-
lemstidningen Läkare mot Kärnvapen, LMK. Leonore och 
Meit författar tillsammans SLMK:s nyhetsbrev. Leonore 
är tillsammans med Josefin kontaktperson för SLMK för 
riksdagsnätverket mot kärnvapen. 

SLMK Stockholm deltar aktivt i Nätverket för kärnvapen-
nedrustning med Leonore, ordförande, och Meit. Två se-
minarier arrangerades av Nätverket:
”Kärnvapennedrustning – initiativ och forskning”. Den 
5 nov. 2015 i ABF-huset. Talare: Kjølv Egeland, forskare 
knuten till ILPI (International Law and Policy Institute), 
Norge, och Josefin Lind, SLMK.  
”Kärnvapenfaran – hur är situationen i Nordkorea och 
Europa”. Den 16 mars 2016 i ABF-huset. Talare: Dan 
Smith, direktör SIPRI, Magnus Hellgren, chef UD-NIS, Jo-
sefin Lind, SLMK. 

ÅRSRAPPORTER FRÅN LOKALFÖRENINGAR 
OCH LOKALGRUPPER

Invigning av statyn ”Kvinnan i fredsarbetet” på Djurgården i Stockholm. Talare var Ann Bernes, jämställdhetsambassadör 
på UD, en representant för Djurgårdsförvaltningen, fil dr. Irene Andersson, historiker vid Malmö Högskola, samt från SLMK 
Gösta Alfvén och Josefin Lind.
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2015
15 sept. Leonore och Josefin i möte på UD med Jan Lod-
ding och Johannes Andreasson för diskussion kring Sveri-
ges hållning i De-alerting-gruppen.
29 sept. Leonore, Meit, Josefin, Clara deltog i UD-NIS in-
formationsmöte inför Första utskottet i FN.
13 nov. Leonore representerade SLMK vid UD:s presenta-
tion av feministisk utrikespolitik.

2016 
20 april. Möte med utrikesminister Margot Wallström. Från 
SLMK deltog Leonore och Josefin.
26 maj. UD-möte efter OEWG (Open-ended Working Gro-
up). Josefin, Clara och Leonore deltog.
16 juni. Invigning av Peter Lindes staty ”Kvinnan i freds-
arbetet”. Talare var Ann Bernes, jämställdhetsambassadör 
på UD, en representant för Djurgårdsförvaltningen, fil dr. 
Irene Andersson, historiker vid Malmö Högskola, samt 
från SLMK Gösta Alfvén och Josefin Lind. En skrift om Alva 
Myrdal och Inga Thorsson hade sammanställts av Gösta, 
Carin och Meit. Den finns tillgänglig på SLMK:s webbplats. 
Inför invigningen sände SLMK ut ett pressmeddelande.
6 aug. Hiroshimadagen. Manifestation i Storkyrkan, arr. av 
SLMK och Stockholms domkyrkoförsamling. Planering och 
program: Leonore och Clara. Talare: Yukiko Duke, kulturjo-
urnalist, Åsa Lindström, SLMK, Mikael Lindgren, Svenska 
kyrkan Fred och försoning. Årets Anti-atombombsdiplom 
tilldelades Eva von Oelreich, Röda Korset.

Under året har föreningens mångåriga medlem Karin 
Stenstedt gått bort.

 
Karin Wrangsjö

GÖTEBORG  
I Göteborg arbetar SLMK lokalt tillsammans med Yrkes-
grupper mot Kärnvapen. Vi arrangerade som vanligt ett 
möte på Hiroshimadagen. Denna gång berättade Anna 
Lundberg, 15 år och talesperson för scoutrörelsen, om 
sina upplevelser i Hiroshima. Gunnar Westberg talade 
kring frågan: ”Varför kan inte kärnvapenmakterna accep-
tera en kärnvapenfri värld”.  Ett femtiotal personer deltog. 
Mötet finns tillgängligt på YouTube.      

På Bok- & Biblioteksmässan i Göteborg i slutet av septem-
ber 2015 hade Yrkesgrupper mot Kärnvapen en monter 
med inriktning på arbetet för ett förbud mot kärnvapen. 
Ett brev med över 1000 namnunderskrifter översändes till 
Sveriges regering med krav på ett aktivt svenskt arbete för 
ett förbud mot kärnvapnen. Gunnar Westberg och prof. 
Ulf Bjereld hade på bokmässans stora scen en diskussion: 
”Förbjuda kärnvapnen” Omkring 150 åhörare. På Lilla 
Scenen framträdde Karin Utas Karlsson tillsammans med 
Gunnar Westberg: ”Tänk nytt – tänk gemensam säkerhet”. 
Omkring 70 åhörare. 

 
Gunnar Westberg

ÖREBRO
Sedan 1995 har fredsföreningarna gemensamt genom 
en ljusceremoni påmint Örebroarna om atombombsex-
plosionerna i augusti 1945 i Japan. Talet hölls i år av Åsa 
Nausner, som är strateg för möten över gränser i Svenska 
kyrkan. Medan de japanska ljuslyktorna sattes ut från ka-
not spelade två medlemmar ur gruppen Fiolej på fiol och 
gitarr. Ett sjuttiotal personer deltog. 

Samma dag, den 6 augusti, hade undertecknad en insän-
dare införd i Nerikes Allehanda under rubriken Vi minns 
Hiroshima med en inbjudan till manifestationen och en 
påminnelse om att det inte finns något förbud mot att föra 
in atomvapen i Sverige samt att en sådan lag är nödvän-
dig. Vårt mål är att avskaffa kärnvapnen och se till att de 
blir eliminerade på ett säkert sätt.

 
Ingrid Brånvall



Boktips! 
MY JOURNEY AT THE 
NUCLEAR BRINK 
av William J. Perry

William Perry har under 70 av sitt 89 

år långa liv arbetat med frågor om 

kärnvapen och deras 

konsekvenser. Han 

var USA:s försvarsmi-

nister eller biträdan-

de försvarsminister 

i flera perioder. Mel-

lan dessa uppdrag 

arbetade han med 

kärnvapen frågor i 

industri eller forsk-

ning.

I sin bok berättar han 

vad han levt och lärt, 

särskilt när det gäller 

politiken och kärn-

vapnen. Hela tiden 

är han återhållsam i sina påståenden.  

Eftersom han aldrig överdriver blir 

hans påståenden desto mer effektiva, 

till exempel när han säger att vi flera 

gånger varit nära förintelsen av den 

mänskliga kulturen. Han återger en del 

av de ”close calls” som beskrivits i de 

senaste numren i vår tidning. 

Perry säger att faran för kärnvapenan-

vändning idag kanske är större än un-

der det kalla kriget. Då menar han, att 

döma av sammanhanget, i första hand 

terrorattacker som kan utplåna en stad. 

Han framhåller även att ett regionalt 

krig mellan Indien och Pakistan är en 

fara vi som måste ta på stort allvar. 

Ett kärnvapenkrig mellan USA och 

Ryssland kommer ingen att starta med 

avsikt, men ett misstag, mänskligt och/

eller tekniskt, kan utlösa kriget.

Under det kalla kriget arbetade Perry 

ofta med sovjetiska och ryska politiker. 

Ett sådant samarbete är idag mycket 

svårare. Orsakerna till de försämrade 

relationerna och den ökade krigsfaran 

finns på båda sidor. President Putins 

nationalistiska politik, annekteringen 

av Krim och delar av Ukraina, liksom 

hans stöd till ryska minoriteter i tidiga-

re sovjetrepubliker ökar krigsriskerna. 

Liksom många andra äldre statsmän, 

t.ex. George Kennan, anser Perry att 

Natos expansion och missilförsvaret i 

östra Europa också är viktiga orsaker 

till de försämrade relationerna. Detta 

kunde ha undvikits.

Nordkoreas kärnva-

penprogram hade 

upphört på nittiota-

let genom överens-

kommelser som bl.a. 

förre presidenten 

Jimmy Carter lyckats 

göra med Pyon-

gyang. President 

George W. Bush 

avbröt förhandling-

arna så snart han 

tillträtt som presi-

dent. Nordkoreas 

kärnvapenprogram 

återupptogs. ”Jag 

blev både förvirrad och arg” skriver 

Perry, ett av de starkaste uttrycken i 

hans bok. 

Perry fortsätter att undervisa ännu vid 

89 års ålder. Han har mycket att lära 

ut.  ”Människan kommer inte bara att 

hålla ut. Hon kommer att segra”. Med 

detta citat från William Faulkner slutar 

han sin bok, sitt testamente.

Boken skall som helhet bli tillgänglig 

på nätet, utlovar Perry. Den som inte 

hinner läsa boken finner en utmärkt 

sammanfattning och diskussion, skri-

ven av guvernören i Kalifornien Jerry 

Brown, i New York Review of Books, 

July 14, 2016, som fortfarande finns på 

Internet.

Man kan höra Perry tala om da-

gens och den närmaste framti-

dens problem med kärnvapen 

på <https://www.youtube.com/

watch?v=0MXLuYWaoAg>. Han 

påminner om att under hans tid som 

försvarsminister skrotades 8000 kärn-

vapen!

Gunnar Westberg

Detta har 
hänt 
BESÖK AV EXPERTER 
FRÅN GENÈVE 

I november hade vi besök av tre exper-

ter från Genève. Beatrice Fihn, chef för 

ICAN, John Borrie, forskningschef på 

United Nations Institute for Disarma-

ment Research samt Richard Lenanne, 

tidigare diplomat som drev kampan-

jen Wildfire fram till 2016. De träffade 

representanter från riksdagen, utrikes-

departementet och civilsamhället. De 

besökte även Globala gymnasiet och 

föreläste för en klass i internationella 

relationer. 

NY PUBLIKATION 
Nu är den här, vår nya publikation

 ”En osäker värld – Kärnvapnens kon-

sekvenser och nedrustningens fram-

gångar”! Publikationen är en samling 

texter på sammanlagt 100 sidor med 

författare som Peter Wallensteen, 

Beatrice Fihn och Hans Corell. Skulle 

du vilja ha ett exemplar? Kontakta 

info@slmk.org. 
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MISSA INTE!På gång 
ICAN WEEK OF ACTION 
Den 10–17 februari utlyser ICAN Week 

of Action! Det är en hel vecka då alla 

ICAN:s 440 medlemsorganisationer 

uppmuntras att skapa uppmärksam-

het inför förbudsförhandlingarna 

som startar i slutet av mars. Ordna en 

föreläsning, en gatuaktion, skriv en 

insändare eller uppmärksamma på 

annat sätt på din ort att världen håller 

på att förbjuda kärnvapen! Håll utkik 

på vår webb och i sociala medier för 

inspiration och budskap att sprida: 

Twitter: @IPPNWSweden, @goodbyenukes 
Facebook: /SLMK.1981, /icanw.org, 
Instagram: @lakaremotkarnvapen, 
@goodbyenukes 
www.slmk.org, www.icanw.org 

VÅRMÖTE 9–10 APRIL 
Varmt välkommen på Svenska Läkare 

mot Kärnvapens vårmöte 9–10 april i 

Tyresö utanför Stockholm! Kom och 

lär dig mer och umgås med andra 

engagerade. Vi får även besök av Eva 

Walder, Sveriges nedrustningsam-

bassadör. Mer information finns på 

slmk.org. Hör av dig med ditt intresse 

till meit.krakau@slmk.org. 

VAR MED OCH FÖRBJUD 
KÄRNVAPEN!
Den 27–31 mars (med förmöte till-

sammans med ICAN 25–26 mars) 

kommer första sessionen av för-

budsförhandlingarna äga rum och 

andra sessionen pågår 15 juni–7 

juli i FN i New York. Läkare mot 

Kärnvapen kommer självklart att 

finnas på plats. Vill du som med-

lem i Svenska Läkare mot Kärnva-

pen vara med i vår delegation? Hör 

av dig till kansliet på info@slmk.org 

eller ring till 08-400 20 483 om du 

är intresserad av att följa med!

FÖLJ MED OSS TILL 
ALMEDALEN I SOMMAR!
Den 2–9 juli 2017 kommer vi att 

som så många år tidigare åka till Visby 

och närvara under politikerveckan 

i Almedalen. Tidigare år har vi mätt 

blodtryck och samtalat med förbipas-

serande samt arrangerat seminarium 

tillsammans med Uppsala universitet. 

Vi har ännu inte satt igång att planera 

för sommarens almedalsvecka men 

vi vill gärna bli fler som deltar! Hör av 

dig till kansliet på info@slmk.org eller 

08-400 20 483 om du som medlem är 

intresserad av att följa med! 

FÖLJ NPT PREPCOM I WIEN!
Den 2–12 maj i FN i Wien äger det för-

sta förberedande mötet rum inför 2020 

års översyn av icke-spridningsavtalet. 

Gissningsvis kommer mycket att kretsa 

kring förhandlingarna om ett kärnva-

penförbud, som kommer att ha inletts 

när staterna träffas i Wien. Om du som 

medlem är intresserad av att följa med, 

anmäl ditt intresse till kansliet på info@

slmk.org eller 08-400 20 483!

TRÄFFA FÖRFATTAREN 
TILL DÖDENS TRIUMF 
PÅ ÅRSMÖTET

Mattias Berg, kulturjournalist på 
Sveriges Radio och författare roman-
debuterade förra året med denna 
faktaspäckade thriller om hur man-
nen med väskan – the nuclear football – flyr 
ner i Stockholms hemliga bergrum där det 
svenska atombombsprogrammet utfördes. 
Vad är sant och vad är fiktion? Missa inte 
att höra Mattias berätta om sitt arbete med 
boken och ställ frågorna som oundvikligen 
dyker upp vid läsning av boken! 

Lördagen 21 januari kl 15:00 
Riffis lokaler på Norrtullsgatan 45, botten-
våningen. T-bana Odenplan, Stockholm.

▲ Beatrice Fihn, chef för ICAN (International Campaign to Abolish Nuclear Weapons), ett nätverk med över 440 organisationer från hela 
världen som arbetar för ett förbud mot kärnvapen. 
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INTERNATIONELL UTBLICK

KASHMIR

I april 2016 sa president Obama att han 

såg tre stora problem med kärnvapnen: 

svårigheterna för Ryssland och USA 

att samarbeta om att minska kärnva-

penstyrkorna, Nordkoreas kärnvapen 

samt spänningarna mellan kärnva-

penländerna Indien och Pakistan. 

Båda gör anspråk på Kashmir. Vid tre 

tillfällen, 1947, 1965 och 1999 har de 

varit i väpnad konflikt om regionen. 

Nu är Kashmir delat i en indisk och en 

pakistansk del. Vid gränsen är militär 

trupp ständigt närvarande och då och 

då utbryter fientligheter. Uppgifterna 

är hämtade ur en artikel skriven av en 

pakistansk-amerikansk forskare vid 

Princeton University. 

Pakistan är helt beroende av vatten från 

floden Indus som rinner upp i Hima-

laya och sedan flyter genom indiskt 

territorium och Kashmir innan den når 

Pakistan. Indus och dess bifloder ger 

vatten, mat och elektricitet till Pakistan 

och delar av Indien. Under krigen har 

Indien hotat med att leda bort en del 

av vattnet i Indus. De två länderna ska 

rätta sig efter Indus Waters Treaty men 

folkökning, nya kraftverksdammar och 

klimatkrisen ger konkurrens om Indus 

vatten med risk för konflikter. Hösten 

2016 har båda länderna hotat varandra 

i samband med indiska dammbyggen 

i Kashmir. 

Både Indien och Pakistan har kärnva-

penbärande ballistiska missiler och 

kryssningsmissiler. Deras kärnvapen 

kan avfyras från land, flygplan och 

ubåtar. Pakistans militärer säger att 

de har taktiska kärnvapen som de kan 

använda på slagfältet mot övermäktiga 

indiska konventionella styrkor. Indiska 

militärer säger att de inte kommer att 

starta ett kärnvapenkrig men blir de 

anfallna med kärnvapen tänker de 

veder gälla massivt med kärnvapen-

angrepp på städer i Pakistan. 

Av Inge Axelsson

Sammanfattning: de två sydasiatiska 

stormakterna har under 70 år inte 

kunnat lösa konflikten om Kashmir 

och nu förvärras den av taktiska och 

strategiska kärnvapen, klimatkris och 

konkurrens om vatten. Bakom Pakistan 

står Kina, bakom Indien USA – fyra 

kärnvapenmakter. 

Artikeln slutar: “Preventing a South 

Asian war from becoming nuclear war 

will require progress on banning the 

bomb.” följt av en kommentarsspalt 

med hårda ord och anklagelser mellan 

pakistanska och indiska debattörer.  

Zia Mian. Kashmir, climate change, and nuclear 
war. Bulletin of the Atomic Scientists, 7 Decem-
ber 2016. 

ÖVERLEVARNA: BARA STRÅL

NINGSSKADOR RÄKNAS

Atombomberna som fälldes över Hiro-

shima och Nagasaki dödade omedel-

bart hundratusentals människor på 

grund av hetta, bränder och rasering av 

byggnader. Senare dog människor av 

strålningsskador. Men av överlevarna 

är det är bara de strålningsskadade 

som följts upp med medicinsk hjälp 

och forskning. De som skadats av hetta, 

bränder och sammanfallande hus 

fick ingen speciell hjälp. Det fanns så 

många sådana offer, också från terror-

bombningarna av Tokyo, att bistånd till 

radiakskador hela tiden stått i centrum 

och förmodligen bidragit till strål-

ningsskräcken hos japaner och många 

andra. Fler brändes och krossades till 

döds än strålades till döds men det är 

de strålningsskadade överlevarna som 

uppmärksammats. 

Nagataki S. Thoughts on relief for atomic bomb 
survivors since Obama’s visit to Hiroshima. 
Lancet 2016;388:10054:1878–1879. 

▲ Karta över Kashmir. Pakistanskt område grönt, indiskt blått. 
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DONALD TRUMP OM KÄRN

VAPEN

Under sin valkampanj beskrev Donald 

Trump spridningen av kärnvapen som 

det största problemet i världen. Men 

han sa också att Japan och Sydkorea 

kanske vill ha egna kärnvapen. Han 

utesluter inte att atombomba IS, eller 

Europa för den delen. Men han har 

också sagt att det är ”mycket, mycket, 

mycket, mycket osannolikt” att han 

någonsin skulle använda kärnvapen. 

Denna medvetna otydlighet är inte 

ovanlig hos amerikanska presidenter, 

t.ex. Bill Clinton och George W. Bush, 

som inte uteslöt att USA skulle kunna 

starta ett kärnvapenkrig. 

Icke-spridningsavtalet, NPT, från 1968 

förbjuder de fem kärnvapenstaterna 

(P5: USA, Ryssland, Storbritannien, 

Frankrike och Kina) att attackera ett 

icke-nukleärt land som är med i avta-

let. Indien och Kina har förbundit sig 

att inte starta kärnvapenkrig (sedan 

2003 tillåter Indien sig att svara med 

kärnvapen om de angrips med biolo-

giska eller kemiska vapen). Ryssland 

övergav icke-förstaslags-policyn på 

1900-talet och USA har inte någon 

sådan policy. 

Rachel Becker. What’s standing between Donald 
Trump and nuclear war?0 New,  The Verge, 
December 11, 2016

NORSK APPELL MOT 

ATOMVAPEN

Norske leger mot atomvåpen (NLA) 

presenterade den 13 oktober en appell 

som undertecknats av 1000 läkare och 

medicinstudenter. Appellen upp-

manar regeringen och Stortinget att 

aktivt arbeta för ett globalt förbud mot 

kärnvapen. Appellen överlämnades 

till Stortingets utrikes- och försvars-

kommitté. Den hade undertecknats av 

ordföranden för norska läkarförbundet, 

rektorerna vid universiteten i Oslo 

och Bergen och dekanerna vid de fyra 

medicinska fakulteterna. 

 
NLA http://legermotatomvapen.no/news/183/
details/949  

ISRAELISK NGO TVINGAR 

FRAM TRANSPARENS I ISRAELS 

KÄRNERNERGIMYNDIGHET

The Jerusalem Post meddelade i 

slutet av december att Israels högsta 

domstol har beslutat att hörsamma 

en petition insänd av den israeliska 

nedrustningsorganisationen Isra-

eli Disarmament Movement om 

att öka transparensen kring Israels 

kärnenergimyndighet Israel Atomic 

Energy Commission (IAEC) och Israels 

kärnenergianläggningar. Det är första 

gången någonsin som en juridisk 

entitet kontrollerar myndigheten. 

IAEC kommer sannolikt att behöva 

presentera tidigare säkerhetsklassifi-

cerad information om sitt arbete för 

första gången och efter det kommer 

högsta domstolen att besluta vad som 

kommer att hållas hemligt och vad 

som bör offentliggöras. Sharon Dolev, 

en av ledarna i Israeli Disarmament 

Movement menar att bara att domsto-

len kommer att höra IAEC är en vinst 

och kan förhoppningsvis generera en 

debatt om myndighetens slutenhet.  

http://www.jpost.com/Israel-News/High-Court-
to-hear-petition-for-transparency-for-Israels-
secretive-atomic-agency-476643

FIDEL CASTRO DÖD

Kubas mytomspunne förre ledare Fidel 

Castro avled 26 november 2016 vid en 

ålder av 90 år. Fidel Castro har ibland 

hyllats av anhängare som den som ”gav 

Kuba tillbaka till folket”, medans hans 

motståndare kritiserat honom och den 

kubanska regimen för att ha brutalt 

förtryckt den politiska oppositionen.  

OROANDE SIGNALER OM 

KAPPRUSTNING MELLAN USA 

OCH RYSSLAND

22 december twittrade den blivande 

amerikanske presidenten Donald 

Trump att USA måste stärka och utöka 

sina kärnvapenarsenaler ända tills 

världen kommer till sans när det gäller 

kärnvapen.

https://twitter.com/realDonaldTrump/sta-
tus/811977223326625792

Dagen innan hade Rysslands president 

Vladimir Putin sagt i ett tal att Rysslands 

strategiska kärnvapenstyrkor måste 

stärkas, särskilt av den typen som kan 

penetrera missilförsvarssystem. 

https://www.yahoo.com/news/putin-calls-
strengthening-russias-military-nuclear-potenti-
al-101800687.html

▲ Fidel Castro, en av de mer färgstarka ledarna under kalla kriget, har avlidit vid 90 års ål-
der. Det historiska eftermälat ser ut att bli blandat - vissa hyllar hans insatser medans han 
av andra kategoriseras som en kommunistisk diktator och ledare för en repressiv regim.



ORGANISATIONER MOT KÄRNVAPEN 

SVENSKA LÄKARE MOT KÄRNVAPEN - SLMK

Vi är den svenska sektionen av International Physicians for the Prevention of  Nuclear 

War (IPPNW) som är en bred internationell organisation med 150 000 medlemmar, som 

har en kärnvapenfri värld som gemensamt mål. I Sverige är vi idag nästan 2 600 läkare 

och medicinstudenter som är medlemmar. Dessutom har vi associerade medlemmar 

från yrkesgrupper som liksom läkare vill värna liv och hälsa, nämligen tandläkare, 

forskare, ingenjörer, sjuksköterskor, sjukgymnaster och biomedicinska analytiker.

Både Svenska Läkare mot Kärnvapen och IPPNW är politiskt och religiöst obundna 

organisationer med målet att avskaffa kärnvapnen genom att sprida saklig information 

om vapnens medicinska effekter.

Som medlem får du tidningen Läkare mot Kärnvapen 4 gånger/år. Det är den enda 

svenska tidskriften om kärnvapen.

Vårt arbete finansieras till ca 80 % av medlemsavgifter. Utan detta stöd skulle vi inte 

kunna agera så självständigt och vetenskapligt trovärdigt som vi gör idag. En stark röst 

för de humanitära och medicinska nedrustningsargumenten är nödvändig i dagens 

kärnvapendebatt. Vi är den rösten, tack vare en engagerad läkarkår. Medlemsavgiften 

är 290 kr/år för läkare och 200 kr/år för associerade medlemmar. Alla studenter betalar 

100 kr/år. Bankgiro 901-0901.

Du hittar oss på webben: www.slmk.org 

eller facebook.com/SLMK.1981

INTERNATIONELL KAMPANJ FÖR ETT KÄRNVAPENFÖRBUD

2007 lanserade IPPNW en bred kampanj för kärnvapnens avskaffande som getts 

namnet ICAN – International Campaign to Abolish Nuclear Weapons. Idag samlar den 

över 440 organisationer i fler än 100 länder som ställt sig bakom kampanjens krav på ett 

internationellt avtal som förbjuder kärnvapen. I Sverige medverkar elva stora freds- och 

miljöorganisationer i ICAN som drivs av initiativtagaren Svenska Läkare mot Kärnvapen.

www.icanw.org  / www.icanw.se | facebook.com/ican.sweden | Twitter @ICAN_Sweden

DANSKE LÆGER MOD KERNEVÅBEN - DLMK

Bestyrelsen består af: Klaus Arnung (formand), Niels Dahm (kasserer), Alexandra 

Schou (International Councillor), Adeel Riaz Ahmed (web-master) og Povl Revsbech 

(sekretær). Bent Pedersen er revisor.

DLMK, e-mailadresser och telefonnummer:

Alexandra Schou, København, 27218115, alixschou@hotmail.com

Niels Dahm, Faaborg, 62618361, dahm@avernak.dk

Povl Revsbech, Brabrand, 86264717, povl.revsbech@gmail.com

Adeel Riaz Ahmed, Albertslund, 23370484, adeel165@yahoo.com

Klaus Arnung, Vedbæk, 45661181, k.arnung@dadlnet.dk

Sarah Ndoni, København, 50247452, ndoni_sar@hotmail.com 

Marianne Kromann, København, 60219217, marianne_kromann@hotmail.com

Som associerad medlem deltar du i 

verksamheten och har samma förmå-

ner som ordinarie medlemmar, med 

den enda skillnaden att du inte kan 

inneha en styrelsepost.
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KANSLI 

Generalsekreterare
Josefin Lind
08-400 204 83
0760-24 51 58
josefin.lind@slmk.org

Ekonomi- och medlemsansvarig
Jane Földes (vikarie)
08-400 204 83
jane.foldes@slmk.org

Projektledare
Clara Levin
08-400 204 83
076-017 38 69
clara.levin@slmk.org

Svenska Läkare mot Kärnvapen
Norrtullsgatan 45
113 45 Stockholm

Kassör
Klas Lundius 
Svenska Läkare mot Kärnvapen
Håkantorpsmölla 
281 91 Perstorp
klas.lundius@slmk.org

Johannes Eldblom

Profession: ST-läkare Barn-
medicin i Göteborg

Uppdrag i SLMK: 
Suppleant i styrelsen 

Personligt: Medlem sedan 2007, 
följde med till Moskva och New 
York som studentrepresentant. 
Har arbetat en del med Lär om 
Kärnvapen-materialet.  

PERSONPORTRÄTTET



Skänk en gåva 
Du vet väl om att det finns många olika sätt att skänka en gåva till föreningens 
arbete? Svenska Läkare mot Kärnvapen finansieras till ca 70 % av internt insamlade 
medel såsom medlemsavgifter och gåvor. Detta ger föreningen frihet att agera på 
snabbt uppkomna händelser och visar även på ett stort stöd för vårt arbete hos 
medlemmar, associerade medlemmar och stödpersoner.
 

90KONTON
Våra 90-konton kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll och vi arbetar tillsammans med 
Frivilligorganisationernas Insamlingsråd (FRII) för en etisk insamlingsverksamhet vilket 
ger dig som en givare en trygghet om att de pengar du skänker används ändamålsenligt och 
etiskt. 

BG 9010901 samt PG 90 10 901

AUTOGIRO
Du vet väl om att du kan skänka en gåva och/eller betala din medlems-
avgift via autogiro? Det sparar dig och oss arbete och underlättar fören-
ingens ekonomiska planering. Kontakta din bank eller besök slmk.org 
för mer information eller anmälan.

MINNESGÅVA OCH ARV
Vid en närståendes bortgång kan man ge en minnesgåva till Svenska Läkare mot Kärn-
vapen. Sätt in valfritt belopp på något av våra 90-konton och kontakta oss på kansliet 
(info@slmk.org eller 08-400 20 83) så skickar vi ett minneskort till de anhöriga. 

Visste du att du kan testamentera hela eller delar av kvarlåtenskapen till Svenska Läkare mot 
Kärnvapen? Uppge vårt organisationsnummer 812000-2202 när du upprättar ditt testamente. 

LÄS MER OM VAD DET INNEBÄR ATT SKÄNKA EN GÅVA TILL OSS, HITTA 
DOKUMENT OM GRANSKNING OCH RAPPORTERING MED MERA PÅ VÅR 
HEMSIDA slmk.org



POSTTIDNING B 03

Avsändare:
Svenska Läkare mot Kärnvapen
Norrtullsgatan 45
113 45 Stockholm
Sweden

NU ÄR
DEN HÄR!

Vår nya publikation ”En osäker värld 
– Kärnvapnens konsekvenser och 

nedrustningens framgångar”. 

Publikationen är en samling texter på 
sammanlagt 100 sidor med författare 
som Peter Wallensteen, Beatrice Fihn 

och Hans Corell. 

Skulle du vilja ha ett exemplar? 
Kontakta info@slmk.org


