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I detta nummer rapporterar vi från
första delen av förhandlingarna i FN
om ett globalt förbud mot kärnvapen.
Detta har världen väntat på sedan de
första atombomberna utplånade Hiroshima och Nagasaki 1945. I varje tid
sker omvälvande förändringar i synen
på det som förut ansågs som självklart, och förändringarna kan gå fort.
Exemplen på historiska vändningar är
många: slaveriet, dödsstraffet, rösträtten. Inte minst inom medicinen kan
vi med lika delar fasa och förundran
tänka tillbaka på nu förlegade behandlingsmetoder. Till raden av historiska
synvändor kommer också kärnvapnen
att fogas.
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Sveriges regering var under många år
tveksam till ett förbud mot kärnvapen, men i höstas hade man bestämt
sig och meddelade att man ämnade
delta vid förhandlingarna. Detta
ställningstagande välkomnades av
civilsamhället. Vid förhandlingarna
i New York höll nu den svenska
delegationen flera anföranden som
visade på ett uppriktigt engagemang
för frågan. Flera av delegaterna uttryckte också sin entusiasm över den
generella tonen efter denna första
förhandlingsrunda; det är uppenbart
att staterna nu inte samlats för att
pliktskyldigt spela sina förväntade
roller, utan har för avsikt att åstadkomma konkret nedrustning!
Att inga kärnvapenländer deltar vid
förhandlingarna är föga överraskande.
Det betyder dock inte att engagemang
saknas. Utanför förhandlingslokalen
höll USA:s FN-ambassadör ett glödande anförande, närmast ett pekoral,
där hon kraftfullt opponerade sig mot
ett kärnvapenförbud, med hänvisning
till kommande generationers säkerhet!

Det nu så aktuella begreppet ”alternativa fakta” har sällan framträtt i så tydlig
dager. USA har haft stoltare dagar än
denna.
I juni väntar de avslutande förbudsförhandlingarna och om allt går enligt
planerna väntas en förbudstext vara på
plats den 7 juli. En fråga vi särskilt kommer bevaka är om texten ska innefatta
förbud mot finansiering av kärnvapenrelaterade aktiviteter. Detta skulle
få konsekvenser även för Sverige, trots
att vi inte har några kärnvapen. Våra

Andreas Tolf
Ordförande för Svenska Läkare mot Kärnvapen
andreas.tolf@slmk.org
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Det är uppenbart att staterna nu inte samlats
för att pliktskyldigt spela sina förväntade
roller, utan har för avsikt att åstadkomma
konkret nedrustning!
banker, pensionsfonder och finansiella
institut kommer bli tvungna att se över
sina innehav för att undvika finansiering av andra länders kärnvapenprogram.
Allt sedan vi började bevaka denna
fråga för några år sedan, har de flesta
banker i Sverige nu en tydlig policy
mot investeringar i kärnvapen. Detta
visar vilken styrka som finns i uppmärksamhet på illegitima investeringar. Även banker förstår att investeringar i vapenslag som är på väg att
förbjudas är en dålig affär. Genom
att innefatta förbud mot finansiering
fastslås det illegitima - och illegala - i
investeringar i massförstörelsevapen,
och förbudet blir ännu starkare i sin
stigmatisering av kärnvapeninnehav.
Därmed ökar chanserna att åstadkomma konkret nedrustning.

När historiens ande är på väg att vända
sin kappa efter civilsamhällets vindbyar
av krav på avrustning, är det många
som när det är så dags kommer att
hamna på rätt sida i historiens bokslut.
Det gäller både föreningar, politiker och
företag. Det kan bli trångt där, men alla
är välkomna! Även Donald Trump och
Vladimir Putin. v
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Världens länder i förhandlingar om ett

KÄRNVAPENFÖRBUD
Av Josefin Lind och Clara Levin
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å många som 132 stater
samlades nyligen på FN:s
högkvarter i New York för inledande förhandlingar om ett avtal
som förbjuder kärnvapen. Kring
viktiga delar av avtalet rådde det
enighet, såsom att kärnvapnen på
grund av sina katastrofala humanitära konsekvenser måste elimineras
och att innehav och användning av
kärnvapen måste förbjudas. Civilsamhället har en central roll i detta
arbete och gavs stort utrymme att
uttala sig under förhandlingarna.
När mer än 130 av världens länder
under fem dagar i mars träffades

i New York för de första förhandlingarna om ett avtal som förbjuder
kärnvapen, var det resultatet av
många års hårt arbete – arbete med
att flytta fokus i kärnvapenfrågan
från tekniska diskussioner till kärnvapnens humanitära konsekvenser
och göra detta till ett imperativ för
nedrustning. ICAN (International
Campaign to Abolish Nuclear Weapons) har gått i täten tillsammans
med en handfull stater för att få
dessa samtal till stånd. SLMK sitter i
ICAN:s internationella styrgrupp och
Läkare mot Kärnvapen var självfallet
på plats i New York när förhandlingarna inleddes.

Mötet inleddes på hög politisk och
diplomatisk nivå med bland andra
utrikesministrar, Internationella Röda
Korskommittén och påven, som alla
önskade staterna ett gott förhandlingsklimat och framgångsrika diskussioner.
Samtidigt stod USA, Storbritannien,
Frankrike och ytterligare ett tiotal
Natostater utanför salen och protesterade mot förhandlingarna. USA:s
FN-ambassadör Nikki Hayley hade
kallat till denna märkliga protestpresskonferens. Hon yttrade de redan
bevingade orden att hon ”som mor och
som dotter undrade om delegaterna
inne i förhandlingssalen verkligen såg
till sina länders och invånares bästa”.

Att FN:s medlemsstater står utanför
dörren och protesterar mot pågående
förhandlingar hör inte till vanligheten.
Vi kan se det som tecken på vikten av
förhandlingarna och det kommande
avtalets stora betydelse.
Förhandlingarna har ett mandat från
FN:s generalförsamling från förra året
och är uppdelat på två sessioner, först
de nyligt avslutade 27 - 31 mars och
sedan 15 juni – 7 juli. Ambassadör
Elayne Whyte Gomez från Costa Rica är
ordförande för förhandlingarna och har
som ambition att avtalet ska vara klart
när förhandlingarna avslutas 7 juli. Om
staterna inte är klara då måste general-

församlingen ge ett nytt mandat för att
fortsätta förhandlingarna under 2018.
De stater som deltog i förhandlingarna
representerar två tredjedelar av FN:s
medlemsstater. Nederländerna var det
enda Natolandet bland deltagarna och
Japan var med endast under inledningen. Inte en enda kärnvapenstat fanns
i rummet. Vi har dock förstått att de
flesta icke närvarande staterna följde
förhandlingarna noga genom FN:s
webbsändningar.
Civilsamhällsorganisationer runt om i
världen har protesterat mot sina regeringars beslut att inte delta i förhand-

lingarna och bland annat lyfte man
i Norge fram att det är första gången
någonsin landet inte deltar i multilaterala FN-förhandlingar. Kärnvapenstaternas påtryckningar på sina allierade
har varit hårda: USA har förbjudit Natostaterna att delta och Frankrike hade
framgångsrik pressat de fransktalande
afrikanska länderna att inte delta.
På förhandlingarnas näst sista dag ordnade ambassadör Whyte en informell
session då experter från akademin och
civilsamhället fick möjlighet att delge
sin syn på de olika delarna av avtalet
och staterna kunde ställa frågor till dem
och till övriga stater. En känsla av dia-
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▲ Setsuko Thurlow var 13 år när atombomben släpptes över hennes hemstad Hiroshima. Nu reser Setsuko världen över för att berätta om

sina upplevelser. Under förbudsförhandlingarna i New York höll hon ett uttalande som berörde många och hon fick stående ovationer.
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log och verkligt meningsutbyte infann
sig snart. Civilsamhället fick i övrigt
möjlighet att under femton minuter per
avsnitt av förhandlingarna lämna sina
synpunkter och tankar, vilket vi tror
uppskattades av de flesta. Sammanfattningsvis fanns en ganska stor enighet
om avtalets omfattning och innebörd.
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Bland de stater som deltog i förhandlingarna rådde det konsensus om att
det i avtalet måste framgå att de humanitära konsekvenserna av kärnvapen
ligger till grund för avtalets existens och
om att målet är att avtalet ska leda till
kärnvapnens fullständiga eliminering.
De flesta av de deltagande staterna
menade vidare att avtalet uttryckligen
måste förbjuda lagring, användning,
utplacering, anskaffning, utveckling

”

Civilsamhället fick
i övrigt möjlighet att
under femton minuter
per avsnitt av förhandlingarna lämna sina
synpunkter och tankar
och produktion av kärnvapen. Det ska
även vara förbjudet att assistera, uppmuntra eller förmå någon att engagera
sig i någon av dessa
aktiviteter. Många ville även inkludera
förbud mot transfer av kärnvapen och
även mot finansiering av kärnvapenrelaterade aktiviteter, även om flera
stater (inklusive Sverige) uttryckte

skepsis mot det sistnämnda. Slutligen
finns några riktigt besvärliga frågor:
ska ett förbud mot hot om användning
av kärnvapen och mot kärnvapenprov
ingå i avtalet? Ska avtalet hantera
verifikation? Hur ska processen för
anslutning av kärnvapenstater till
avtalet se ut? Och slutligen, ska det vara
förbjudet med transit och omlastning
av kärnvapen på deltagande ländernas
territorium.
Sverige deltog under hela veckan
med nedrustningsambassadör Eva
Walder som chefsförhandlare. Man
höll fyra korta men kärnfulla anföranden och vi förde kontinuerlig dialog
med delegationen. Vi uppskattar det
engagemang som Sverige numera
visar. Samtidigt är vi bekymrade över

FOTO: THEA MJELSTAD
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▲ Efter att förhandlingarna var avslutade delades papperstranor ut till alla som deltagit på

▲ Josefin Lind och Clara Levin på plats i

FNs generalförsamling för öppningssessionen av förbudsförhandlingarna.

FOTO: CLARE CONBOY
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konferensen. Papperstranor är en symbol för en kärnvapenfri värld och för nedrustning.

▲ Beatrice Fihn, chef för ICAN, höll en presskonferens i

▲ Ira Helfand, co-president för IPPNW beskrev för presskåren under

presskonferensen hur ett kärnvapenkrig riskerar att försätta nästan
två miljarder människor i svält.

LÄKARE MOT KÄRNVAPEN #148

FOTO: ICAN

reaktion till USAs FN-ambassadör Nikki Hayleys protest mot
förbudsförhandlingarna.
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▲ På ICAN Campaigners meeting samlades engagerade personer

från världen över för att delta i workshops och planera inför förbudsförhandlingarna.

”
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ICAN spelade en
viktig roll under förhandlingarna. Vi hade
alla noga förberedda
uppgifter och samarbetade för att förhandlingarna skulle bli
framgångsrika.
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de signaler som Sverige sänder genom
att framhäva vikten av att kunna lämna
avtalet samt över Sveriges ovilja att ta
på sig någon ytterligare förpliktelse,
såsom att avstå från att assistera eller
finansiera kärnvapenrelaterade aktiviteter. Det sistnämnda menar vi är en av
de viktigaste åtgärderna kärnvapenfria
länder kan göra för att sätta reell press
på kärnvapenstaterna och försvåra
tillverkning, utveckling och bevarandet
av kärnvapnen.
ICAN spelade en viktig roll under
förhandlingarna. Vi hade alla noga
förberedda uppgifter och samarbetade
för att förhandlingarna skulle bli framgångsrika. Vi jobbade för att alla stater,

▲ Anne-Marte Skaland från Norge, Carlos Umaña från Costa

Rica och Clara Levin och Josefin Lind från Sverige var på plats
på Campaigners meeting i New York.

såväl inne i som utanför förhandlingssalen skulle få ta del av vårt budskap,
att förhandlingarna dokumenterades
genom bilder och rapporter, att sociala
medier spred budskapet om förhandlingarna och att ICAN:s anföranden
skulle vara kompletterande, och samstämmiga.
Nu inväntar vi det första utkastet till
avtalstext som ambassadör Whyte
kommer att sätta ihop. Det gäller för
såväl stater som civilsamhälle att
snabbt ta del av utkastet när det kommer och analysera det noga. Inom
ICAN kommer vi att anordna regionala
möten runt om i världen och diskutera
de delar som behöver utvecklas ytterligare för att avtalet ska bli så användbart som bara möjligt.
Nu gör vi oss redo för den andra
sessionen av förhandlingarna som
vi kommer att bevaka på plats och vi
återkommer med rapporter.
Följ oss på vår blogg på hemsidan
www.slmk.org/blogg! v

ICAN CAMPAIGNERS
MEETING
Helgen innan förbudsförhandlingarna
i mars startade samlades närmare
80 engagerade personer från hela
världen i New York för att delta i ICAN
Campaigners meeting. Under två fullspäckade dagar pågick livliga samtal,
fördjupande diskussioner och kreativa
workshops, allt för att stimulera deltagarna till att arbeta aktivt under förbudsförhandlingarna veckan efteråt.
Att koordinera så många aktiva personer är ett imponerande arbete. Det
kräver struktur, tydliga budskap och
även tålamod. Arbetet var uppdelat så
att varje person fick välja vilken av de
sju olika grupperna hon eller han ville
vara med i: lobba stater som var på
plats, lobba stater som inte var på plats,
bevaka förhandlingarna, fotografera
och filma, events och aktioner, sociala
medier och media. Under helgen planerades det för veckan: vilka aktioner
som skulle göras och hur vi kunde
skapa uppmärksamhet och sprida vårt
budskap. För ICAN blev det en lyckad
vecka och framför allt kändes det innovativt att arbeta så här. v

Should the

BAN TREATY
oblige its parties to

RATIFY THE NPT?
made mandatory by all five treaties
establishing nuclear-weapon-free zones. One of these treaties – the Treaty of
Tlateloclo – predates the NPT. It bears
mentioning that none of these regional
ban treaties seem have undermined the
NPT or caused nuclear proliferation.

Ensuring that the ban treaty cannot be
used as a cover for unsavoury activities
is important. Yet I suggest that formally
linking the ban treaty to the NPT in this
way is a bad idea.

As all the regional nuclear weapons
bans, the global nuclear weapons ban
should oblige its members to conclude
comprehensive safeguard agreements
with the IAEA – not join the NPT. The
ban treaty could of course also make
the IAEA’s Additional Protocol mandatory (this is a voluntary add-on under
existing agreements), but this will likely
meet opposition from states concerned
about the “balance of mutual responsibilities and obligations of the nuclear
and non-nuclear Powers”.

It is the International Atomic Energy
Agency (IAEA) – not the NPT – that ensures that states do not use civilian nuclear technology for military purposes.
The NPT simply makes it mandatory for
its non-nuclear-weapon state parties
to have in place an agreement with the
IAEA, allowing it to conduct inspections. But the NPT does not “own” the
IAEA safeguards – far from it. Concluding IAEA safeguards has also been

Making ban treaty accession dependent on NPT ratification rather than the
conclusion of IAEA safeguards has two
main drawbacks: First, the five states
implicitly defined as “nuclear-weapon
states” by the NPT are not required by
the NPT to conclude IAEA safeguard
agreements. A ban treaty that simply
obliged its signatories to be parties to
the NPT (and not directly to conclude
safeguard agreements) would thus

▲ Kjølv Egeland is a doctoral candidate in

International Relations at the University
of Oxford and senior scholar at Wadham
College, Oxford. Egeland focuses on the
dynamics of multilateral disarmament
diplomacy and international security. His
doctoral thesis explores how the institutional and legal framework for nuclear
disarmament has evolved over time.
Egeland was advisor for the International
Law and Policy Institute in Oslo from 2013
to 2016.

allow the nuclear-weapon states to
join the treaty without safeguards. That
would hardly be fair or wise. Second,
making NPT ratification a necessary
condition for ban treaty accession
would likely shut the door on India and
Pakistan ever joining the treaty. While
nobody believes India or Pakistan will
join the ban treaty any time soon, it
is a safe bet that they will join the ban
treaty before they join the NPT – which
they have described as unfair and discriminatory for five decades. One of the
benefits of the ban treaty is precisely
that its provisions will apply equally to
all states, regardless of whether they
were major powers in the 1960s.
Ban treaty accession should not be
dependent on NPT ratification. v
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oining the nuclear weapons ban
treaty should only be open to states that have ratified the Nuclear
Non-Proliferation Treaty (NPT), argued
the Argentinian delegation to the first
segment of substantive negotiations on
a treaty banning nuclear weapons at
the UN in March. The reason for including such a provision would presumably be to provide a “deterrent to states
that are considering withdrawing from
the NPT, ensuring that they cannot
deflect international condemnation by
claiming to be committed to disarmament proceedings via the ban treaty.”
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ICKE-SPRIDNINGSAVTALET
– hopp eller förtvivlan? Av Clara Levin, Josefin Lind

M
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ed den första förberedande
kommittén, PrepCom, som
hölls i Wien under de två
första veckorna i maj, har en ny cykel
av icke-spridningsavtalet (NPT) startat. Läkare mot Kärnvapen var på plats
under den första veckan, som liknade
de flesta tidigare PrepCom och inte
tillförde mycket nytt i debatten.
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Icke-spridningsavtalet är det enda
multilaterala avtal som vi har i dag när
det gäller kärnvapennedrustning och
icke-spridning. Under de kommande
åren kommer de stater som är parter
till avtalet att träffas en gång per år för
ytterligare PrepCom, för att diskutera
avtalet, vad som gjorts hittills och
vad som ska göras framöver. År 2020
samlas de för nästa översynskonferens
av avtalet. Den senaste översynen
2015 slutade i fiasko då det förslag
till slutdokument som låg på bordet
blockerades av USA, Storbritannien
och Kanada. Nyligen träffades majoriteten av NPT:s parter i New York
för att förhandla fram ett avtal som
förbjuder kärnvapen och leder till att
de elimineras. Förväntningarna inför
årets PrepCom var därför inte särskilt
höga och många var nog ganska
nervösa: hur skulle stämningen vara,
hur mycket skulle förbudsprocessen
beskyllas för att förstöra NPT, eller kan
denna cykel rent av bli mer framgångsrik genom att implementeringen
av avtalets artikel VI om nedrustning
visar sig gå framåt?
Under första veckan, då vi var på
plats, dominerades de olika staternas anföranden av upprepningar. Vi
tappade räkningen över hur många
gånger ländernas representanter sa
att NPT är hörnstenen för kärnvapennedrustning, att de fördömde Nordkoreas provsprängningar och utveckling

av landets kärnvapenarsenal, samt
att det är viktigt att staterna uppfyller
avtalet. Kanske är det så att dessa ord
som används inom NPT måste fortsätta upprepas, som efter en osynlig
mall som staterna måste följa. För oss
blir det tomma ord när vi vet att inom
ramen för NPT görs ingenting för att
främja nedrustning.
Kärnvapenstaterna kritiserade som förväntat förbudsprocessen. De menade
att ett förbud mot kärnvapen kommer
att försvaga NPT, att det är viktigt med
konsensus och att hänsyn måste tas till
den globala säkerhetskontexten. Denna
kritik mot förbudsprocessen har förts
fram i flera år nu och den bemöttes
skickligt av många stater. Bland annat
sa Nigeria att kärnvapen skapar ett
obskyrt system som bygger på rädsla,
misstänksamhet, ohälsosam rivalitet samt onödig tävlan mellan stater.
Österrike sa också att kärnvapenstaternas kraftfulla hävdande att de behöver
kärnvapen för sin säkerhet är en av de
mest effektiva anledningarna till spridning av kärnvapen.

Eftersom detta är den första av flera
PrepCom inför översynskonferensen
2020, fanns inte några förväntningar
på faktiska resultat eller slutsatser,
men har man som vi just varit med
och lyssnat på FN-förhandlingarna om
ett förbud mot kärnvapen och sedan
bevittnar en NPT PrepCom, då ser
man tydligt vilken dynamik förbudsförhandlingarna har och hur hopplöst
repetitiva NPT-konferenserna är.
Kärnvapenstaternas oerhört stora vapeninvesteringar och deras arroganta
förhållningssätt till såväl förbudsprocessen som till de flesta länders önskan
om större transparens och faktiska
nedrustningsåtgärder, borde inte
lämna någon oberörd.
FN-förhandlingarna om ett förbud mot
kärnvapen är det mest lovande vi sett i
kärnvapenfrågan på decennier och när
Sverige betonade att vi har en skyldighet att utforska alla möjligheter att nå
framgång, inklusive förbudsförhandlingarna, var det därför ett välkommet
inslag under denna i övrigt deprimerande NPT PrepCom. v

MÖTE I MOSKVA
Av Klas Lundius

S

LMK har sen länge arbetat
tillsammans med, först den
sovjetiska och senare den ryska,
läkarföreningen mot kärnvapen, men
under de senaste åren har det varit
glest med kontakterna. Den ryska
föreningen tog dock initiativet till
ett möte i slutet av februari med ett
seminarium tillsammans med ryska
Pugwash på den ryska vetenskapsakademin i Moskva.
Om vi ser tillbaka hade föreningarna
under kalla kriget en hel del samarbete med bland annat trilaterala möten,
där en läkare från USA och en från
Sovjetunionen träffades i Sverige och
bodde i en svensk läkarfamilj.

I dag är det läkarna som själva måste
organisera allt. Mötet i Moskva den
21 februari med titeln ”International
symposium on global security” organiserades av några läkare tillsammans
med medlemmar av ryska Pugwash.
Mötet hölls på engelska och det kom
deltagare från Finland, Tyskland, Storbritannien, USA, Norge och Sverige.
De traditionella dialogmötena som var
planerade till dagen efter fick tyvärr
ställas in i sista stund.
Det viktiga var att vi nu fick igång ett
samarbete igen. Vi skall inte glömma
att de ryska läkarna har det betydligt
svårare nu än tidigare att organisera
möten och det finns nog anledning till
en viss försiktighet. v

Efter millennieskiftet avlöstes president Jeltsin av president Putin. Vi
kunde under att antal år fortsätta med
dialogmötena men internationella
ideella organisationer betraktades av
myndigheterna som spionorganisationer om man fick ekonomiska bidrag
utifrån. Några bidrag fick dock inte
vår ryska organisation och personalen
kunde inte avlönas varför kontoret så
småningom fick läggas ned. Det blev
svårare att organisera större möten och
de årliga dialogmötena fick ställa sin.
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Under 1990-talet utvecklades dialogmöten, där läkare träffade beslutsfattare i olika länder och i Ryssland fick vi
tillfälle att besöka beslutsfattare på hög
nivå i olika ministerier och i Duman.
Efter Sovjetunionens fall i slutet på
1991 stod den ryska föreningen helt
utan statlig hjälp. Ekonomin i landet
var i kaos och våra medarbetare hade
det jobbigt samtidigt som öppenheten
var stor, och vi lyckades tillsammans i
bokform dokumentera viktigt material.
SLMK hjälpte till med att ekonomiskt
hålla kontoret under armarna i några år.
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Boktips!
NUCLEAR WEAPONS
UNDER INTERNATIONAL
LAW

▲ Andreas Tolf t.v. omvaldes som ordförande för Svenska Läkare mot Kärnvapen. Mattias

LÄKARE MOT KÄRNVAPEN #148

Till kansliet har vi beställt boken
Nuclear Weapons under International
Law från Cambridge University Press.
Det är en antologi redigerad av Gro
Nystuen, Stuart Casey-Maslen och
Annie Golden Bersagel. Boken går
igenom hur kärnvapen behandlas i
internationell rätt ur olika aspekter
såsom legaliteten under jus ad bellum
(rätten för en stat) och jus in bello (de
folkrättsliga reglerna i krig), hot om
användning och internationell humanitär rätt, miljömässiga ansatser till
kärnvapen och kärnvapentester under
internationell rätt.
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Berg t.h. gästade årsmötet och berättade om sin bok Dödens Triumf – om mannen med kärnvapenväskan och hur Sveriges atombombsprogram härbärgerades i vindlande tunnlar under
Stockholms tunnelbanesystem.

Detta har
hänt
SLMK:S ÅRSMÖTE

EN OSÄKER
VÄRLD

Den 21 januari höll Svenska Läkare mot
Kärnvapen årsmöte och mötet valde
enhälligt Andreas Tolf som ordförande
även för kommande år. Årsmötet fick
också besök av författaren och journalisten Mattias Berg som skrivit
thrillern Dödens triumf om
Sveriges atombombsprogram
och om hur mannen med
kärnvapenväskan, ”the nuclear
football”, flyr ner i Stockholms
tunnelbanegångar. Mattias höll
en spännande föreläsning om
all research han gjort inför boken och många valde att köpa
boken av honom på plats.

Andra upplagan
av publikationen
En osäker värld
finns nu tillgänglig! Kontakta info@
slmk.org om du vill ha ett, eller flera,
exemplar av boken.

Den 30 maj anordnade Nätverket för kärnvapennedrustning ett
uppföljande seminarium om förbudsförhandlingarna, på ABF i Stockholm.

Vi ser fram emot
att lära oss mer
om detta ämne
och uppmuntrar er läsare att
också beställa
den!

SEMINARIUM ABF

På seminariet deltog nedrustningsambassadör Eva Walder, Tarja Cronberg
från SIPRI och Josefin Lind från Läkare
mot Kärnvapen. Seminariet handlade
om den kommande andra sessionen
av förhandlingarna om ett avtal som
förbjuder kärnvapen som startar den
15 juni på FN i New York.

SLMK PÅ UD OCH
FÖRSVARSDEPARTEMENTET
Under våren har företrädare för
Läkare mot Kärnvapen träffat representanter från såväl Utrikesdepartementets enhet för icke-spridning
och nedrustning som enheten för
folkrätt, mänskliga rättigheter och
traktaträtt samt Försvarsdepartementet. Syftet med dessa möten har varit
att diskutera Sveriges position inför
förhandlingarna om kärnvapenförbudet och få ökad förståelse för de olika
ställningstaganden som Sverige har
gjort och kommer att behöva beakta
framöver. Vi uppskattar att få hålla
den här dialogen med representanter
för olika delar av regeringen och anser
att det är viktigt att vår expertkunskap
blir känd för dem.

Tack vare att så många sparar i Swedbanks Humanfond och väljer Svenska
Läkare mot Kärnvapen som mottagare
av de 2% av sparpengarna som skänks
till välgörande ändamål fick vi den 14
februari 400 668 kr! Totalt genom åren
har föreningen fått över 9 miljoner
kronor och det är oerhört värdefulla
pengar som vi kan använda i den del
av verksamhet där det för tillfället behövs mest. Läs mer om Humanfonden
på Swedbank.se och gå in redan idag
och välj Svenska Läkare mot Kärnvapen som mottagare – för en kärnvapenfri värld!

VÅRMÖTET
En helg i början av april anordnade
föreningen ett medlemsmöte på
Tyresö. Det var en mycket lyckad helg
med aktiva deltagare. Sveriges nedrustningsambassadör Eva Walder höll ett
föredrag om förbudsprocessen, vi hade
workshops om engagemang och psykologiska aspekter av kärnvapen samt
diskussioner om hur vi i föreningen
kan arbeta vidare med förhandlingarna
om ett förbud mot kärnvapen. Tack alla
som deltog!

SCHYSSTA PENSIONER
AP-fonderna ansvarar för 1600 miljarder av svenska folkets pensionspengar.
De investerar i en rad företag som
bidrar till kränkningar av mänskliga
rättigheter, miljöförstöring och klimat
förändringar. Det handlar inte om
enskilda misstag utan om ett system-

fel. I kampanjen Schyssta pensioner
arbetar vi för att AP-fondernas investeringar måste vara hållbara. I slutet av
mars uttryckte finansminister Per Bolund (MP) att AP-fondernas regelverk
behöver moderniseras och att hänsyn
måste tas till miljö och mänskliga rättigheter. Pensionsgruppen i riksdagen
kommer inom kort att lämna in en
remiss som förhoppningsvis leder till
ett nytt lagförslag.
I början av maj granskade Dagens
Industri AP-fondernas innehav i
kärnvapen. Det visade sig att Första till
Fjärde AP-fonden hade ökade sina investeringar 2016 till bolag kopplade till
kärnvapen med 700 miljoner kronor.
Sammanlagt har de ovan nämna APfonderna investeringar i kärnvapenbolag värda 4,7 miljarder kronor. Detta
är samtidigt som Sveriges regering är
delaktiga i förhandlingar om ett kärnvapenförbud. AP-fondernas agerande
går helt emot regeringens arbete för
en kärnvapenfri värld och regeringens
ambitioner för att förbjuda kärnvapen. Vi, tillsammans med kampanjen
Schyssta Pensioner kräver att dessa
investeringar upphör och att hållbarhet måste gå före avkastning när det
kommer till vår gemensamma framtid.
Läs mer på www.schysstapensioner.
nu!

MISSA INTE
ATOMBOMBSPODDEN
Vi har en podd! Atombombs
podden är ett initiativ av Läkare
mot Kärnvapens studentrepresentant David Victorin och handlar om allt som händer och har
hänt i kärnvapenfrågan.
Ni hittar alla avsnitt på vår
www.slmk.org! På vår hemsida
hittar ni även information om allt
vi gör och har för oss, ni hittar
även material, nyheter och
blogginlägg.

MINNESORD
ROBERT MTONGA
Robert ”Bob” Mtonga, som avled den 5
mars 2017, var Copresident för IPPNW
2010-2014. Han arbetade intensivt
för fred och nedrustning även före
och efter den perioden. Bob lade sin
stora energi främst i kampanjerna mot
handeldvapen och landminor. Han
var förvisso engagerad i arbetet mot
kärnvapen också, men det är naturligt
att han som afrikan, som dagligen såg
effekterna av handeldvapnen i sitt
hemland Zambia, fann att han gjorde
mest nytta i arbetet mot dessa.
Kanske är vi inte så många i SLMK
som upplevde Bob på nära håll. För
oss som gjorde det är minnet desto
starkare. Vi andra arbetar kanske mot
kriget därför att vi hatar lidandet,
hatar orättvisorna, vill att mänskligheten skall överleva. Bob arbetade för
fred därför att han älskade människor.
Den känslan, den värmen liksom den
glädje Bob fann i mötet med vänner,
gamla och nya, upplevde vi starkt.
Bob fick bara bli 52 år innan komplikationerna till hans diabetes hann ifatt
honom.
Gunnar Westberg
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400 668 TACK
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På gång
ALMEDALEN 2017
Ses vi i Almedalen? Vi i Läkare mot
Kärnvapen kommer vara på plats i
Visby under politikerveckan i juli. Vi
kommer att anordna två aktioner på
Hamnplan, så kom förbi på tisdagen
den 4 juli och torsdagen den 6 juli
mellan kl. 12-13 och mät ditt blodtryck
samtidigt som vi berättar om senaste
nytt inom kärnvapenfrågan. Onsdagen den 5 juli kl. 11.00 anordnar vi
ett seminarium i Läkartidningens tält
om ”Hur kan du som arbetar i vården
verka för en kärnvapenfri värld?” med
Svenska Läkare mot Kärnvapen och
Röda korset, mer information om deltagare hittar du på vår hemsida.
Seminariet kommer att handla om
hur fokus i kärnvapendebatten har
skiftat från säkerhetspolitiska detaljer till de oacceptabla humanitära
konsekvenserna av ett kärnvapenkrig.
Den internationella läkarrörelsen mot
kärnvapen startade den internationella kampanjen för ett förbud mot
kärnvapen (ICAN), vilken tillsammans
med engagemang från flertalet humanitära och medicinska organisationer,
som Röda korset och från World Medical Assciation, bidragit till att FN nu
förhandlar om ett globalt förbud mot
kärnvapen. De medicinska och humanitära konsekvenserna av kärnvapen
och varför humanitära organisationer
har kommit att engagera sig mot kärnvapen kommer även att diskuteras.

LÄKARE MOT KÄRNVAPEN #148

HIROSHIMADAGEN
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Söndag den 6 augusti äger Hiroshimadagen rum och det kommer att anordnas aktiviteter runt om i landet. I Stockholm kommer en aktion att äga rum i
Storkyrkan i Gamla stan kl. 15.00. I Göteborg kommer det i sedvanlig ordning
att arrangeras en manifestation med
Josefin Lind som årets talare. I Örebro
kommer det hållas en ljusceremoni
vid Svartån, samling vid Obelisken vid
Karro kl. 21.00. Mer information på
www.slmk.org! Håll utkik på hemsidan
för den senaste informationen.

▲ Den nya EU-förordningen om behandling av personuppgifter innebär att vi måste be alla

medlemmar om godkännande att fortsätta få ha deras personuppgifter i vårt register. Vi ber
därför alla medlemmar om största möjliga samarbete för att anpassningen till den nya lagstiftningen ska gå så smidigt och resurseffektivt som möjligt.

NY EU-FÖRORDNING OM
BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER
Den 28 maj nästa år träder en ny EUförordning om hur personuppgifter
får behandlas i kraft. Förordningen
bygger på EU:s konvention om mänskliga rättigheters 8:e paragraf om rätt
till skydd för privat- och familjeliv och
måste respekteras av alla som behandlar personuppgifter.
Svenska Läkare mot Kärnvapen hanterar ingen av Dataskyddsinspektionen
definierad känslig information (ras
eller etnicitet, politiska åsikter, religiös
eller filosofisk åskådning, medlemskap
i fackförening, genetisk eller biometrisk information i syfte att identifiera
en enskild person, uppgifter om hälsa
och sjukdom, sexuell läggning, sexuell
historik) och endast personnummer
på de medlemmar/givare som betalar
via autogiro då bankgirocentralen
kräver detta.
Detta innebär ändock att vi måste be
alla om godkännande att fortsätta få
ha era personuppgifter i vårt register
och behandla dem för att bedriva vår
verksamhet. De aktiviteter vi ägnar
oss åt som innebär att vi behandlar
era personuppgifter är i samband med
medlemsutskick om medlemsavgiften

upp till fem gånger per å (beroende
på när på året ni betalar er medlemsavgift), två utskick om att skänka en
extra gåva till specifika projekt men
även övrig verksamhet, för att sända ut
vår tidskrift Läkare mot Kärnvapen 4
gånger om året och om det dyker upp
övriga informations- eller insamlingsändamål under året.
Vi har inte ännu hunnit ta fram all
dokumentation, policys etc. som kommer att krävas av oss utan är i förberedelsefasen för detta arbete så se
detta som en första information om att
denna nya lag är i antågande och att
vi kommer att behöva utvärdera och
eventuellt uppdatera våra rutiner för
att följa denna lag. Om Datainspektionen gör en tillsyn av oss och de anser
att vi bryter mot förordningen kan vi
bli krävda på en sanktion med upp till
4% av vår omsättning. Därför ber vi er
alla om största möjliga samarbete för
att anpassningen till den nya lagstiftningen ska gå så smidigt och resurseffektivt som möjligt.
Mer information kommer att komma
i kommande nummer av Läkare mot
Kärnvapen, på hemsidan och i utskick.
Ni kan redan idag läsa mer på
www.dataskyddsinspektionen.se.

IPPNW:S VÄRLDS
KONGRESS I YORK
I början av september träffas International Physicians for the Prevention of Nuclear War i York för att
hålla organisationens tjugoandra
världskongress. Svenska Läkare mot
Kärnvapen kommer att vara på plats
och anordna en workshop om Don’t
Bank on the Bomb.

BOKMÄSSAN I GÖTEBORG

VI BÖRJAR MED OCR!
Nu börjar föreningen införa OCRnummer på alla utskick för att underlätta administrationen och således
sänka våra administrativa kostnader.
Använd gärna OCR-nummer vid
inbetalning men oroa dig inte om du
inte har möjlighet eller om du råkar
skriva fel, pengarna kommer in till
oss ändå!

HERMED INDKALDES TIL
LANDSMØDE I DLMK
Landsmødet afholdes lørdag
d.26.8. 2017 kl.14 i Lille
Strandstræde 10, København K
(ved Nyhavn), (Klaus Arnungs
tidl. konsult.)
Dagsorden i henhold til vædtægterne.
DLMK dækker som vanligt deltagernes rejseudgifter
svarende til en togbillet.
Efter Landsmødet middag på
nærliggende restaurant.

Nyfiken på
JANE FÖLDES
Jane Földes är ekonomi- och medlemsansvarig på Svenska Läkare mot
Kärnvapens kansli i Stockholm. Hon
började på kansliet i augusti 2016
som vikare för Cerese Olsson, som är
föräldraledig. Vi är otroligt glada att få
arbeta med Jane, hon är en social och
trevlig person som ser andra människor och hon bidrar med mycket skratt.
Det känns som att det inte finns något
yrke som Jane inte har prövat på. De
senaste femton åren har hon arbetat
på Ersta sjukhus med bland annat
administration och ekonomi. Andra
yrken hon har haft är djurvårdare på
Skansen och cirkelledare inom fackliga frågor och EG, Europeiska gemenskapen, omvårdnadsarbete med mera.
Ja, ni ser, listan kan bli lång.
Det roligaste med arbetet är att det är
varierande arbetsuppgifter som erbjuder både medlemskontakt och att
få arbeta med siffror, säger Jane. Till
störst del handlar det om bokföring,
betalning av fakturor, löneutbetalningar och att registrera medlemmar. Jane
arbetar cirka 40 procent hos Läkare
mot Kärnvapen och resterande tid är
hon på Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet, IKFF, där hon
arbetar med liknande administrativa
uppgifter.

När Jane började på kansliet visste hon
ingenting om Läkare mot Kärnvapen,
men hon känner att detta år har varit
väldigt lärorikt och spännande. I
början av maj följde Jane med till Wien
för att delta på NPT PrepCom och hon
berättade att det var som att komma
till en annan värld. Före resan försökte
hon så gott hon kunde sätta sig in i
vad icke-spridningsavtalet är, vilket
nog var nödvändigt, men hon blev
förvånad över hur staterna kunde med
att upprepa sig så mycket som dom
gjorde i sina uttalanden. Hon tyckte
att det var intressant att få vara med
FN-huset, se hur internationella konferenser fungerar och att få ansikten
på personer som hon bara hört talas
om tidigare.
Jane har en sambo, två barn, fem
barnbarn och en katt. På fritiden
gillar hon att umgås med familjen
och vänner och på sommaren brukar
hon vara ute i husvagnen på Ingarö.
Hon gillar att lära sig nya saker, så i
sommar tänker hon försöka lära sig
spela golf, för att se vad hon tycker om
det. Andra intressen hon har är djur,
böcker, sudoku och resa. Under Kristi
himmelsfärd åker hon med sina två
barn på semester till Barcelona och
njuter av värmen och samlar på sig
nya erfarenheter.
Clara Levin
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Läkare mot Kärnvapen kommer tillsammans med andra yrkesorganisationer mot kärnvapen att befinna sig
på Bokmässan i Göteborg i september. Kom gärna förbi och prata med
oss! Mer information på hemsidan.
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INTERNATIONELL UTBLICK

PÅVE FRANCISKUS MEDDELANDE TILL FN-KONFERENSEN
OM FÖRBUD MOT KÄRNVAPEN
”En etik och en lag som vilar på hotet
om ömsesidig förstörelse – och
möjligen förstörelsen av
hela mänskligheten –
motsäger själva andan i FN. Vi måste
därför sträva efter en värld utan
kärnvapen genom
att fullt ut tillämpa
icke-spridningsavtalet, både bokstavligen och i andan.”
”Denna konferens är avsedd att förhandla fram ett avtal
som inspirerats av etiska och moraliska argument. Den är en övning i hopp
och det är min önskan att den också
blir ett avgörande steg längs vägen mot
en värld utan kärnvapen. Trots att det
är ett påtagligt komplext och långsiktigt mål så ligger det inom räckhåll.”

LÄKARE MOT KÄRNVAPEN #148

Vatican Radio, 28 March 2017
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FORTSATT OINTRESSE FÖR
KÄRNVAPEN I MEDICINSKA
TIDSKRIFTER
När detta skrivs (14 april) har det gått
två veckor sedan första omgången av
FN-förhandlingarna om ett förbud
mot kärnvapen avslutades. Vid en
virtuell genombläddring av de tre
senaste veckornas innehåll i ”the big
five” hittar jag emellertid ingenting
om FN-konferensen, inget om kärnvapen eller kärnvapenkrig. (”The big
five” är de fem mest ansedda kliniska
tidskrifterna: amerikanska NEJM,
JAMA och Annals of Internal Medicine
och brittiska The Lancet och BMJ.) En
PubMed-sökning idag (sökord (nu-

clear weapon*) och (nuclear war)) gav
samma nedslående resultat.
Annat var det på 1980-talet. Ledare
(editorials) i många tidskrifter
handlade om att förebygga
kärnvapenkrig var ”the
ultimate in preventive medicine” och
JAMA gav år efter
år ut temanummer
om kärnvapen
nära årsdagen för
bomben över Hiroshima. Vi behöver
nu ånyo väcka debatten om kärnvapen i den
medicinska pressen. Vem ska
bekämpa kollektiv blindhet om inte vi
gör det?
John Launer, en veteran från vår
brittiska systerförening Medact på
1980-talet, skrev nyligen tänkvärda
rader om just det: den självgodhet
och blindhet som brett ut sig i våra
samhällen. IPPNW försöker så gott det
går att ånyo bygga broar mellan öst
och väst.
Launer J. Doctors and the prevention of nuclear
war. Postgrad Med J 2017;93:111–112.

”SUPER-FUZE” GÖR USA:S
UBÅTSVAPEN OÖVERTRÄFFAT
”Super-fuze” (”fuse” eller ”fuze” betyder tändrör, stubin, propp, säkring,
stubintråd) har installerats på kärnvapenmissilerna ombord på amerikanska ubåtar och gjort att de patrullerande ubåtarna fått förmågan att slå
ut alla ryska missilsiloer tre gånger
om. USA har (men Ryssland har inte)
rymdbaserade tidiga varningssystem
som genast ser avfyrade interkontinentala missiler. USA ser ett anfall

Av Inge Axelsson

30 minuter i förväg, Ryssland högst
15 minuter i förväg. USA har nu ett
försteg framför Ryssland i stormaktsbalansen. USA kan förmodligen slå ut
det mesta av Rysslands försvar med
ett överraskningsanfall. Resultatet
är att Rysslands kärnvapen troligen
står på tå, beredda att avfyras med få
minuters betänketid.
Finessen med ”super-fuze” är att om
missilen riskerar flyga förbi sitt mål
så exploderar den just över målet (en
icke-ingenjörs försök att förstå tekniken). Vladimir Putin vet att USA ligger
längre fram teknologiskt som framgår
av hans svar i en presskonferens i juni
2016:
”Det spelade ingen roll vad vi sa
till amerikanerna, de vägrade att
samarbeta med oss, de förkastade
våra förslag, och fortsatte med sina
åtgärder.”
”…de förkastade allt vi föreslog.”
”…det iranska hotet finns inte, men
[västs] missilförsvar byggs ut…”
”Ditt [väst]folk … märker inte den
överhängande faran – det är det som
skrämmer mig.”
Hans M. Kristensen skriver i bloggen
från Federation of American Scientists att ”de [amerikanska] kärnvapenbärande ubåtarna nu inte bara är en
stabil kapacitet för vedergällning utan
med den nya ”super-fuze” kommer de
alltmer att ses som förstaslagsvapen
framme i frontlinjen. De kommer
sannolikt att ytterligare skärpa planeringen för ”trigger-happy” värsta-fall
scenario i andra kärnvapenländer.”
Hans M. Kristensen et al. How US nuclear force
modernization is undermining strategic stability:
The burst-height compensating super-fuze.
Bulletin of the Atomic Scientists March 1, 2017.
Hans M. Kristensen. FAS Blog March 2, 2017
www.fas.org

FOTO: SLATE.COM

▲ En eventuell konfrontation mellan Trump och Putin skulle kunna få en oviss utgång för

Robert Andersen, Martin J Sherwin. Will Trump
unleash a slow-motion Cuban missile crisis? The
Guardian 5 April 2017
https://www.theguardian.com/commentisfree/2017/apr/05/trump-presidency-slow-motioncuban-missile-crisis
Patricia Lewis et al. Too Close for Comfort Cases of Near Nuclear Use and Options for Policy.
Chatham House Report 2014.

mänskligheten enligt en debattartikel i The Guardian.

KEMVAPEN I SYRIEN
Attacken med kemvapen (sannolikt
sarin eller annan nervgas) i Khan
Shaykhun, Syrien, den 4 april krävde 89
dödsoffer (varav 33 barn enligt Lancet;
BMJ uppgav att 70 personer dödats,
varav flera barn) och skadade 541 personer enligt WHO. Enligt Läkare utan
gränser hade flera offer små pupiller
och kramper som kan orsakas av nervgaser medan andra offer luktade klor.
Tidigare gasattacker har ibland kommit från regeringssidan, ibland från
islamiska staten IS enligt Organisation for the Prohibition of Chemical
Weapons. Den FN-ledda Independent
International Commission of Inquiry
on the Syrian Arab Republic har 20132017 dokumenterat 25 angrepp med
kemvapen. Syriska regeringsstyrkor
anges stå bakom 19 av dem, inklusive
sarinangreppet i Ghouta den 21 augusti
2013 som dödade 1400 människor.
John Zarocostas. Syria chemical attacks: preparing for the unconscionable. Lancet April 15,
2017; 389:1501.
Anne Gulland. WHO condemns suspected use
of chemical weapons. BMJ 2017;357:j1807.

SLUTORD
John Loretz kärnfulla budskap om att
bli av med kärnvapnen:

“Stigmatize. Prohibit.
Eliminate.”

John Loretz, IPPNW blog, March 27, 2017
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KUBAKRISEN REDUX?
Kommer den allt iskallare relationen
mellan Putin och Trump att leda till
en kris med samma dramaturgi som
Kubakrisen 1962? I en debattartikel i
The Guardian diskuteras detta. John F.
Kennedy och Nikita Chrusjtjov var stora
ledare som ledde mänskligheten bort
från avgrunden. En konfrontation mellan Putin och Trump får en oviss utgång
för mänskligheten. Författarna skriver:
“Tiden rinner ut för mänskligheten.
Miraklernas mirakel som räddade oss
genom 1900-talet kan vi inte räkna med
ska rädda oss en gång till. Som Canberra-kommissionen skrev 1997: ’Förslaget
att kärnvapen kan behållas i det oändliga och aldrig användas – av misstag
eller avsiktligt – är inte trovärdigt.’”
Vill man sätta sig in i Kubakrisen, Black
Brant scare eller 11 andra tillfällen
av ”incidents of near nuclear use” så
rekommenderas Patricia Lewis’ rapport, utgiven av det oberoende, brittiska
Royal Institute of International Affairs.
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KANSLI

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.

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

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

Som associerad medlem deltar du i
verksamheten och har samma förmåner som ordinarie medlemmar, med
den enda skillnaden att du inte kan
inneha en styrelsepost.

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

PERSONPORTRÄTTET

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 @nuclearban
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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.
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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

Christina Vigre Lundius
Profession: Specialist i allmänmedicin och företagshälsovård
Uppdrag i SLMK:
Styrelseledamot
Personligt: Aktiv i SLMK sedan
yngste sonen föddes 1982.
Har genom åren fokuserat på
kopplingen mellan den mänskliga faktorn och kärnvapnen,
bland annat i Ryssland.
Är idag fortsatt orolig för världens framtid men känner ett
hopp i FN:s kärnvapenförbud.

ALMEDALEN 2017
LÄKARE MOT KÄRNVAPEN KOMMER VARA PÅ PLATS I VISBY
UNDER POLITIKERVECKAN I JULI.
Vi kommer att anordna två aktioner på Hamnplan, så kom förbi på tisdagen den 4 juli
och torsdagen den 6 juli mellan kl. 12-13 och mät ditt blodtryck samtidigt som vi
berättar om senaste nytt inom kärnvapenfrågan. Onsdagen den 5 juli kl. 11.00 anordnar
vi ett seminarium i Läkartidningens tält om ”Hur kan du som arbetar i vården verka för en
kärnvapenfri värld?” med Svenska Läkare mot Kärnvapen och Röda korset,
mer information om deltagare hittar du på www.slmk.org.
Vill du följa med? Hör av dig så snart som möjligt till info@slmk.org!

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

KÄRNVAPENFÖRBUD NÄSTA!
Den 15 juni till 7 juli träffas staterna åter för att förhandla fram ett
avtal som förbjuder kärnvapen. Ordförande ambassadör Elayne Whyte
från Costa Rica avslutade sessionen i mars med att ambitionen är att
avtalstexten ska vara klar 7 juli. När denna tidning gick till tryck hade
förhandlingarna ännu inte återupptagits så följ oss på Facebook, Twitter
och hemsidan för uppdateringar! Vi skriver självfallet också en rapport i
nästa nummer av Läkare mot Kärnvapen, som kommer ut i september.

