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LEDARE

KAN FÖRBUDSKONVENTIONEN
FÅ KÄRNVAPENSTATERNA ATT
GÖRA VAD DE LOVAT?
”Vi, de förenade nationernas folk,
beslutna att rädda kommande släktled
undan krigets gissel…”
Inledningsorden till Förenta Nationernas stadga från 1945 är sprungna ur
insikterna från en värld lämnad i splittring och grus efter andra världskrigets
fasor. Miljoner människor sörjde sina
makar, barn, föräldrar och vänner,
förlorade i krigets gissel.
I år har vi högtidlighållit minnet av
slutet på första världskriget – ett krig
där tekniska och vetenskapliga landvinningar kom att användas med en

nu vara förlegade. Om man till detta
fogar Donald Trumps hot att säga upp
INF-avtalet, framträder en bild av hur
hela det internationellt ramverk vi så
mödosamt byggt upp riskerar att vittra
sönder. Det vore en mycket farlig och
osäker utveckling.
FN:s generalförsamling tog upp
kärnvapenfrågan redan i sin allra
första resolution från 1946. Syftet var
att starta en process som skulle fasa ut
kärnvapnen ur vapenarsenalerna och
säkerställa att de aldrig skulle komma
att återinföras. Jag är övertygad om att
FN:s kärnvapenkonvention som antogs

”VI, DE FÖRENADE NATIONERNAS FOLK,
BESLUTNA ATT RÄDDA KOMMANDE
SLÄKTLED UNDAN KRIGETS GISSEL...”
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aldrig tidigare skådad brutalitet. Det
visade sig i slutändan inte leda fram till
en verklig, hållbar fred. Mellankrigstiden var istället en giftig grogrund för
missnöje och populism i Europa som
banade väg för nästa stora krig. Ur
myllan, gödslad av en människosyn
som förnekar människans individuella värde och okränkbarhet, kunde
kärnvapnen växa fram och kasta mörka
skuggor ända in i vår tid.
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Få rader har det knutits så mycket hopp
till som icke-spridningsavtalets sjätte
artikel, där parterna uppmanas vidta
effektiva åtgärder för en skyndsam och
total nedrustning i god anda. The Japan
Times kunde förra månaden rapportera
om att USA i samband med en resolution i generalförsamlingen vägrade att
acceptera referenser till NPT:s sjätte
artikel. Man förklarade vidare att man
tog avstånd från de nedrustningsåtaganden man gått med på under tidigare
översynskonferenser. Löftena uppgavs

förra sommaren kommer utgöra en
grund för att till slut fullborda generalförsamlingens första resolution. Det
åligger nu vår förening att övertyga våra
beslutsfattare om att detta är den rätta
vägen att gå om vi vill ha en verklig,
hållbar fred. Vi behöver detta förbud,
och världen behöver Sveriges röst.
Vid SLMK:s årsmöte i januari kommer jag att lämna ordförandeklubban
vidare, efter sex år på posten. Det har
varit en hisnande resa, där jag stundvis haft hjärtat i halsgropen. Men jag
känner stor tacksamhet över att ha fått
vara med under denna tid. Vi står nu
inför stora och viktiga uppgifter. Men
tack vare en stor, trogen och engagerad
medlemsskara samt ett kunnigt och
kompetent kansli är vi väl mogna vårt
uppdrag och fast beslutna att göra allt
vi kan för att rädda kommande släktled
undan krigets gissel. v

Andreas Tolf
Ordförande för Svenska Läkare mot Kärnvapen
andreas.tolf@slmk.org

FÖRLÄNGD TID ATT
SKRIVA UNDER

LÄKAR
UPPROPET!
Regeringen har meddelat
att utredningen om konsekvenserna av ett eventuellt
svenskt tillträde till FN:s
konvention om ett förbud mot
kärnvapen förlängs till den 21
januari 2019.
Det innebär att vi också har
förlängt vårt läkarupprop! Så,
har du inte skrivit under än
finns fortfarande tid.

Klipp ur, signera och
posta sista sidan i denna
tidning eller gå in på

SLMK.ORG/UPPROP
och fyll i formuläret!
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Hotet mot

INF-AVTALET
– nystart av kärnvapenkapprustning?

D

en 20 oktober 2018 meddelade den amerikanske presidenten Donald Trump oväntat att USA ska säga
upp (”terminate”) det så kallade INF-avtalet. För dem som följer frågan om nedrustning av kärnvapen
är beskedet alarmerande. Många undrar om presidenten ensam kan göra detta. En dom för många år
sedan av Högsta Domstolen ger presidenten den makten. Om Trump vill lämna avtalet kan han, och därmed
USA komma att göra det. Hans yttrande kan också betyda att han vill omförhandla avtalet. Vad han önskar kommer vi snart att bli varse. Det finns goda skäl att se närmare på detta avtal: varför det tillkommit, vad det uppnått
och vad en uppsägning kan betyda.
Av Peter Wallensteen

INF-AVTALETS ROLL

LÄKARE MOT KÄRNVAPEN #154

INF-avtalets främsta betydelse är varken en fråga om mängden vapen eller
dess roll för att avsluta det kalla kriget.
Det är i stället att det minskade risken
för kärnvapenkrig mellan parterna,
särskilt i Europa. Utplaceringen av
medeldistansmissiler i Europa innebar att beslutstiderna i en krissituation minskade dramatiskt. Missiler i
västra Tyskland kunde på mindre än
tio minuter nå Moskva, samtidigt som
missiler i västra Sovjet kunde nå huvudstäderna i Västeuropa lika snabbt.
Det skulle bli nödvändigt att reagera
närmast automatiskt i det ögonblick
en attack föreföll vara på gång. Möjligheten till kontakt och samtal eliminerades. Rädslan för att bli överraskad
och utslagen skulle kräva en omedelbar motreaktion.
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Bakgrunden till denna rädsla är att en
attack skulle kunna ge den sida som
startar ett anfall ett övertag genom att
i ett slag eliminera den andra sidans
arsenaler. I strategiska resonemang
beskrivs detta som ett ”första slag” och
det skulle – teoretiskt sett – inte behövas några fler. Efter ett framgångsrikt
sådant anfall skulle den attackerade
sidan inte ha något att svara med.
Eftersom detta skulle vara bekant redan
i förväg innebär det att den sidans

avskräckningsförmåga är borta. När
Sovjet 1962 började placera ut missiler
på Kuba skapade det stark oro i USA
eftersom dessa på några minuter kunde
nå Washington och
andra beslutscentra
i USA. USA svarade
med en karantän av
Kuba och ett kärnvapenkrig föreföll
nära. Lösningen
blev att denna typ
av provokativa utplaceringar avstyrdes. De sovjetiska
missilerna på Kuba
drogs bort och kort
därefter hände det
samma med USA:s
missiler i södra Italien och i Turkiet.

ökade risken för att Sovjet skulle kunna
hota Västeuropa samtidigt som detta
inte hotade USA (som därmed kanske
inte skulle komma till Västeuropas
försvar). Medeldistansmissilerna
ökade riskerna och
därför var dessa
missiler särskilt
provocerande.

”

Bakgrunden till
denna rädsla är att
en attack skulle
kunna ge den sida
som startar ett
anfall ett övertag
genom att i ett slag
eliminera den andra
sidans arsenaler

Inte desto mindre har rädslan för att
den andra sidan skulle kunna få denna
”förstaslagsförmåga” drivit en stor del
av kärnvapenrustningarna: ju mer och
varierade vapen ”vi” har desto mindre
risk för att den andra kan slå ut allt
som ”vi” har. Vid en viss punkt kan det
emellertid betyda att ”vi” får ett överläge som gör att ”vi” kan slå ut allt den
andra har. Utplaceringen av vapnen i
Europa ökade risken för att Väst skulle
kunna få ett sådant övertag mot Sovjet,
samtidigt som de sovjetiska missilerna

Ett logiskt svar på
dessa beslutsdilemman var att
eliminera den mest
hotfulla av alla kategorier av vapen:
medeldistansmissilerna. INF-avtalet
lugnade därmed
ner stämningarna mellan de två
sidorna. Avtalet är noga övervakat och
har systematiskt genomförts. Det är
något som anses ha skapat förtroende
mellan parterna. Det har signalerat att
ingendera sidan planerar för att skaffa
sig övertag i form av en egen förstaslagsförmåga. Båda var nöjda med att
ha en ”andraslagsförmåga”, de kunde
avskräcka varandra. I den andan kunde
också andra avtal ingås, formella som
det kring strategiska kärnvapen (där
det nuvarande avtalet löper till februari
2021) och i praktiken om provstopp.

INF
INF-avtalet (IntermediateRange Nuclear Forces) ingicks
1987 och var det första (och
hittills enda) avtalet mellan de
två ledande kärnvapenstaterna
som eliminerar en hel kategori av kärnvapen. INF-avtalet
förbjuder parterna att inneha
och producera landbaserade
missiler med en räckvidd mellan 500 km och 5000 km, en
kategori av kärnvapen som
befinner sig mellan strategiska
interkontinentala missiler och
taktiska kärnvapen.

FRAMTIDEN

First: det är först och främst USA:s intressen som gäller och först när dessa
är säkerställda kan andras bekymmer
vara värda att lyssna på.
Denna amerikanska hållning skapar
nya spänningar och minskar möjligheterna till fredliga lösningar. Den
stimulerar också en motsvarande
rysk hållning. Även Ryssland bryter
avtal när det passar, senast 2014 där
invasionen av Krim och östra Ukraina
bröt mot de försäkringar Ryssland
1994 givit Ukraina som då lämnade
ifrån sig sina kärnvapen. Det ryska
intresset av att ”trygga ryssars rättigheter” gick före detta löfte, särskilt
som det sammanföll med möjligheten att säkerställa den territoriella
kontrollen över det stora flottbaskomplexet vid Svara Havet. Kina tänker i lika snäva och nationella banor.
Ledningen talar om en framtid för
den ”kinesiska drömmen”: den dag
Kina är likvärdigt med eller överglänser de andra militära stormakterna.
I en värld där de stora staterna endast
tänker på sig själva och varken har
vilja eller förmåga att förstå andras

PETER WALLENSTEEN
är professor i freds- och konfliktforskning
vid Uppsala universitet och vid University of
Notre Dame i USA. Han är medlem i Läkare
mot Kärnvapens vetenskapliga råd.

perspektiv blir risken för missförstånd
allt större. I en tripolär värld med USA,
Ryssland och Kina som rivaliserande
makter blir maktbalans ett särskilt
svårt vågspel där osäkerheten ständigt
ökar. Det leder till krav på mer rustning för att avskräcka de andra och
främja egenintresset. Kärnvapen har
en given plats i dessa sammanhang,
vare sig de är till för taktiska eller
strategiska syften. Uppsägningen av
avtalet som begränsar utvecklingen på
den mest provokativa nivån, medeldistansmissilerna, innebär en reell
säkerhetsrisk. Det kan leda till en ny,
hotfull och kostnadskrävande spiral av
upprustningsåtgärder. Det för oss inte
närmare en fredlig värld. Det innebär
också att det enda verkligt logiska
svaret på kärnvapenhotet, avskaffandet av kärnvapnen, blir svårare men
också allt viktigare för mänsklighetens
överlevnad. v
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Det har sedan länge funnits en
motvilja på amerikansk sida mot att
ha sin handlingsfrihet begränsad av
denna typ av symmetriska avtal mellan två parter med lika rättigheter och
skyldigheter. Redan 2002 lämnade
USA avtalet om förbud mot strategiska missilförsvar för att det ansågs
missgynna USA:s möjligheter att försvara sig. Trump-regeringens agenda
”America First” driver detta än längre:
mellanstatliga avtal ska försäkra USA
om fördelar eller övertag gentemot
andra aktörer, annars får det vara.
För Ryssland har dock just symmetri
varit ett av de starkaste motiven för
avtalen: det har jämställt landet med
USA. De har därmed gjort Ryssland
mer säkert. Uppsägningen av INFavtalet – om det är vad som faktiskt
kommer att hända om sex månader,
snarare än nya förhandlingar – ingår
i ett mönster som uttrycktes mycket
tydligt när den så kallade sjätte
vapengrenen, den särskilda rymdstyrkan som Trump annonserade
sommaren 2018, inrättades: ”When it
comes to defending America, it is not
enough to merely have an American
presence in space. We must have
American dominance in space. So
important.” Uppsägningen av INFavtalet passar in i strategin America
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▲ Michail Gorbatjov och Ronald Reagan undertecknar INF-avtalet under ett möte i Washington DC den 8 december 1987.

ATT UPPHÄVA INFAVTALET ÖKAR
RISKEN FÖR KÄRNVAPENKRIG

LÄKARE MOT KÄRNVAPEN #154

Av Gunnar Westberg
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Troligen var 1980-talet den
farligaste perioden i mänsklighetens historia. Antalet kärnvapen
i världen nådde sin kulmen med
omkring 65 000 laddningar. Spänningen mellan USA och Sovjetunionen var nära en urladdning.
President Ronald Reagan kallade
i ett av sina första anföranden
Sovjetunionen ”ondskans fokus
i den moderna världen”. I sitt tal
till kadetter i West Point sade han
att Armageddon, domens dag, var
nära och ”fienderna till Guds folk
skulle förstöras med kärnvapen”.
Reagans språkbruk gjorde att ryska
ledare inte bara fruktade men förväntade sig en kärnvapenattack.
I mitten på åttiotalet ville USA placera ut medeldistansmissiler i Europa, missiler med en räckvidd på
mellan 500 och 1550 km. Motstån-

det mot USA:s avsedda utplacering
av ”Euromissiler”, typ Pershing II, var
i västra Europa starkt trots att Sovjet
hade motsvarande vapen, SS-20, i
stort antal på sitt territorium.

Till slut kom Reagan och Gorbatjov
i december 1987 överens om att
avskaffa alla medeldistansmissiler
i Europa. Omkring 2 700 missiler
förstördes.

Hur skulle ryssarna reagera på en
amerikansk utplacering? Richard
Perle, rådgivare till försvarsdepartementet, kom med den perfekta
lösningen: erbjud ryssarna att vi låter
bli att utplacera Pershing II om dom
tar bort alla sina SS-20! Vi ger alltså
inte upp någonting. Perle och hans
grupp utgick från att Sovjet skulle
förkasta detta bud, och USA skulle då
få ett skäl att utplacera Pershing II.
Till deras stora förvåning accepterade
Gorbatjov budet.

INF-avtalet kan anses innebära
inledningen till slutet för det kalla
kriget.

Reagan tog gradvis mer och mer
intryck av den starka opinionen mot
kärnvapen, men särskilt insåg han att
Gorbatjov var en helt annan person
är tidigare sovjetledare. Gorbatjov
lyssnade också på råd från dem som
önskade kärnvapennedrustning, bl a
IPPNW, vilket han berättat om bland
annat i sin bok Perestrojka.

Man kan tycka att de båda sidorna
då borde träffas och diskutera
anklagelserna och kanske modifiera
avtalet. I själva verket vill kanske
båda sidor verkligen bygga upp en
styrka med Euromissiler. Rysslands stora och växande militära
underlägsenhet jämfört med USA
och Nato, och de minskande ryska
militära anslagen, gör kanske att

På senare år har båda sidor anklagat
varandra för att bryta mot avtalet.
Ryssland säger att USA:s utplacering
av batterier med missiler riktade
mot anfallande missiler strider mot
avtalet. USA hävdar att missiler
kapabla att bära kärnvapen över en
sträcka överstigande 500 km har
utplacerats av ryssarna.

►

▲ I samband med att Trump aviserade att lämna INF-avtalet blev Svenska Läkare mot Kärnvapens generalsekreterare Josefin Lind

intervjuad i TV4. Detta är ett exempel på hur vi i Nobelprisets kölvatten alltmer tillfrågas i media om aktuella händelser.

Ryssland vill förlita sig på missiler
som man redan har utvecklat och kan
återinföra i arsenalen.
En orsak som anförts från amerikanskt håll till att man vill lämna
avtalet är att Kina har byggt INF-mis-

Trump-administrationen har visat
stor motvilja mot internationella
avtal av alla slag. James Bolton,
nationell säkerhetsrådgivare, har
yttrat uppfattningen att ”endast ett
dött avtal är ett bra avtal”. Internationella militära avtal begränsar USA:s
rörelsefrihet. I Bolton har en gammal riktning inom det republikanska
partiet inkarnerats. Så länge Bolton
finns bakom presidenten behöver vi
kanske inte försöka finna rationella
motiveringar bakom besluten. Där
finns kanske inga. Boltons nästa mål
förväntas vara det viktigaste nedrustningsavtalet, START.
Om ”Euromissiler” åter utplaceras i
Europa kommer troligen åter starka
demonstrationer försöka stoppa dem.
Nato-ländernas regeringar skulle
inte tillåta en ny generation kärnvapen på sin mark. Skulle emellertid
ryssarna föregå med dåligt exempel
och utplacera nya kärnvapenmissiler

kan situationen bli en annan. Redan
nu påstår vissa amerikanska ledare,
som tidigare nämnts, att Ryssland
har placerat ut ett betydande antal
INF-missiler. Sådan propaganda kan
leda till en riskabel upprustning, med
starkt ökad krigsrisk.
En skillnad mot åttiotalet är att vi
nu inte har en Gorbatjov i den ryska
statsledningen. Vidare har president
Putin en mer riskabel situation när
Nato nu har starka militära förband
nära Ryssland, ett Ryssland som inte
alls är militärt jämbördigt med Nato.
Svaghet kan leda till riskabla ställningstaganden. Kärnvapen framstår
som den stora ”jämställaren”.
Upphävandet av INF-avtalet visar
återigen att ett totalt avskaffande av
kärnvapen är den enda i längden
hållbara strategin för mänsklighetens
överlevnad. Ett förbud mot kärnvapen kan under tiden höja kärnvapentröskeln och minska risken att någon
hotar med kärnvapenbruk. v
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”

Ryssland säger att
USA:s utplacering
av batterier med
missiler riktade mot
anfallande missiler
strider mot avtalet. USA hävdar att
missiler kapabla
att bära kärnvapen
över en sträcka
överstigande 500
km har utplacerats
av ryssarna.

siler. Det borde i så fall finnas intresse
för att ta med Kina i nya förhandlingar, eller kanske sluta separata
avtal med Kina. Inga sådana planer
har hörts av.
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VERKSAMHETSBERÄTTELSE
VERKSAMHETSÅRET
2017-09-01 – 2018-08-31
Sammanställd av Josefin Lind
OM FÖRENINGEN
Svenska Läkare mot Kärnvapen är en ideell förening
med målet att kärnvapenkrig ska förhindras genom att
kärnvapnen avskaffas. Föreningens syfte är att sprida saklig,
vetenskapligt välgrundad information om de medicinska
effekterna av kärnvapen. Vi söker också främja forskning
om kärnvapnens effekter och verkar för att debatten som
förs är saklig och vetenskapligt korrekt. Svenska Läkare
mot Kärnvapen ingår i den internationella federationen
International Physicians for the Prevention of Nuclear
War (IPPNW) som tilldelades Nobels fredspris 1985.
Svenska Läkare mot Kärnvapen är associerad medlem i
Svenska Läkaresällskapet. Svenska Läkare mot Kärnvapen
sitter även i den internationella styrgruppen i International
Campaign to Abolish Nuclear Weapons (ICAN) som
tilldelades Nobels fredspris 2017.

MEDLEMSKAP
Svenska Läkare mot Kärnvapen organiserar läkare och
medicine studerande samt lärare vid medicinsk fakultet.
Vid verksamhetsårets utgång hade vår förening 2268
betalande medlemmar, vilket var en liten minskning jämfört
med föregående år även om vi har fått 65 nya medlemmar
under verksamhetsåret. Medlemsavgiften är för läkare 290
kr per år och för studenter 100 kr per år. Avgiften har varit
oförändrad sedan ett tiotal år. Av medlemmarna är 48 %
kvinnor och 52 % män, vilket speglar Läkarförbundets
medlemsbas.
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ASSOCIERAT MEDLEMSKAP

2
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Efter att tre yrkesföreningar mot kärnvapen (Forskare
och Ingenjörer mot Kärnvapen (FIMK), Sjuksköterskor,
Sjukgymnaster och Analytiker mot Kärnvapen (SSAMK)
samt Svenska Tandläkare mot Kärnvapen (STMK)), valt att
lägga ner sina respektive föreningar har deras medlemmar
erbjudits att bli associerade medlemmar i Svenska Läkare
mot Kärnvapen. De kan då fortsätta sitt engagemang
mot kärnvapen inom Svenska Läkare mot Kärnvapens
ram. Medlemsavgiften för våra associerade medlemmar
är 200 kr per år för ordinarie medlemmar och 100 kr för
studentmedlemmar. Den största gruppen av associerade
medlemmar utgörs av f.d. Forskare och Ingenjörer mot
Kärnvapen med drygt 150 betalande. De f.d. Tandläkare
mot Kärnvapens medlemmarna är drygt 100 och de
f.d. Sjuksköterskor, Sjukgymnaster och Analytiker mot

Kärnvapens medlemmarna är knappt 10. Svenska Läkare
mot Kärnvapen välkomnar fler associerade medlemmar
med dessa professioner.

STYRELSEN, VERKSTÄLLANDE UTSKOTTET
OCH ÅRSMÖTET
En presentation av styrelsens ledamöter finns på
föreningens webbplats, www.slmk.org. Styrelsen har
haft 6 sammanträden under verksamhetsåret. Det första
hölls i mitten av september 2017 i Stockholm. Det
andra styrelsemötet hölls i november 2017 i Stockholm.
I januari 2018 hölls ett kort styrelsemöte före årsmötet,
ett konstituerande styrelsemöte direkt efter årsmötet
och därefter ett vanligt styrelsemöte. Dessa möten hölls
i Kungälv. I samband med årsmötet hade vi besök av
professor Stellan Vinthagen som talade om icke-våld och
civil olydnad som strategi för påverkan.
Vid årsmötet omvaldes Andreas Tolf som ordförande.
Åsa Lindström och Martin Tondel omvaldes som vice
ordföranden. Styrelsen består av 10 ordinarie medlemmar
och 5 suppleanter. Som föreningens auktoriserade revisor
omvaldes Christina Gotting och Eva Stein omvaldes
som föreningens auktoriserade revisorssuppleant. Som
föreningsrevisor omvaldes Bengt Lindell och som dennes
suppleant Kristina Olofsson. Föreningsrevisorn fyller
även funktionen som mottagare av meddelanden från
”visselblåsare”. Till valberedning omvaldes Carin Odhner,
Johannes Norberg och Erik Wareborn.
I april hölls ett styrelsemöte i Stockholm.
Verkställande utskottet (VU) håller månatliga sammanträden via Skype. VU utgörs av sju styrelsemedlemmar:
ordföranden, de två vice ordförandena, sekreteraren,
studentrepresentanten, Leonore Wide och Gunnar
Westberg. Kassaförvaltare Klas Lundius, generalsekreterare
Josefin Lind och projektledare Clara Levin är ständigt
adjungerade medlemmar i VU.

KONTOR OCH PERSONAL
Föreningen har sitt huvudkontor på Norrtullsgatan
45, Stockholm. Under verksamhetsåret har vi utökat
med ytterligare ett rum på samma adress. Josefin Lind
är föreningens generalsekreterare och ansvarar bland
annat för kontorets verksamhet och personalfrågor. Hon
representerar föreningen i många olika sammanhang.
Clara Levin arbetar med föreningens olika projekt,
webbplatser och aktiviteter på sociala medier. Cerese
Olsson sköter den löpande ekonomin, medlemsregistret
och övriga administrativa uppgifter. Hon deltar även
i olika projekt som Svenska Läkare mot Kärnvapen
driver. Jane Földes har under halva verksamhetsåret
vikarierat för Cerese under hennes föräldraledighet,
Cerese kom åter i januari 2018. Klas Lundius som sedan
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EKONOMI OCH FÖRVALTNING
Svenska Läkare mot Kärnvapen har en stabil ekonomisk
situation.Internt genererade medel i form av medlemsavgifter,
gåvor från medlemmar och givare samt spararnas bidrag via
Swedbank Humanfond utgjorde under verksamhetsåret
drygt 70 procent 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 2 200 personer 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 Humanfond
gav oss i februari 2018 totalt 465 138 kr. Totalt under 24 år,
fr.o.m. 1994 t.o.m. 2018, har föreningen erhållit 10 821 806
kr från det ideella sparandet i Humanfonden.
Bokslutet den 31 augusti 2018 visade på ett resultat på -234
822 kr. Föreningen har en god likviditet och vid bokslutet
var ca 20 % placerat svenska och Globala aktiefonder,
23% i en blandfond, 36% i kreditobligationer. Resterade
kapital var placerat på bankkonto. Årsredovisningen finns
på webbplatsen. Svenska Läkare mot Kärnvapen har
som policy att inte placera i fonder eller bolag som har
anknytning till kärnvapenindustrin.
Från Folke Bernadotteakademin beviljades i januari 2018
ett verksamhetsstöd på 650 000 kr. Verksamhetsstödet var
riktat till bland annat tidskriften Läkare mot Kärnvapen,
lokalhyra för vårt Stockholmskontor inklusive del av lön
för administrativt arbete, Almedalsveckan, närvaro vid
Första utskottet i FN:s Generalförsamling i New York och
en valguide inför riksdagsvalet.
Under verksamhetsåret har kansliet drivit ett projekt som
gick under rubriken ”Förbud i fokus” och innefattade arbetet
kring FN:s konvention om ett kärnvapenförbud. I det ingick
deltagande på de två konferenserna om förbudsavtalet, att
ta fram en ny skrift om förbudet, att nå ut till politiker
och närvara på IPPNWs internationella kongress i York,
England för att öka fokus på kärnvapenfrågan inom den
internationella organisationen.

SVENSK INSAMLINGSKONTROLL OCH
90-KONTON
Svenska Läkare mot Kärnvapen har två 90-konton och
den ekonomiska redovisningen kontrolleras därför enligt
Svensk Insamlingskontrolls föreskrifter. De stipulerar

att minst 75 % av insamlade medel skall användas till
föreningens ändamål. Svenska Läkare mot Kärnvapen har
alltid klarat den gränsen med god marginal.

KVALITETSKOD ENLIGT FRII:S RIKTLINJER
Föreningen är medlem i Frivilligorganisationernas Insam
lingsråd, FRII, och har utarbetat en kvalitetskod för etisk
insamling enligt deras riktlinjer. Som koden föreskriver,
upprättar Svenska Läkare mot Kärnvapen årligen en
effektrapport. Kvalitetskoden och effektrapporten åter
finns på Svenska Läkare mot Kärnvapens webbplats enligt
FRII:s föreskrifter.

KLIMATKOMPENSATION FÖR FLYGRESOR
Vid årsmötet 2009 beslutades att Svenska Läkare mot
Kärnvapen ska klimatkompensera för alla flygresor som
görs i föreningens regi. Efter några års beräkningar av ut
släpp av koldioxidekvivalenter från individuella flygresor
bestämde styrelsen 2013 att föreningens klimatkompen
sation tills vidare sker genom årlig inbetalning av 5 000 kr
till Viskogen.

DATASKYDDSFÖRORDNINGEN
25 maj 2018 trädde EU:s nya dataskyddsförordning i
kraft, General Data Protection Regulation. Förordningen
innebär ökad skydd för individen och tydligare ägande
skap hos individen för de egna personuppgifterna. För
ordningen gäller alla företag och organisationer i hela EU
samt även de utanför EU som behandlar EUmedborga
res personuppgifter. Vid brott mot förordningen kan så
mycket som 4% av den globala omsättningen utkrävas i
sanktioner. Detta har inneburit att styrelsen för Svenska
Läkare mot Kärnvapen har behövt ta fram personupp
giftspolicies, skapa struktur och krisberedskap för han
tering av personuppgifter. Det har varit ett omfattande
arbete som också är ”work in progress” och fortlöper allt
jämt för vidareutveckling och förfining av riktlinjer och
rutiner.

FRIVILLIGARBETE OCH ERSÄTTNINGAR
Föreningsarbetet vilar till stor del på ideellt arbete som utförs
utan ersättning. Många medlemmar bidrar med både stora
och små arbetsinsatser. Från det gångna verksamhetsåret
inrapporterade 46 personer totalt 678 arbetsdagar ideellt
utfört arbete. Beträffande ersättning till medlemmarna
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 beslut
från gång till gång. Full kostnadstäckning ges i regel bara
till studenter och anställda samt ibland till personer som
har specifika uppdrag för föreningens räkning. I övriga
fall ersätts endast konferensavgiften eller ges resebidrag
motsvarande billigaste resa.
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många år varit föreningens kassaförvaltare ansvarar för
kapitalförvaltningen. Christina Vigre Lundius är styrelsens
kontaktperson för arbetsmiljöfrågor och genomför regel
bundna inspektioner och samtal om såväl den fysiska som
den psykosociala arbetsmiljön med personalen.
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MEDLEMSBREV
Förutom tidskriften Läkare mot Kärnvapen får
föreningens medlemmar vanligtvis tre medlemsbrev
per år med aktuell information om arbetet med
kärnvapennedrustning och föreningens verksamhet.
Det inkluderar två insamlingsbrev, ett i april och ett i
samband med Hiroshimadagen i augusti, med förfrågan
om ekonomiskt stöd till specifika projekt. Den som missat
att betala sin medlemsavgift erhåller dessutom flera
påminnelsebrev med ytterligare information.

FORTBILDNING OCH UTVECKLING
En ständig fortbildning inom kärnvapenfrågan sker för
medlemmarnas del genom tidningen Läkare mot
Kärnvapen och medlemsutskicken. Rikligt med aktuell
information finns tillgängligt för alla på föreningens
webbplats och i sociala medier. Kansliet skickar några
gånger om året ut nyhetsbrev till medlemmar. På våra
styrelsemöten ingår ofta utbildningsinslag.
Personalen fortbildas dessutom genom kurser och utbildningar från bland annat IDEA, vår arbetsgivarorganisation
om frågor som rör anställning och arbetsrätt, FRII om
frågor kring insamling, dataskyddsfrågor och dialog med
medlemmar, PwC om revision och ekonomisk kontroll
men också Globalportalen om sociala medier.

SVENSKA LÄKARE MOT KÄRNVAPENS
VETENSKAPLIGA RÅD
Svenska Läkare mot Kärnvapens vetenskapliga råd består
av 11 ledamöter inom olika vetenskapsområden. Rådets
uppgift är att följa utvecklingen inom kärnvapenområdet
och bidra med kunskap i egenskap av specialister inom
respektive område. Det vetenskapliga rådet samarbetar
med Pugwash och söker ordna gemensamma aktiviteter
med dem. Under det gångna verksamhetsåret har rådet haft
två möten, ett i Uppsala och ett i Stockholm. Rådet har
gemensamt författat ett debattinlägg inför minnesdagen
av bombningarna av Hiroshima och Nagasaki som
publicerades i Uppsala Nya Tidning den 6 augusti.
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Tidskriften är vår medlemsskrift och utkommer med fyra
nummer per år med en upplaga på ca 3 500 exemplar.
Det är den enda tidskrift i Sverige som enbart bevakar
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 med aktuella notiser och referat från många
internationella tidskrifter och databaser. Tidningen är
även medlemsblad för vår danska systerförening Danske
Læger mod Kernevåben. På utskickslistan står många

bibliotek och institutioner samt personer verksamma
inom politik och förvaltning, fredsföreningar och våra
stödpersoner. Tidningen kan läsas på föreningens
webbplats.
Under verksamhetsåret utgavs följande nummer med
respektive huvudtema:
Nr 149 oktober 2017. Grattis världen! Kärnvapenförbudet
är ett faktum och vi reder ut vad det innebär.
Nr 150 december 2017. Nobels fredspris till ICAN.
Nr 151 mars 2018. Läkaruppropet för FN:s kärnvapenkonvention. Verksamhetsberättelsen för 2016–2017.
Nr 152 juni 2018. Valspecial. Juridiska aspekter av FN:s
kärnvapenkonvention av Hans Corell.

SVENSKA LÄKARE MOT KÄRNVAPENS
WEBBPLATS - WWW.SLMK.ORG
Föreningens webbplats sköts till största del av projektledare
Clara Levin. Uppdatering sker regelbundet. På bloggen
bidrar medlemmar och personal med egna, personliga
reflektioner. Under verksamhetsåret har det blivit ett 15-tal
blogginlägg. Webbplatsen har under verksamhetsåret haft
ungefär 135 000 unika besökare.

FÖRENINGEN I SOCIALA MEDIA
Svenska Läkare mot Kärnvapen på Facebook, facebook.
com/SLMK.1981 uppdateras så gott som dagligen och har
i augusti 2018 drygt 1 900 följare. Föreningens twitterkonto,
twitter.com/IPPNWSweden, har ca 280 följare och
instagramkontot, instagram.com/lakaremotkarnvapen, ca
240 följare. Svenska Läkare mot Kärnvapen är medlem
i Globalportalen samt i nätverket Schyssta pensioner.
En kort informationsfilm om föreningen och arbetet för
kärnvapennedrustning ”Vi är Läkare mot Kärnvapen” kan
ses på webbplatsen och på Youtube med engelsk textning
youtube.com/watch?v=3X8jXNrRFJY

LÄR OM KÄRNVAPEN
WWW.LÄROMKÄRNVAPEN.SE
Lär om Kärnvapen är en webbaserad informationsdatabas om kärnvapen med många olika infallsvinklar.
Texterna finns på svenska, norska, engelska och med
sammanfattningar 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 regelbundet. Till Lär om Kärnvapen hör
också ett material med hjälpmedel för lärare på där det
finns idéer och inspiration för skolundervisning, närmast
tänkta för årskurs 7 - 9, gymnasiet och folkhögskolor.
Materialet baserar sig på ett mer omfattande material
från ICAN:s webbplats. Webbplatsen Lär om Kärnvapen
har under verksamhetsåret haft ungefär 141 000 unika
besökare.
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AKTIVITETER INRIKES

Föreningen representerades detta år under Almedalsveckan
av fem personer. Vi arrangerade ett seminarium i
Läkartidningens tält med Läkarförbundets ordförande
Heidi Stensmyren om varför man som vårdpersonal ska
engagera sig i kärnvapenfrågan. Vi arrangerade också ett
seminarium tillsammans med Uppsala universitet om FN:s
konvention om förbud mot kärnvapen. Professor Peter
Wallensteen och doktor Tytti Erästö föreläste och sedan
debatterade 4 riksdagsledamöter (M, C, S och V) om
konventionen och Sveriges roll. Detta seminarium kan ses
i efterhand på webben: http://media.medfarm.uu.se/play/
video/7897/.
Dessutom genomförde gruppen två gånger under veckan
samma blodtrycksaktion som tidigare år. En av aktionerna
genomfördes i Läkartidningens trädgård. Många stannade
till och fick blodtryck mätta och information om kärnvapens
konsekvenser och om FN:s konvention om förbud mot
kärnvapen och Sveriges inställning kring att signera och
ratificera konventionen.

HIROSHIMADAGEN 2018
Hiroshimadagen den 6 augusti samlades i Storkyrkan i
Stockholm drygt hundra personer vid en manifestation
för fred och nedrustning. Svenska Läkare mot Kärnvapen

var arrangör, tillsammans med domkyrkoförsamlingen
i Stockholm, för 13:e året i rad. Talare var Margareta
Wahlström, ordförande Svenska Röda Korset, Kristina
Ljunggren, kaplan i Svenska Kyrkan samt Martin Tondel,
vice ordförande, Svenska Läkare mot Kärnvapen. Musik av
Bach på orgel och cello framfördes av Martin Blomquist
och Joakim Laksov.
Under stunden i Storkyrkan mindes vi offren för
bombningarna i Hiroshima och Nagasaki och vi upplevde
en stark uppfordran att arbeta för att FN:s kärnvapenförbud
ska träda i kraft och för att alla kärnvapen ska avskaffas.
Anti-atombombsdiplomet till Sveriges läkarförbunds
ordförande Heidi Stensmyren delades även ut. Beträffande
övriga lokala manifestationer, v.v. se lokalgruppernas
rapporter från Göteborg och Örebro och Skåne.

ANTI-ATOMBOMBSDIPLOMET
Svenska Läkare mot Kärnvapens utmärkelse för betydande
insatser i arbetet för en kärnvapenfri värld utdelades för
första gången 2009. Årets diplom 2018 gick till Heidi
Stensmyren, ordförande Sveriges läkarförbund, för hennes
engagemang med att verka för uppmärksamhet om
kärnvapen och förbudet mot kärnvapen inom Sveriges
läkarförbund. Utdelningen sker årligen på Hiroshimadagen
den 6 augusti i Storkyrkan i Stockholm.
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NUCLEAR ABOLITION DAY 2017
Den 26 september har utsetts av FN som International
Day for the Total Elimination of Nuclear Weapons. ICAN
kallar dagen Nuclear Abolition Day. Fokus för Nuclear
Abolition Day 2017 var att öka kännedomen kring FN:s
kärnvapenkonvention och att konventionen öppnade
upp för signaturer den 20 september 2017. Den 26
september, Nuclear Abolition Day, hade 50 stater signerat
konventionen.

GLOBAL HEALTH NIGHT 2018
Svenska Läkare mot Kärnvapen deltog (tillsammans med
ett tiotal andra föreningar) med informationsbord och
roll-up vid en mingelafton på Karolinska Institutet på
torsdagskvällen den 19 april 2018. Det var finalen på en
tvådagars internationell konferens om Global Hälsa, som
samlade 500 forskare och studenter. Tre medlemmar från
föreningen fanns på plats, Meit Krakau, Martin Tondel och
Erik Wareborn.

FÖRELÄSNINGAR
Svenska Läkare mot Kärnvapen erbjuder föreläsningar
till skolor, föreningar, politiska aktörer m.fl. Under
verksamhetsåret har föreningen genomfört följande
föreläsningar:
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Andreas Tolf
• 16 november: Föreningen för Utvecklingsfrågor, 2025 personer.
• januari: NK-villan, Nyköping, 20-30 personer
• februari: Uppsala Allmänna Läkarförenings årsmöte,
Norrlands Nation, Uppsala, ca 150 personer
• februari: Utrikespolitiska föreningen i Stockholm, ca
60 personer
• Neurokirurgiskt möte om Deep Brain Stimulation,
Aske Herrgård. Ca 80 pers.
• 20 juni: Life-Link i Sigtuna tillsammans med Josefin
Lind. Ca 20 gymnasiestudenter från hela världen.
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Gunnar Westberg
• 24 oktober: skola i Ulricehamn
• 6 december: Utrikespolitiska föreningen Växjö,
• 7 december: Kliniksamling Barnläkare Göteborg:
Johannes Eldblom, Frida Sundberg.
• 30 januari: Lunds utrikespolitiska förening, Läkarens
samhällsansvar
• 14 februari: Brf Tornhusen,
• 22 februari: Orust Fredsgrupp, Henån,
• 10 mars: uppstartsmöte för ett kärnvapenfritt Sverige,
26 februari: Rotary distriktsmöte, Åmål,
• 24 april: Fred är vägen. Bohusläns museum
Uddevalla,
• 18 maj: Nordiska fredssamtal i Degerfors om
kärnvapenhotet,

•
•
•

mars-april i Göteborg om kärnvapenförbud
arrangerat av Fredsam,
7 juni föreläsning med David Victorin på Varbergs
sjukhus.
24 augusti tal på Sergels Torg i Stockholm, manifestation arrangerad av IKFF Stockholm samt
Kvinnor för Fred

David Victorin
• 24 oktober, Föreläsning i Ulricehamn, ca 400 åhörare,
gymnasister,
• 7 juni föreläsning med Gunnar Westberg på Varbergs
sjukhus. Ett tiotal närvarande.
• 21 april, Kvinnor för fred i Lund. Ett tjugotal
intresserade och kunniga åhörare.
Josefin Lind
• 13 december: nobelprissamtal på Uppsala universitet
tillsammans med Beatrice Fihn och Ognjen Gogic,
masterstudent och Rotary Peace Fellow, samtalet
leddes av professor Peter Wallensteen.
• 17 februari: Svenska freds kärnvapengrupps nationella
möte i Nässjö 17 februari.
• 23 februari: föreläsning och samtal på Göteborgs
universitet arrangerat av Joakim Dungelstiftelsen.
• 16 mars: Föreningen Kommunala miljöchefer på
deras årliga möte.
• 14 maj: samtal arrangerat i Helsingborg om
kärnvapenkonventionen arrangerat av föreningar i
Skåne, bl.a Svenska Läkare mot Kärnvapen
• 22 maj: Nej till Nato i Nybro.
• 20 juni: Life-Link i Sigtuna tillsammans med
Andreas Tolf. Ca 20 gymnasiestudenter från hela
världen.
Leonore Wide
• 19 okt: Rotary i Norrtälje, ca 16 åhörare.
• 4 maj: Rotary i Saltsjöbaden, 18 åhörare.
• 6 juni: Soka Gakkai i Saltsjöbaden, ca 100 åhörare.

BREV
Föreningen har under verksamhetsåret skickat ett antal
brev till ministrar och andra beslutsfattare med syfte
att på ett officiellt och registrerbart sätt be om möte,
påverka politiken eller framföra andra synpunkter. I
oktober 2017 skrev vi tillsammans med IKFF och ICAN
till statsminister Stefan Löfven och begärde ett möte
med anledning av Nobels fredspris och för att diskutera
Sveriges anslutning till FN:s konvention om förbud mot
kärnvapen. Brevförfrågan avslogs. Vi skickade även brev
till statsminister Stefan Löfven och LO:s ordförande
Karl-Petter Thorwaldsson tillsammans med den japanska
organisationen Peace Boat med anledning av deras besök
i Stockholm, och efterfrågade ett möte med syfte att söka
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DEBATTARTIKLAR, PRESSMEDDELANDEN
OCH INSÄNDARE
Debattartiklar
1 september 2017
SvD: Därför bör Sverige skriva under FN:s avtal
www.svd.se/darfor-bor-sverige-skriva-under-fns-avtal
4 september 2017
Kristianstadsbladet: Felaktigheter sprids i debatten om
förbud mot kärnvapen
www.kristianstadsbladet.se/debatt/felaktigheter-sprids-idebatten-om-forbud-mot-karnvapen/
Folkbladet: Fel i debatten om kärnvapen http://www.
folkbladet.nu/1912957/fel-i-debatten-om-karnvapen
Globalportalen: Därför bör Sverige skriva under FN:s
avtal https://globalportalen.org/artiklar/nyhet/darfor-borsverige-skriva-under-fn-s-avtal
6 september 2017
Nerikes allehanda: Upprustningen i världen: menar
Alliansen på allvar att kärnvapen är legitima?
www.na.se/artikel/opinion/debatt/upprustningen-ivarlden-menar-alliansen-pa-allvar-att-karnvapen-arlegitima
Norrköpings tidningar: Missförstånd om FN:s kärnvapen
avtal www.nt.se/asikter/debatt/missforstand-om-fnskarnvapenavtal-om4798967.aspx
7 september 2017
Östgöta Corren: Sverige bör skriva på avtalet mot kärn
vapen
www.corren.se/asikter/debatt/sverige-bor-skriva-paavtalet-mot-karnvapen-om4800558.aspx
Motala tidning: Sverige bör skriva på avtalet mot
kärnvapen
www.mvt.se/asikter/debatt/sverige-bor-skriva-pa-avtaletmot-karnvapen-om4800558.aspx
11 september 2017
Dala-demokraten: Vi förväntar oss att Sverige skriver på
avtalet om att förbjuda kärnvapen
https://www.dalademokraten.se/artikel/opinion/debatt/
debatt-vi-forvantar-oss-att-sverige-skriver-pa-avtaletom-att-forbjuda-karnvapen
20 september 2017
Göteborgs posten: Nu kan FN:s kärnvapenförbud skrivas
på – gör det! http://www.gp.se/debatt/nu-kan-fn-s-kärnvapenförbud-skrivas-på-gör-det-1.4649291

28 september 2017
Nya Wermlands tidningen: Felaktigheter om kärnvapen
förbud https://nwt.se/asikter/debatt/2017/09/28/felaktigheter-om-karnvapenforbud
11 oktober 2017
Altinget: Hög tid att ta ställning i kärnvapenfrågan
https://www.altinget.se/sakerhet/artikel/debatt-hog-tidatt-ta-stallning-i-karnvapenfraagan
20 oktober 2017
Göteborgs-Posten: APfonderna måste få en grönare profil
https://www.helahalsingland.se/artikel/opinion/insandare/
fantastiskt-underbart-hoppet-tands
17 november 2017
Dagens arena: Att utmana kärnvapen är att utmana
patriarkatet http://www.dagensarena.se/opinion/ican-attutmana-karnvapen-ar-att-utmana-patriarkatet/
5 december 2017
Läkartidningen: Arbete mot kärnvapen är fortfarande en
läkaruppgift
http://www.lakartidningen.se/Opinion/Debatt/2017/12/
Arbetet-mot-karnvapen-ar-fortfarande-en-lakaruppgift/
6 augusti 2018
Göteborgs-Posten: Synen på kärnvapen – viktig fråga
inför valet http://www.gp.se/debatt/synen-på-kärnvapenviktig-fråga-inför-valet-1.7479153
27 augusti 2018
SvD: Vinsten ska inte vara viktigast för APfonder
https://www.svd.se/vinsten-ska-inte-vara-viktigast-forap-fonder/i/senaste
Sammanlagt: 17 stycken
Intervjuer
21 september
Feministiskt perspektiv: Josefin intervjuad
https://feministisktperspektiv.se/2017/09/22/sverigestvekan-solkar-gladjen-over-historiskt-karnvapenavtal/
22 september
Fria tidningen: Josefin intervjuad
http://www.fria.nu/artikel/130727
6 oktober
Studio Ett: Fredspriset för arbete mot kärnvapen
https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=1637
&artikel=6793523
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11 oktober
Akademiska sjukhuset, intervju med Andreas: Läkare
på Akademiska ”Fredspriset är ett viktigt steg mot en
kärnvapenfri värld”
https://www.mynewsdesk.com/se/akademiska_sjukhuset/
news/laekare-paa-akademiska-fredspriset-aer-ett-viktigtsteg-mot-en-kaernvapenfri-vaerld-267224
14 oktober
Uppgång, Intervju med Andreas: ”Det är ett högst verkligt
hot” http://www.uppgang.com/nyheter/uppsala/det-ar-ett
-hogst-verkligt-hot-4787730.aspx
Uppsala Nya Tidning: Det är ett högst verkligt hot
http://www.unt.se/nyheter/uppsala/det-ar-ett-hogstverkligt-hot-4787730.aspx
9 november
Syre, Josefin intervjuad: Kärnvapenutredning ska dämpa
USAs oro https://tidningensyre.se/2017/nummer-211/expert-skatteflykten-fortsatter/
5 december
Läkartidningen, Andreas intervjuad: Vi är mot kärnvapen
i kraft av vårt läkarkall http://www.lakartidningen.se/
Aktuellt/Meddelanden/Miniportrattet/2017/12/Vi-armot-karnvapen-i-kraft-av-vart-lakarkall/
Sveriges radio P1: Josefin deltar i Nordengren och
Epstein https://sverigesradio.se/sida/avsnitt/987656?programid=4058
7 december
Svt morgonstudion, Josefin intervjuas: Kärnvapen måste
stoppas https://www.svt.se/nyheter/inrikes/karnvapenmaste-stoppas
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20 januari
Lokaltidningen.se: De har kämpat mot kärnvapen i tre
decennier http://www.lokaltidningen.se/nyheter/201801-20/-De-har-kämpat-mot-kärnvapen-i-tredecennier-478970.html
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15 april
DN, Clara intervjuas: APfonderna investerar miljarder
i kärnvapen https://www.dn.se/ekonomi/ap-fondernaplacerar-miljarder-i-karnvapenbolag/
25 maj
Svt morgonstudion, Josefin intervjuas: om mötet mellan
Kim Jong Un och Donald Trump
8 juli
Jönköpingsposten, Arne Thorfinn intervjuas: Jönköpingsläkaren: Om Trump twittrar till mig kan jag skriva ett
brev till honom

https://www.jp.se/article/jonkopingslakaren-om-trumptwittrar-till-mig-kan-jag-skriva-ett-brev-till-honom/
Sammanlagt: 14 stycken
Pressmeddelanden
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 september – Felaktigheter i debatten om
kärnvapenförbud
3 september – Med anledning av Nordkoreas
provsprängning
20 september – Sveriges tyngsta röster kräver att
Sverige ansluter sig till kärnvapenförbud
6 oktober – ICAN får Nobels fredspris 2017!
6 december – Läkare mot Kärnvapen till Oslo för
fredspriset
10 december – Läkare mot Kärnvapen i Oslo för
Nobels fredspris
10 december – Läkare lanserar upprop för FN:s
kärnvapenkonvention
28 mars – Nobelpristagaren ICAN i möte med
försvarsminister Peter Hultqvist
7 juni – Inga juridiska hinder för svensk anslutning
till FN:s kärnvapenkonvention enligt ny studie från
Harvard Law School
14 juni – Svensk export hindrar inte Sverige från att
ansluta sig till kärnvapenkonventionen
26 juni – Kärnvapenkonventionen stärker ickespridningsavtalet (NPT) enligt forskare
3 juli – Läkarförbundets ordförande mottagare av
Läkare mot Kärnvapens anti-atombombsdiplom
2018
6 augusti – Läkarförbundets Heidi Stensmyren
tilldelas anti-atombombsdiplom i Storkyrkan,
Stockholm

Sammanlagt: 13 stycken
Bloggar
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

15 september - IPPNW, York och förbudet
18 september – En värld i balans kräver
kärnvapennedrustning
9 oktober – Fredspris och kärnvapenseminarium
12 oktober – Fredspristagare på första utskottet
21 december – 2017, framgångens år
18 januari – Kärnvapen ger osäkerhet, inte fred
23 januari – Begär öppen redovisning av
kärnvapenmakternas kärnvapenstrategier
16 februari – USA:s nya strategiska kärnvapenstrategi
visar behovet av ett kärnvapenförbud
9 mars – Med ilskan som drivkraft
23 april – På plats i FN för att diskutera kärnvapen
27 april – Historien upprepar sig
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10 maj – Den sköra men ack så viktiga diplomatin
12 maj – President Trump ökar risken för
kärnvapenspridning och kärnvapenkrig
7 juni – Sammanfattning av The TPNW and its
compatibility with Sweden’s security arrangements
28 augusti – Ny fredsskulptur i Göteborg
30 augusti – Förbjud kärnvapen!

Sammanlagt: 16 stycken
Atombombspodden

IPPNW och Josefin Lind och Gunnar Westberg – Svenska
Läkare mot Kärnvapen, även Gabriella Irsten från IKFF
deltog.

STATSMINISTERN
I december bjöds Andreas Tolf samt Beatrice Fihn från
ICAN till lunch hos statsministern i Sagerska huset i
samband med ICAN:s nobelpris. Övriga deltagare under
lunchen var Margot Wallström, Hans Blix, Ulla Löfven
och en representant från Nobelstiftelsen.

UTRIKESMINISTERN

3 stycken

1 stycken
18 januari – Ta ställning mot kärnvapen!

Vi har träffat utrikesminister Margot Wallström vid två
tillfällen under verksamhetsåret. Ett där en stor grupp av
civilsamhället inbjöds i september 2017 och ett mindre
med enbart oss, IKFF och Beatrice Fihn från ICAN i
oktober 2017 med anledning av Nobels fredspris. Från
Svenska Läkare mot Kärnvapen deltog Josefin Lind.

VALGUIDE

FÖRSVARSMINISTERN

Inför riksdagsvalet skickade vi ut en enkät till alla riksdagspartier för att undersöka hur de står i frågan om ett svenskt
tillträde till FN:s konvention om ett förbud mot kärnvapen
samt hur partiet kommer arbeta för kärnvapennedrustning.
Alla partier svarade på enkäten, men svaren vi fick var
inte så positiva. Endast två partier, Miljöpartiet och
Vänsterpartiet svarade ja på frågan om en svensk anslutning
till kärnvapenkonventionen, Socialdemokraterna svarade
kanske och Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna,
Kristdemokraterna samt Sverigedemokraterna svarade nej
med hänvisning bland annat till att en svensk anslutning
till kärnvapenkonventionen skulle skada Sveriges internationella samarbeten.

I mars 2018 träffade representanter för ICAN:s
internationella styrgrupp försvarsminister Peter Hultqvist.
Från Svenska Läkare mot Kärnvapen deltog Gunnar
Westberg och Josefin Lind samt från ICAN:s styrgrupp:
Beatrice Fihn – ICAN, Susi Snyder – Pax, Elizabeth
Minor – Article 36, Akira Kawasaki – Peace Boat. Även
Gabriella Irsten från IKFF deltog.

Video

RIKSDAGEN
Josefin Lind och Leonore Wide håller kontakt med
Riksdagens nätverk mot kärnvapen som bildades på initiativ
av Svenska Läkare mot Kärnvapen för flera år sedan. NGOkontakter är Josefin Lind och Gabriella Irsten, IKFF.
Arbetet består av att arrangera seminarier någon gång
per termin och däremellan uppdatera utrikesutskottets
och försvarsutskottets ledamöter i kärnvapenfrågan.
Under 2017–2018 har enskilda ledamöter träffats och
tre seminarier har arrangerats. Vi arrangerade ett möte
i november där nedrustningsambassadör Eva Walder
inbjöds och sedan var vi inbjudna till en paneldiskussion
i andra kammaren i december 2017 med anledning av
Nobels fredspris, Josefin Lind från Svenska Läkare mot
Kärnvapen deltog. Det tredje vi arrangerade inom ramen
för Riksdagens nätverk mot kärnvapen var ett möte i mars
2018 i samband med att ICAN:s internationella styrgrupp
var i Stockholm på möte, deltog från styrgruppen gjorde
Beatrice Fihn – ICAN, Susi Snyder – Pax, Elizabeth Minor
– Article 36, Akira Kawasaki – Peace Boat, Ira Helfand –

UTRIKESDEPARTEMENTET
Svenska Läkare mot Kärnvapen följer uppmärksamt
hur Sveriges regering agerar i olika internationella
fora där kärnvapennedrustning och icke-spridning
avhandlas, och vi diskuterar detta med representanter för
Utrikesdepartementets enhet för Nedrustning och Ickespridning. Under året har vi haft två större möten med
enheten (september 2017 och april 2018) och ett möte med
Sveriges nedrustningsambassadör Eva Walder i mindre
format (februari 2018).

REGERINGENS UTREDNING OM KÄRNVAPENKONVENTIONEN
Under
verksamhetsåret
tillsatte
regeringen
en
”utredning av konsekvenserna av ett svenskt tillträde till
kärnvapenförbudskonventionen”. Till enmansutredare
utsågs Lars-Erik Lundin. Svenska Läkare mot Kärnvapen
har under verksamhetsåret haft regelbunden kontakt och
möten med honom för att ge vår syn på konsekvenserna
av en svensk anslutning och om Sverige inte ansluter till
konventionen.

SKUGGUTREDNING OM KÄRNVAPENKONVENTIONEN
För att stärka vår röst om FN:s konvention om förbud mot
kärnvapen och som ett alternativ till regeringens utredning
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har vi tillsammans med Internationella Kvinnoförbundet
för Fred och Frihet, IKFF, under senare delen av
verksamhetsåret arbetat med en skuggutredning. Den
planeras att bli klar i början på nästa verksamhetsår. Texter
till utredningen kommer bland annat från Bonnie Docherty
på Human Rights Clinic på Harvard Law School, och
Stuart Casey Maslen från universitetet i Pretoria.

och organisationens ursprung. Life-Link grundades och
drevs av framlidne Hans Levander, som också var aktiv
medlem i SLMK i många år. I juni 2018 var Svenska
Läkare mot Kärnvapen genom Andreas Tolf och Josefin
Lind och föreläste för ett 20-tal elever från hela världen om
kärnvapenfrågan och nedrustning.

Vi har även haft ett möte med direktören för ISP, Inspektionen för strategiska produkter.

Svenska Läkare mot Kärnvapen är associerad medlem
i Svenska Läkaresällskapet. Leonore Wide har som
föreningens representant deltagit i fullmäktigemöten.

LÄKARUPPROP FÖR FN:S KÄRNVAPENKONVENTION

SVENSKA LÄKARESÄLLSKAPET

PEACE BOAT

Under året har Svenska Läkare mot Kärnvapen tagit
fram ett läkarupprop som är öppet för alla läkare och
medicinstudenter att signera. Uppropet manar regeringen
att skyndsamt signera och riksdagen att ratificera FN:s
konvention om kärnvapenförbud och ska överlämnas till
regeringen i samband med att utredningen om svenskt
tillträde till kärnvapenförbudskonventionen redovisas,
vilket sker senast den 31 oktober 2018.

Den 26 juni besökte Peace Boat Stockholm. Vi
anordnade en visning för besökare från båten på
Nobelmuseet och utställningen om ICAN samt lunch
mellan atombombsöverlevare från Hiroshima och
Nagasaki och flera personer som är aktiva i arbetet för
kärnvapennedrustning i Stockholm. Från Svenska Läkare
mot Kärnvapen deltog Clara Levin och Meit Krakau.

SCHYSSTA PENSIONER

Atombombspodden har släppt ytterligare tre avsnitt där
ett är en intervju med ordförande Andreas Tolf direkt
från festligheterna kring utdelandet av Nobels fredspris
2017 i Oslo. Därefter intervjuer med projektledare Clara
Levin och generalsekreterare Josefin Lind angående deras
respektive arbete.

Vi arbetar aktivt i nätverket Schyssta Pensioner som består
av 13 organisationer. Nätverket arbetar för att få till nya
regler för AP-fonderna som ska ta hänsyn till mänskliga
rättigheter och hållbarhet. Under verksamhetsåret har
ett nytt regelverk för AP-fonderna varit uppe för remiss
och det nya förslaget kommer troligtvis att träda i kraft i
januari 2019. Enligt våra senaste beräkningar hade Första–
Fjärde AP-fonderna den 31 december 2017 investeringar
på närmare 6,8 miljarder kronor i bolag kopplade till
kärnvapen. Dessa bolag finns på Sjunde AP-fondens svarta
lista och blir även granskade av kampanjen Don’t Bank on
the Bomb. Vi har under våren haft möten med AP7 om
etiska investeringar och inför valet skickade kampanjen ut
en enkät till alla riksdagspartier om det nya regelverket.
Detta sammanställdes av Forum Syd.

ATOMBOMBSPODDEN
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Inom detta nätverk samarbetar ett 15-tal svenska
organisationer för fred och nedrustning vilkas representanter
träffas regelbundet i Stockholm. Den gemensamma
plattformen är arbetet för en kärnvapenfri värld. Svenska
Läkare mot Kärnvapen representeras av Leonore Wide,
som fungerat som Nätverkets ordförande sedan drygt
ett tiotal år, och Meit Krakau som ofta för protokoll från
mötena. Angående seminarier anordnade av Nätverket, v.v.
se Stockholmsföreningens aktiviteter nedan.

LIFE-LINK FRIENDSHIP-SCHOOLS
Christina Vigre Lundius håller kontakt med denna
organisation som arbetar med fredsutbildning i skolor i
många länder. Syftet är att påminna om kärnvapenfrågan
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AKTIVITETER UTRIKES

Glada medlemmar i ICAN:s styrgrupp poserar med medaljen och diplomet dagen efter utdelningen av Nobels fredspris 2017.

IPPNW är en världsfederation med aktiva föreningar i ett
30-tal länder spridda över hela världen. Svenska Läkare
mot Kärnvapen håller kontakt med IPPNW:s huvudkontor
i USA och systerföreningar i ett flertal länder. Under
verksamhetsåret har Svenska Läkare mot Kärnvapen inte
haft någon representant i IPPNW:s styrelse, vilket vi tidigare
haft under många år. Till kongressen 2017 nominerade vi
Carlos Umaña från Costa Rica samt Anastasia Medvedeva
från Ryssland. Gunnar Westberg, tidigare co-president i
IPPNW och International Councilor för IPPNW, håller
dock fortlöpande kontakt med personer i IPPNW:s
ledning och är en av skribenterna på IPPNW:s blogg
https://peaceandhealthblog.com/.
Svenska Läkare mot Kärnvapen betalar årligen den
överenskomna medlemsavgiften på 4 USD per medlem
och år till centrala IPPNW d.v.s. omkring 10 000
USD per år. Svenska Läkare mot Kärnvapen är sedan
många år ett av de länder som betalar den största
medlemsavgiften. Svenska Läkare mot Kärnvapen har
genom åren specifikt stöttat den kärnvapeninriktade
delen av IPPNW:s arbete och exempelvis specifikt
stöttat studenternas cykeltur i samband med kongressen
i York under verksamhetsåret.

IPPNW KONGRESS I YORK
September 2017 hölls internationell kongress i York,
England. Från Svenska Läkare mot Kärnvapen deltog
Klas Lundius, Christina Vigre Lundius, Andreas Tolf,
Åsa Lindström och Gunnar Westberg. Vi arrangerade en
workshop om Don’t bank on the bomb där Andreas Tolf
gav exempel på hur vi i Svenska Läkare mot Kärnvapen
arbetat med divestment, avyttring av investeringar, i
Sverige samt Elizabeth Minor från föreningen Article 36 i
London berättade om hur man kan koppla och ta hjälp av
det arbetet i FN:s konvention om förbud mot kärnvapen.

NORDISKT OCH EUROPEISKT SAMARBETE
Svenska Läkare mot Kärnvapen har goda kontakter med
den norska föreningen Norske Leger mot Atomvåpen.
Vår förenings tidskrift Läkare mot Kärnvapen är
medlemstidning även för vår danska systerförening Danske
Læger mod Kernevåben. Åsa Lindström håller kontakt med
den europeiska regionala gruppen genom vice-presidenten
Angelika Claussen, Tyskland och deltar på Skypemöten i
europeiska gruppen.

INTERNATIONAL CAMPAIGN TO ABOLISH
NUCLEAR WEAPONS – ICAN
ICAN är en global civilsamhälleskoalition som består
av fler än 500 partnerorganisationer i över 100 länder
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världen över. ICAN bildades av IPPNW 2007 och står
nu på egna ben. 2017 mottog ICAN Nobels fredspris för
arbetet med att dra uppmärksamheten till de humanitära
konsekvenserna av kärnvapen och arbetet med att få till
stånd en konvention som förbjuder kärnvapen.
Svenska Läkare mot Kärnvapen har haft en plats i ICAN:s
internationella styrgrupp (International Steering Group ISG) sedan 2012 och gruppen möts via Skype varannan
vecka. Josefin Lind är representant från föreningen och Åsa
Lindström samt Clara Levin är ersättare.
Styrgruppen har under verksamhetsåret träffats för planering
och strategi under två dagar i Stockholm mars 2018, till stor
del bekostat av Svenska Läkare mot Kärnvapen.
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NOBELS FREDSPRIS 2017
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I oktober 2017 meddelade den norska nobelkommittén att
2017 års nobelpris tilldelas ICAN med motiveringen: ”for
its work to draw attention to the catastrophic humanitarian
consequences of any use of nuclear weapons and for
its ground-breaking efforts to achieve a treaty-based
prohibition of such weapons.”. Som en av tio organisationer
i ICAN:s styrgrupp har vi varit högst delaktiga i ICAN:s
planering och arbete med nobelpriset i Sverige och
internationellt. För att uppmärksamma nobelpriset
arrangerade vi tillsammans med IKFF en fest i Stockholm
i oktober, vi har inbjudits till stats- och utrikesministern
(se separata rapporter) och vi fanns på plats i Oslo under
nobelhelgen. Från Svenska Läkare mot Kärnvapen var
följande personer i Oslo: Andreas Tolf, Josefin Lind, Clara
Levin, Klas Lundius, Christina Vigre Lundius, Birgitta
Kastlund, David Victorin, Gunnar Westberg och Ann
Marie Janson Lang. Under prisceremonin återfanns Josefin
Lind, Andreas Tolf och Clara Levin i rådhuset och på
nobelbanketten på Grand Hotell deltog Josefin Lind och
Andreas Tolf. En replika av medaljen samt diplomet finns
i föreningens ägo. Nobelpriset uppmärksammades också i
Uppsala på universitetet och slottet med panelsamtal och
lunch den 13 december samt på eftermiddagen i riksdagens
andra kammare. Se mer information under föreläsningar
och riksdagen. Josefin Lind och Beatrice Fihn deltog
också tillsammans på en mottagning hos Nobelstiftelsen
tillsammans med de andra nobelpristagarna. Diskussion
med Nobelstiftelsen har resulterat i en förtydligande
och starkare policy mot investeringar i kärnvapen då det
uppdagats att deras policy inte efterföljts. Nobelmuseet
bjöd också flera representanter från föreningen på lunch
och den sedvanliga prisvinnarens gåva, från ICAN
papperstranor, överlämnades till museet.

Clara Levin på möte i två dagar i Utrecht, Nederländerna på
initiativ av föreningen Pax. Deltagare från ca 10 europeiska
länder medverkade under mötet.

FÖRSTA UTSKOTTET
Första utskottet under FN:s generalförsamling träffas
i mitten av oktober varje år för att diskutera kärnvapennedrustning. Svenska Läkare mot Kärnvapen har
sedan flera år funnits på plats under dessa diskussioner för
att både påverka, stärka vårt nätverk, vidareutbilda oss och
för att rapportera om vad framförallt Sverige gör och inte
gör. Det är i första utskottet som många viktiga resolutioner
om det humanitära initiativet och kärnvapenförbud har
lagts fram. Under första utskottet 2017 deltog Josefin
Lind och Clara Levin som föreningens representanter och
samverkade med ICAN på plats. Fokus under mötet var
det nyligen antagna förbudet mot kärnvapen men många
länder gratulerade även ICAN till nobelpriset. Föreningen
träffade svenska delegationen både före och under första
utskottet.

NPT PREPCOM I GENÈVE
I maj 2018 hölls den andra förberedande kommittén
(PrepCom) för 2020 års översyn av Icke-spridningsavtalet,
NPT. Clara Levin och Josefin Lind deltog från föreningen.
De träffade bland annat den svenska delegationen på plats
och deltog på ICAN campaigner meeting med kampanjare
från hela världen.

INTERNATIONELLT STÖD
Under verksamhetsåret har Svenska Läkare mot Kärnvapen
finansierat flera internationella kollegors resor och
uppehällen för viktiga möten samt även flera internationella
processer och aktiviteter:
•

Carlos Umaña Silesky från IPPNW Costa Rica:
IPPNW:s världskongress i York september 2017,
första utskottet New York oktober 2017

•

Anastasia Medvedeva från IPPNW Ryssland:
IPPNW:s världskongress i York september 2017

•

Nordkoreanska representanterna Mr Ri Chung Il och
Dr Pak Sang Bok: IPPNW:s världskongress i York
september 2017

ICAN EUROPA
Europeiska ICAN-organisationer har upprättat en mer
regelbunden kontakt och i januari 2018 var Josefin Lind och
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ÅRSRAPPORTER FRÅN LOKALFÖRENINGAR
OCH LOKALGRUPPER

(Återges här något förkortad och redigerad.)
Protokollförda arbetsmöten har hållits 6 gånger under
verksamhetsåret: 2017: 19/10, 27/11. 2018: 5/2, 16/4, 28/5,
27/8. Möteslokal Sveriges Läkarförbund, Villagatan. Ett ex
trainsatt styrelsemöte 1/6 2018.
Årsmöte 2017
Vid årsmötet 19/10 2017 beviljades styrelsen ansvarsfrihet
för verksamhetsåret 1/9 2016  31/8 2017. Bokslut visade
en kassabehållning på 24 902,60 kr. Följande val av styrelse
för det kommande verksamhetsåret gjordes: Ordförande:
Leonore Wide, vice ordförande: Gösta Alfvén, kassör: Ka
rin Wrangsjö, övrig ledamot: Meit Krakau, Eva Petersson
(associerad medlem). Sekreterare alternerande. Studen
trepresentant: vakant. Revisorer: Bengt Erik Ginsburg och
Erland Richardson. Valberedning: Carin Odhner och Anne
Marie Snellman.
Löpande aktiviteter under verksamhetsåret:
Under året har ett flertal av Stockholmsgruppens aktivite
ter skett i samarbete med Josefin Lind, generalsekreterare
och Svenska Läkare mot Kärnvapens representant i ICAN:s
styrgrupp, och Clara Levin, projektledare, som båda arbe
tar på Svenska Läkare mot Kärnvapens kansli på Norrtulls
gatan 45 i Stockholm.
Stockholmsgruppens medlemmar är representerade i riks
föreningens styrelse, Meit Krakau som sekreterare, Leo
nore Wide som koordinator. De deltar i riksföreningens
månatliga VUmöten via Skype. Gösta Alfvén är suppleant
i riksföreningens styrelse. Carin Odhner är sammankal
lande i valberedningen.
Leonore och Eva Petersson har medverkat i medlemstid
ningen Läkare mot Kärnvapen.
Under större delen av året, fram till i maj, har Meit och Leo
nore författat Svenska Läkare mot Kärnvapens nyhetsbrev.
Leonore är representant för Svenska Läkare mot Kärnva
pen i Svenska Läkaresällskapet och deltar vid fullmäktige
möten. Carin är hennes suppleant.
Under året har Leonore hållit presentationer för Svenska
Läkare mot Kärnvapen vid lokala Rotarysammankoms
ter vid två tillfällen, i Norrtälje och Saltsjöbaden, och vid

Svenska Soka Gakkais kulturcentrum på nationaldagen
den 6 juni.
Leonore är tillsammans med Josefin kontaktperson för
Svenska Läkare mot Kärnvapen för riksdagsnätverket mot
kärnvapen. Flera av våra medlemmar har deltagit vid Utri
kesdepartementets informationsmöten för civilsamhällets
organisationer.
Svenska Läkare mot Kärnvapen Stockholm deltar aktivt i
”Nätverket för kärnvapennedrustning” genom Leonore,
ordförande och Meit. Föreningen har gett ekonomiska bi
drag till kostnader för resor och boende för flera utländska
medverkande i Nätverkets seminarier och även bidragit till
lokalkostnader för seminarierna.
2017
21 september: Seminarium, arr. av Nätverket för kärnva
pennedrustning, med rubriken ”FN:s beslut om ett kärn
vapenförbud”.
15 november: Riksdagsseminarium med Leonore som
medverkande tillsammans med Josefin och Clara.
2018
30 januari. Seminarium, arr. av Nätverket för kärnvapen
nedrustning, med rubriken ”Kärnvapenförbudet – hur av
ancerar processen?” 125 personer i publiken.
19 april. Mingelkväll med studenter på Karolinska Institu
tet, ”Global Health Night”. Meit deltog vid Svenska Läkare
mot Kärnvapens informationsbord.
23 maj. Seminarium, arr. av Nätverket för kärnvapenned
rustning, med rubriken ”Kärnvapenförbudet – en valfrå
ga?” Inledningstalare var LarsErik Lundin, av svenska re
geringen tillsatt utredare av frågan om Sverige ska signera
FNkonventionen om kärnvapenförbud. Ca 65 personer i
publiken.
18 juli. Almedalsveckan. Leonore deltog i aktioner och se
minarier som anordnades av SLMK.

Stockholm 27 september 2018
Karin Wrangsjö
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ÖREBRO
I Nerikes Allehanda kunde man den 6 augusti 2018 läsa ett
inlägg från en av våra politiker i Örebro län, betitlat ”En
bomb som inte behövs”. Den långsiktiga planen för att
skapa förutsättningar för fred i världen är ett intensivt dip
lomatiskt arbete. Vi behöver arbeta för att stärka FN ännu
mer. Det långsiktiga målet är ett förbud mot alla massför
störelsevapen, inklusive kärnvapnen. Sverige bör snarast
ratificera FNkonventionen som skapades den 7 juli 2017
för att förbjuda atombomber.
På kvällen samlades fredsföreningarna för att hedra atom
bombernas offer genom att sätta ut ljuslyktor på Svartån.
På grund av eldningsförbudet tände vi inte ljusen, men
papperslyktorna fick flyta iväg på ån, medan vi lyssnade
till gruppen Fiolej som spelade folkmelodier på gitarr och
fiol, och sjöng.
Landshövding Maria Larsson talade dessförinnan. Hon
påminde oss om vårt krigiska förflutna och alla dess civila
offer, de senaste två världskrigen och atombombsanfal
len över civila i Japan. Det är inte anständigt att använda
massförstörelsevapen, sa hon. Vi ska minnas Hiroshima
och Nagasaki och med tända ljus som i den här ceremo
nin, fortsätter vi att minnas. Ingrid Brånvall tillade, att det
är angeläget att vi arbetar för att vår regering signerar kon
ventionen och att riksdagen ratificerar konventionen om
förbud mot kärnvapen.
Ungefär 70 personer deltog. Nerikes Allehanda rapporte
rade med ord och bild.

Örebro 1 oktober 2018
Ingrid Brånvall

GÖTEBORG

LÄKARE MOT KÄRNVAPEN #154

Svenska Läkare mot Kärnvapen arbetar i Göteborg med
Yrkesgrupper mot kärnvapen och för fred, YMK. Vi arbetar
också med Fredsam, som är samarbetsorganisationen för
alla Göteborgs fredsföreningar.
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Vid Bokmässan i september 2017 hade YMK en monter
med material om kärnvapen och kärnvapenmotstånd. Ett
upprop, ställt till statsministern, samlade ca 800 namn. Vi
krävde att regeringen skulle skriva under avtalet som för
bjuder kärnvapen En namninsamling ger bra tillfälle att
diskutera kärnvapenfrågorna.

YMK arrangerade traditionsenligt ett högtidlighållande
av Hiroshimadagen. David Victorin och Gunnar Westberg
talade om kärnvapenförbudet, dess innehåll och effek
ter. Jazzmusiker för fred och Mathilda Magnusson spelade
och sjöng. Ett brev till statsministern avgick med uppma
ning att rösta för och arbeta för avtalet.
Ett monument, bildat av ett två hundra år gammalt ankare
och den klassiska symbolen för kärnvapenmotstånd, ut
fört av konstnären Bertil Gustavsson, har överlämnats till
”fredsvänner i Göteborg”. Monumentet har en symbolisk
placering vid hamninloppet i Göteborg.

Göteborg 13 september 2018
Gunnar Westberg

SKÅNE
Christina och Klas Lundius har hållit 4 föredrag i Rotary
klubbar och Christina har även talat för en Fredrika Bre
merförening om Nobelpriset. Vidare har Christina hållit
flera föredrag om sitt arbete i Afrika där även kärnvapen
frågan tagits upp. Vidare höll hon föredrag vid ett semina
rium vid Ullevåls sjukhus i Oslo i samband med att Norges
första kvinnliga medicinprofessor, Kirsten Osen, fyllde 90
år.
Under våren tog Kerstin och Lars Dahlin i Helsingborg
initiativ till ett seminarium på Dunkers Kulturhus, som
genomfördes i maj, där frågan om FN:s traktat mot kärn
vapen togs upp. Vid mötet deltog riksdagsmannen och v
ordf i utrikesutskottet Jonas Jacobsson Gjörtler, Gunnar
Westberg och Josefin Lind.
Under våren höll Gunnar Westberg föredrag vid Utrikes
politiska Föreningen i Lund.
Det sedvanliga deltagandet vid Hiroshimadagen i Lund
blev inte av i år. I stället tog förre kyrkoherden Sten Hal
lonsten upp kärnvapenfrågan vid sin predikan i Allhel
gonakyrkan i Lund.

Perstorp 25 september 2018
Klas Lundius och Christina Vigre Lundius

Vi arrangerade ett seminarium på Bokmässans stora scen:
”Förbjud kärnvapen – FNförhandlingar pågår”. Samtal
mellan Gunnar Westberg, prof. emeritus och David Victo
rin, ATläkare.
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Danske Læger mod Kernevåben

Kernevåbentruslen består, og vores
fokus, at forebygge , at de anvendes, er
uændret relevant.
Det seneste år har vi været vidne til
øgede spændinger mellem NATO
og Rusland, USA og Kina, Indien og
Pakistan og mellem Nordkorea og
stort set alle andre. Der er en øget
risiko for cyber-terrorisme, ligesom
uforudsigelig adfærd hos nogle af verdens ledere fortsat er foruroligende.
Dommedagsuret i The Bulletin of the
Atomic Scientists viser 2½ minut i
midnat som udtryk for en trussel om
atomkrig, der ikke har været større de
sidste 30 år.
Alligevel er der dog udviklinger, der
giver anledning til et vist håb. Da jeg
aflagde beretning sidste år, havde FN
netop vedtaget en traktat, der forbyder
kernevåben. Når denne forbudstraktat er ratificeret af 50 lande, bliver
den automatisk international lov.
Foreløbig har 8 lande ratificeret, så
der er lang vej igen, ikke mindst fordi
processen forsøges obstrueret af de
nuværende atommagter og mange af
deres allierede.
En anden positiv begivenhed har været tildelingen af Nobels fredspris for
2017 til ICAN, International Campaign
for the Abolition of Nuclear Weapons,
blandt andet i anerkendelse af deres
afgørende indsats for at få gennemført forbudstraktaten. ICAN startede
dette arbejde tilbage i 2006 på initiativ
af IPPNW, som lige siden har støttet
op med penge, manpower og saglig
argumentation. Fokus ligger fortsat
på oplysning om de medicinske og
humanitære konsekvenser af brug
af kernevåben, ikke mindst i lyset af
nye data om en atomkrigs følger for
fødevareforsyningen (nuclear famine)
og klimaet (nuclear winter). Disse

forhold er blandt andet beskrevet i
en pjece fra ICAN, som vi sidste år fik
oversat til dansk.

REFERAT FRA DLMK’S
LANDSMØDE 6.OKT.
2018-10-07

I DLMK har vi det forløbne år forsøgt
at gøre opmærksom på disse forhold
i læserbreve og henvendelser til
politikerne. Vi har især påpeget det
uheldige i, at Danmark modarbejder
forbudstraktaten. Vi har selvfølgelig
gjort opmærksom på, at et forbud
ikke kan stå alene, aktiv udfasning
er nødvendig, men kan efter vores
mening også forventes, således som
det skete med landminer og kemiske
våben, da disse blev forbudt.

Mødet lovligt indvarslet

Vi oplever imidlertid, at det stadig er
meget vanskeligt at trænge igennem
med vores budskaber. Folk, inklusive
medier og politikere, er utilbøjelige
til at ville tænke på disse forhold, og
i ly af denne psykologiske blokade
forbliver problemerne uløste.
DLMK har i årets løb ydet økonomisk støtte til ICAN og IPPNW. Vi
mener, at vi som en lille filial med
kun få aktive blandt vores godt 100
medlemmer på denne måde for
tiden fremmer sagen bedst. Vi sender
fortsat vores svenske søsterorganisations blad ud til medlemmerne og
arbejder derudover for tiden på at
få genetableret og opdateret vores
hjemmeside.
Oktober 2018
Klaus Arnung

1) Til dirigent valgtes Klaus Arnung, til
referent Niels Dahm
2) Formandens beretning, godkendt
3) Beretning fra international counciller. Denne har sendt en video fra
Nobelprismødet i Oslo.
4) Fremlæggelse af det reviderede
regnskab. Der er en beskeden afvigelse fra kassererens regnskab og
revisorens gennemgang, men denne
godkender, hvilket landsmødet så også
gør.
5) Valg af formand. Klaus Arnung
genvælges.
6) Valg af koordinationsudvalg. Dette
vil bstå af bestyrelsens medlemmer,
hvilket vil fremgå af Läkare Mot
Kärnvapen hvor DLMK er omtalt på de
sidste sider.
7) Valg af revisor. Bent Pedersen genvælges.
8) Kontingent. Vil fortsat være kr. 300/
år.
9) Kommende arbejdsopgaver. DLMK
ønskert at henvende sig til politikerne
angående Folketingets flertals modvilje mod at tilslutte sig forbudstraktaten mod kernevåben. Vi valgte at vente
til efter det kommende valg.
10) Evt. Ingen bemærkninger.
Niels Dahm
LÄKARE MOT KÄRNVAPEN #154
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▲ Beatrice Fihn, ICAN:s Executive Director håller sitt anförande i Oslos rådhus under nobelprisceremonin 10 december 2017. Talet har fått

mycket uppmärksamhet och blev startpunkten på ett intensivt år med både ökad uppmärksamhet och trovärdighet för såväl ICAN som för
Svenska Läkare mot Kärnvapen.

ETT ÅR SOM

NOBELPRIS
TAGARE

LÄKARE MOT KÄRNVAPEN #154

Ett helt år har gått sedan den norska
nobelkommittén tillkännagav ICAN
som mottagare av Nobels fredspris. Nu
går stafettpinnen snart vidare till två
nya, värdiga mottagare: läkaren Denis
Mukwege och yazidiern Nadia Murad,
som får priset för sin kamp mot sexuellt
våld mot kvinnor.
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Det har på många sätt varit ett omtumlande år där både Svenska Läkare mot
Kärnvapen, ICAN och kärnvapenfrågan
har stått i centrum, långt mer än vad vi
är vana vid. I verksamhetsberättelsen
som ni kan läsa i detta nummer av Läkare mot Kärnvapen manifesteras detta
inte minst genom att vi har intervjuats
14 gånger och blivit omnämnda över
120 gånger i svenska medier. Utan att
själva ha behövt ta kontakt!

Året har också präglats av viktiga
händelser i kärnvapenvärlden. USA:s
president Donald Trump träffade
Nordkoreas ledare Kim Jong-Un.
Trump meddelade också att han
avsåg frånträda det viktiga bilaterala
INF-avtalet mellan Ryssland och USA
och han har nu även gjort avsteg från
traditionella åtaganden och avvisar
referenser till nedrustningsklausulen
i icke-spridningsavtalet NPT. Detta
har gett utrymme för oss att uttala
oss i denna fråga och inte bara om
nobelpriset. Vår röst har börjat att bli
alltmer efterfrågad i svenska medier.

kan göra skillnad. Trots att de mäktigaste staterna i världen har motsatt sig
och försökt att motarbeta detta, har
civilsamhället tillsammans med en
liten grupp stater lyckats driva igenom
en konvention som det enligt många
var naivt att jobba för – eller rent av
omöjligt! (eller farligt om du frågar
kärnvapenstaterna). Många vänner
och kollegor till oss som också arbetar
med nedrustning men med andra
vapenslag eller andra närbesläktade
frågor, har sagt att de också har känt
sig stärkta och att nobelpriset har varit
viktigt för motivationen i deras arbete.

Nobelpriset till ICAN symboliserar så
mycket mer än just bara nedrustning
av kärnvapen, det är ett bevis på civilsamhällets möjlighet att påverka och
driva moraliska, etiska och humanitära
frågor framåt – i forum man trodde
var fastlåsta sedan decennier. Vi har i
mycket stor utsträckning kunnat tala
om att även den vanliga människan

Vi är mycket stolta över att vara del av
ett andra nobelpris för föreningens
räkning och hoppas att dess glans,
status och uppmärksamhet kan ge
fortsatt ökad legitimitet och styrka
åt vår röst för nedrustningen även
framöver.
Josefin Lind

ett 80-tal Socialdemokrater från hela
Sverige beskriva arbetet med FN:s
konvention om förbud mot kärnvapen
och varför Sverige både kan och bör
anslutas.

REGERINGENS UTREDNING
FÖRLÄNGS

PEACE THROUGH HEALTH:
KONFERENS I SHIRAZ, IRAN

Regeringen har meddelat att utredningen om konsekvenserna av ett
eventuellt svenskt tillträde till FN:s
konvention om ett förbud mot kärnvapen förlängs. Utredaren Lars-Erik
Lundin skulle från början arbeta under
ett år och presentera sina slutsatser
31 oktober i år. Nu meddelar man att
den inte kommer att presenteras förrän 21 januari 2019. Enligt regeringen
beror förlängningen på komplexiteten
i frågan som utreds och att det finns
mycket att ta hänsyn till. Vi noterar att
den passivitet i konventionsarbetet
som har präglat det gångna året även
kommer att fortgå under generalförsamlingens arbete i FN. Detta gör att vi
inte kan vänta oss några stora nyheter
på nedrustningsfronten från regeringshåll åtminstone till 21 januari nästa år. I
samband med att regeringen förlänger
utredningstiden gör vi detsamma med
vårt läkarupprop, som ju är tänkt att
presenteras samtidigt. Så, har du inte
skrivit under än finns fortfarande tid.

Gunnar Westberg deltog för Svenska
Läkare mot Kärnvapens räkning på
denna konferens arrangerad av två
universitet i Shiraz samt Irans hälsodepartement. Flera internationella
talare fanns med och ICAN, klimathotet och arbetet med att ge afganska
flyktingar hjälp till mödravård och
utbildning var några av teman som
diskuterades under dessa dagar.

FÖRELÄSNING PÅ
CHALMERS OM KÄRN
VAPENNEDRUSTNING
How to abolish nuclear weapons, en
föreläsning av Gunnar Westberg att
raherade ett trettiotal doktorander
och studenter på Chalmers tekniska
högskola i Göteborg. Föreläsningen
gav upphov till många frågor och
visade på en önskan om mer liknande
föreläsningar hos åhörarna.

PALMEDAGEN
Josefin Lind deltog i en panel tillsammans med Marita Ulvskog och Pierre
Schori på temat Dialog för demokrati
och gemensam säkerhet under Palmedagen i Örebro 17 november. Samtalsledare var Johan Hassel, internationell
sekreterare för Socialdemokraterna.
Samtalet gav ett viktigt tillfälle att för

AP-FONDERNA
Ett nytt regelverk för AP-fonderna kommer att träda ikraft den 1 januari 2019.
Den nya lagen uttrycker att fonderna
ska förvalta pensionsmedlen på ett
föredömligt sätt genom ansvarsfulla
investeringar och ägande, utan att göra
avkall på målet om hög avkastning.
Regeringen har uttryckt att AP-fonderna
inte bör investera i bolag kopplade till
kärnvapen då detta går emot arbetet för
en kärnvapenfri värld. Vi har sökt APfondernas etikråd för att få klarhet hur
de kommer agera kommande år men
vi har inte fått något svar på våra frågor.
Tillsammans med kampanjen Schyssta Pensioner har vi skrivit ett brev till
alla ledamöter i finansutskottet om att
riksdagen måste förtydliga AP-fondsförslaget. Vi anser att det förslag till nytt
regelverk för AP-fonderna som nu ligger
på bordet måste förtydligas för att säkra
att fondernas medel investeras med
respekt för mänskliga rättigheter, miljö
och internationella klimatmål. I ett brev
till finansutskottet, inför behandlingen
av regeringens proposition, listade vi
flera områden där förtydliganden krävs.

MEDIAMEDVERKAN
ICAN:s Nobelår är över och som medlemmar i ICAN:s styrgrupp har vi fått
många möjligheter att synas i media.
Förutom debattartiklar och pressmeddelanden har vi blivit intervjuade i TV,
både i morgonprogram och nyheter.

Den 5 oktober kunde ni se Josefin
Lind i TV4:s Nyhetsmorgon med både
Nobelpriset och Nobeldiplomet, som en
uppvärmning inför årets fredsprismottagare. Josefin intervjuades även av TV4Nyheterna samma dag. Den 21 oktober
intervjuades Josefin på länk med anledning att president Donald Trump gått ut
med uppgiften att USA kommer lämna
INF-avtalet. Mer om det på sidan 7.

I SKUGGAN AV MAKTEN –
NU MED SVENSKA SAMMAN
FATTNINGAR
I september lanserade vi vår skuggrapport I skuggan av makten, där internationella experter tydligt uttrycker att det inte
finns några juridiska hinder för Sverige
att ansluta sig till FN:s konvention om ett
förbud mot kärnvapen. Nu finns det även
en svensk version av rapporten! Ni hittar
den på vår hemsida: www.slmk.org.

WORLD MEDICAL
ASSOCIATION
Världens läkare uppmanar alla stater att
signera och ratificera FN:s kärnvapenkonvention. World Medical Association,
WMA, avslutade i oktober sin årliga
generalförsamling och antog en uppföljande resolution, där de uppmanar
alla stater att skyndsamt bidra till att
kärnvapen förbjuds på basis av de humanitära konsekvenserna genom FN:s
kärnvapenkonvention.

På gång
BLI BEKVÄM MED ATT
HÅLLA FÖREDRAG
Den 19 januari mellan kl. 10-17 planerar
vi att anordna en kurs för dig som vill
föreläsa om kärnvapen men känner dig
lite ringrostig. Målet är att du ska känna
dig bekväm att föreläsa om kärnvapenfrågan. Vi kommer att gå igenom
grundläggande fakta om kärnvapen,
förbudskonventionen, föreningen, svar
på tal och gå igenom färdiga mallar. Alla
föreningens medlemmar är välkomna. Anmäl ditt intresse till Clara.levin@
slmk.org. Kursen kommer att hållas i
Stockholm på Norrtullsgatan 45.

LÄKARE MOT KÄRNVAPEN #154

Detta har
hänt
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INTERNATIONELL UTBLICK

ICAN LANSERAR NY KAMPANJ: ”CITIES APPEAL”
Baltimore, Los Angeles, Melbourne, Sydney och Toronto är
de första städerna att gå med
i ICAN:s nya kampanj Cities
Appeal. Syftet är att möjliggöra
för städer att visa sitt stöd för
FN:s konvention om förbud mot
kärnvapen och på så sätt motivera sina regeringar att gå med
i konventionen. Detta initiativ
kan vara ett sätt att mobilisera
allmänhet, politiker och andra
beslutsfattare i länder som motsätter sig konventionen och visa
för regeringar att deras invånare
oroar sig för kärnvapen och vill
se att den egna regeringen tar avstånd från massförstörelsevapen.

LÄKARE MOT KÄRNVAPEN #154

http://www.icanw.org/campaign-news/
los-angeles-sydney-and-toronto-joinnew-ican-cities-appeal/
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FÖRSTA UTSKOTTET
Varje år i oktober samlas världens
stater på FN:s högkvarter i New York
för möten i FN:s generalförsamling. Vi
i Läkare mot Kärnvapen var på plats
under en vecka för att bedriva påverkansarbete, rapportera hem och hålla
stater ansvariga för sina beslut och
handlingar. Vad som blev extra tydligt
detta år är hur FN:s kärnvapenkonvention förenar stater, både dem som
är för och dem som är mot. Det råder
stora meningsskiljaktigheter om hur
nedrustning ska nås och kärnvapenstaterna skjuter ifrån sig allt ansvar.
Kärnvapenstaterna höll flera uttalanden där de kritiserade kärnvapenkonventionen och Storbritannien protesterade till och med emot införandet av
genusrelaterade konsekvenser i en rad
olika resolutioner som berör konventionella vapen med motiveringen att
sådana skrivningar finns med i kärnvapenkonventionen. Sverige höll flera

bra anföranden med en balans av kritik, förslag och framåtblickande. Den
enda besvikelsen var att Sverige avstod
från att rösta på resolutionen om FN:s
kärnvapenkonvention med hänvisning
till utredningen som inte kommit med
något resultat än; en annan anledning
kan även tänkas vara att Sverige nu
har en övergångsregering.
USA BACKAR FRÅN TIDIGARE
ÅTAGANDEN INOM ICKESPRIDNINGSAVTALET
Den japanska tidningen The Japan
Times rapporterade nyligen om hur
USA valt att avstå från att rösta på en
traditionsenlig japansk resolution i
FN:s första utskott, en resolution som
USA tidigare röstat ja till. Anledningen
ska ha varit att resolutionen innehåller
en markering om vikten av icke-spridningsavtalets artikel VI om nedrustning
av kärnvapen samt att resolutionen
även hänvisar till de åtaganden som
gjorts vid avtalets översynskonferenser
1995, 2000 och 2010. USA ska ha sagt

att dagens säkerhetsläge gör att de åtaganden som de tidigare har gjort (men
inte uppfyllt) nu är förlegade. USA ska
också ha bett Japan att inte inkludera
något krav på Nordkorea att ansluta
sig till det fullständiga provstoppsavtalet, då Trump-administrationen inte
har för avsikt att ratificera avtalet. Det
var ett krav som Japan inte kunde gå
med på. USA:s hållning är ett stort steg
bakåt och oroväckande inför 2020 års
översynskonferens av icke-spridningsavtalet, femtio år efter det att avtalet
trädde i kraft.
https://www.japantimes.co.jp/news/2018/11/10/
national/politics-diplomacy/spat-npt-reference-japan-sponsored-u-n-resolution-expands-nucleardisarmament-rift-u-s/#.W_cD3JNKj-Z

NORGES SKUGGUTREDNING
Stortinget i Norge lyckades få igenom
att Norges regering skulle tillsätta en
utredning för att undersöka ett eventuellt norskt tillträde till kärnvapenkonventionen. Regeringen tillsatte en
utredning inom utrikesdepartementet
men denna presenterades enbart som

NEDERLÄNDERNAS
PARLAMENT ÖKAR PRESSEN
PÅ REGERINGEN
Representanthuset i Nederländerna
antog i november tre förslag som
uppmanar regeringen att arbeta aktivt
för en värld utan kärnvapen samt att
regeringen ska ompröva sin position
om FN:s konvention om ett förbud
mot kärnvapen. Det nederländska
parlamentet har bett regeringen att arbeta för att öka stödet för kärnvapenkonventionen bland Nato-länderna
samt att tillsätta en utredning om hur
konventionen förhåller sig till befintlig
lagstiftning. Två av de fyra regeringspartierna stödde förslaget.
RYSSLAND HAR PLANER
PÅ ATT REVIDERA SIN
KÄRNVAPENDOKTRIN
I Ryssland pågår nu en diskussion om
att förändra landets kärnvapendoktrin. I dagsläget innebär den ryska
doktrinen att landet får anfalla med
kärnvapen bara om något annat land
attackerar Ryssland med kärnvapen
eller om attacken hotar statens existens. Den reviderade doktrinen skulle
innebära att kärnvapen kan användas som ett svar på ett angrepp på
Ryssland med hypersoniska och andra
strategiska vapnen. Anledningen till
att Ryssland vill revidera sin kärnvapendoktrin handlar enligt ryska källor
framför allt om hotet från Nato.
https://www.japantimes.co.jp/news/2018/11/22/
world/politics-diplomacy-world/russian-lawmakers-ask-kremlin-review-nuclear-doctrine-tensions-mount-west/?fbclid=IwAR0zvz5dye8Tp799
JeNQ4KYVQkpyVGFjn6WE4-8kl_6sjmlHk5mx8pZgN9g#.W_ZyCy1iRcA

Reflektioner Av Inge Axelsson
BÄSTA TIDEN ATT ELIMINERA KÄRNVAPNEN ÄR NU
Nu, i november 2018, har 69 länder undertecknat FN-avtalet om förbud mot
kärnvapen (Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons, TPNW) och 19
har ratificerat det. Sverige har inte gjort något. Lars-Erik Lundin har åt regeringen utrett vad TPNW kan betyda för Sverige. Utredningen ska presenteras
senast 21 januari 2019. SLMK har gjort en skuggutredning.
Ratificering av internationella avtal går långsamt. Tidigare internationella
avtal om nedrustning gick ungefär lika sakta som TPNW (avtalen om biologiska vapen och icke-spridning av kärnvapen) eller mycket långsammare
(avtalen om kemiska vapen och stopp för kärnvapenprov). Flera världsstäder - Baltimore, Los Angeles, Melbourne, Sydney och Toronto – har anslutit
sig till ICAN Cities Appeal för TPNW och uppmanar sina regeringar och
parlament att ansluta sig till (ratificera) avtalet (www.icanw.org)
ÅTTA ARGUMENT FÖR ATT SVERIGE SKA RATIFICERA TPNW:
FOLKVILJAN Enligt Sifo i oktober 2017 ville 86 % att Sverige undertecknar TPNW, 8 % sa nej och 6 % visste inte. Alla åtta riksdagspartiers
väljare hade en kraftig majoritet för TPNW.
2. BRIST PÅ MOTARGUMENT Två erfarna och pålästa säkerhetspolitiker, Kerstin Lundgren och Hans Wallmark, har som huvudargument mot TPNW
att det är ”plakatpolitik”, ett argument i nivå med ”jag känner mig kränkt”.
3. NORMERING Alla svenska storbanker och de största pensionsfonderna
i Norge och Holland har slutat låna ut till kärnvapenindustrin (Don’t
bank on the bomb). Kemiska och biologiska vapen, personminor och
klustervapen är förbjudna i konventioner och den normen åtlyds även
av länder som inte undertecknat dem, t.ex. Ryssland och USA.
4. NYA AVTAL BEHÖVS Avtalet mellan Ryssland och USA om halvering av
antalet kärnvapenmissiler (New START) löper ut 2021. Då kan supermakterna åter kapprusta om vi inte får dem att förhandla nu.
5. TUREN TAR SLUT Flera gånger har kärnvapenmissiler varit nära att starta
efter falsklarm. Vi har haft en otrolig tur men förr eller senare tar turen slut.
6. VI KAN INTE VÄNTA PÅ STORMAKTERNA Ryssland har invaderat Krim, krigar i Ukraina och Syrien och har en auktoritär ledare. USA förde ett olagligt krig i Irak och dess president ljuger. Vi kan inte vänta på att Putin och
Trump blir anständiga. Sverige ska inte gå i någon stormakts ledband.
7. TPNW SKADAR INTE NPT – TVÄRTOM Enligt forskare vid Sipri och Auckland-universitetet stärker TPNW icke-spridningsavtalet, framför allt
dess Artikel VI som lyder: ”Varje fördragspart förbinder sig att fortsätta
förhandlingar i uppriktig avsikt om effektiva åtgärder med avseende på
kärnvapenkapprustningens snara upphörande och på kärnvapennedrustning”. Utrikesutskottet i Finlands riksdag har uttalat att TPNW inte
hotar NPT: ”snarare stöder och kompletterar konventionen de andra
avtalen och förpliktelserna”. Varför påstår politiker att TPNW skadar
NPT? NPT förhandlades fram för 50 år sedan – ska vi vänta i 50 år till på
att kärnvapenländerna uppfyller NPT?
8. TPNW ÄR FÖRENLIGT MED SVERIGES UTRIKESPOLITIK Enligt en utredning vid Harvard Law School kan Sverige som medlem i TPNW samarbeta med Nato och EU och deltaga i manövrar som tidigare.
1.

I skuggan av makten. Skuggutredning till Utredning av konsekvenserna av ett svenskt tillträde
till kärnvapenförbudskonventionen. IKFF och SLMK 2018. https://slmk.org/wp-content/uploads/
Skuggrappor-final-1.pdf
The Nuclear Weapons Ban Monitor 2018: TPNW Status and Compliance. Editor: Grethe Østern,
Norwegian People’s Aid. www.banmonitor.org .
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en post i den norska budgeten, troligen för att regeringen inte ville att den
skulle uppmärksammas. Utredningen,
som innehåller en del ogrundade
påståenden och motsägelser, rekommenderar att Norge inte ska ansluta
sig. Stortinget var inte nöjt med detta
och kommer att behandla ärendet
januari. Även i Norge tillsatte civilsamhället en skuggutredning som påvisar
att det inte finns några juridiska hinder för Norge som medlem i Nato att
ansluta sig till konventionen.

25

ORGANISATIONER MOT KÄRNVAPEN

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
0738-03 05 07
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
Cerese Olsson
08-400 204 83
cerese.olsson@slmk.org
medlem@slmk.org
Projektledare
Clara Levin
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

Bli medlem!

INTERNATIONELL KAMPANJ FÖR ETT KÄRNVAPENFÖRBUD
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I Sverige medverkar elva stora freds- och miljöorganisationer i ICAN som drivs av initiativtagaren Svenska Läkare mot Kärnvapen.
www.icanw.org | facebook.com/icanw.org | 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), Povl Revsbech (sekretær) og Sarah Byberg. Bent Pedersen er revisor.
DLMK, e-mailadresser och telefonnummer:
Alexandra Schou, København, 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 Byberg, København, 50247452, sabyberg@gmail.com

Bli en del av den globala läkarrörelsen för en kärnvapenfri värld!
Genom att bli medlem visar du ditt
stöd för arbetet och stärker den
humanitära rösten i kärnvapen
debatten. Sätt in medlemsavgiften
på BankGiro 901-0901 eller Swisha
till 1239010901 och mejla till
medlem@slmk.org.
Läkare: 290 kr / år
Läkarstuderande: 100 kr / år
Associerad medlem 200 kr/ år
Associerad student 100 kr / år

Har du frågor om ditt medlemskap eller vill göra en
adressändring? Skicka ett
mejl till medlem@slmk.org.
Du hittar oss på webben:
www.slmk.org
facebook.com/SLMK.1981
Instagram: @lakaremotkarnvapen
Twitter: @IPPNWSweden

Svenska Läkare mot Kärnvapen
SVARSPOST
20511504
110 06 STOCKHOLM

POSTTIDNING

B 03

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

Skriv under Läkaruppropet!
Fyll i formuläret på hemsidan, www.slmk.org/upprop, eller skriv/klipp ut denna talong och posta
till Svenska Läkare mot Kärnvapen, Norrtullsgatan 45, 113 45 Stockholm. Uppropet kommer att
överlämnas till regeringen i samband med att utredningen om svenskt tillträde till kärnvapenförbudskonventionen redovisas, vilket sker senast den 21 januari 2019. Namnen kommer att publiceras på slmk.org och tas bort efter att uppropet är inlämnat.
Förnamn*
Efternamn*
Önskad titel på uppropet. (Gärna yrkestitel, sjukhus, ort, ev. akademisk titel och om
du representerar en förening.)*

E-postadress*

* Obligatoriska uppgifter
Jag vill gärna bli medlem i Svenska Läkare mot Kärnvapen!
Läkare 290 kr/år
Läkarstudent 100 kr/år
Som välkomstgåva vill jag gärna ha en mugg med föreningens och ICAN:s logotyp.
Postadress vid ansökan om medlemskap

Vi granskar uppgifterna innan vi publicerar dem på vår hemsida. Om du har några frågor är du
välkommen att höra av dig till info@slmk.org.

