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I Svenska Dagbladet den 26 oktober
kan vi läsa en intervju med Mike
Winnerstig på FOI, Totalförsvarets
forskningsinstitut. ”Natos förmåga
att avskräcka Ryssland ökar drama
tiskt”. USA planerar att placera 50 nya
stridsflygplan av typen F35 Lightning II
i Storbritannien fram till slutet av 2021.
Dessa nya stridsflygplan är kapabla att
bära kärnvapen av typen B61. Bom
berna har under Obamas administra
tion moderniserats med en ny typ av
stjärtfena som går att manövrera och
som dramatiskt ökar precisionen.

helt annat perspektiv. Där belyste
författarna att Sverige sedan lång tid
tillbaka har verkat för nedrustning in
ternationellt och uppmanade läsarna
till att inte falla i hopplöshet utan göra
sina röster hörda, även om en stor
del av den utrikespolitiska makten är
koncentrerad till Washington, Kreml
och Stockholm.
ICAN:s kampanj för att städer ska
ställa sig bakom FN:s kärnvapenför
bud, Cities Appeal, är ett bra sätt att
kanalisera lokala och regionala röster
för att sätta press på de politiker som
formar vår utrikespolitik så att de
verkar för nedrustning. Lokalpoliti
ker har ett ansvar för att skydda sina
invånare och jag har egen erfaren
het av hur intressant det kan bli när
kommunpolitiker får frågan om vad
det finns för beredskap för en kärn
vapenattack. De brukar oftast skruva

”

Lokalpolitiker har ett ansvar för att skydda
sina invånare och jag har egen erfarenhet av
hur intressant det kan bli när kommunpolitiker
får frågan om vad det finns för beredskap för en
kärnvapenattack.
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För allmänheten kan det verka som
en betryggande utveckling med en
ökad avskräckning där det insinu
eras att anspänningen och riskerna
minskar.
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Men att öka förmågan att använda
kärnvapen kan lika gärna beskrivas
som en upprustning som ökar risk
erna för att kärnvapen kommer att
användas vid en konflikt, oavsett
vem det är som rustar. Det finns som
bekant inga säkra händer för mass
förstörelsevapen. Vår ståndpunkt
allt sedan grundandet av Läkare mot
Kärnvapen, att nedrustning minskar
risken för en humanitär katastrof,
gäller fortfarande.
Smålandsposten publicerade den
30 oktober en debattartikel med ett

på sig och det blir snabbt tydligt att
frågan aldrig har varit på agendan,
eller att politikerna redan har insett
att det enda de kan göra är att verka
preventivt för att kärnvapen aldrig ska
användas.
Dessa två artiklar illustrerar vilken
bredd som finns i diskussionen kring
kärnvapen. Min slutsats är varken
sensationell eller nyskapande men
den tål kanske att upprepas. Var
diskussionen börjar, vilka fora som
används och under vilken rubrik den
förs har en oerhörd betydelse för hur
frågan utvecklar sig och vad som till
slut blir slutsatsen. Därför måste vi
fortsätta att ställa rätt frågor så att det
blir tydligt för allmänheten att avspän
ning och minskade risker alltid sker
genom nedrustning. v

David Victorin VICE ORDFÖRANDE
david.victorin@slmk.org
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Våren 2019 överlämnade Svenska Läkare mot Kärn-

vapen tillsammans med Läkarförbundet och IFMSA

Sverige ett läkarupprop som manar Sverige att skriva

under och ratificera FN:s konvention mot kärnvapen.
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FN:S GENERALFÖRSAMLING
MÄTER TEMPERATUREN INFÖR

NPT
U

nder november samlades
FN:s medlemsstater för det
årliga mötet inom general
församlingens första utskott, där
nedrustningsfrågor behandlas. Första
utskottet brukas kallas för en tempe
raturmätare för läget inom inter
nationell nedrustning. Årets möte ger
en fingervisning om vad vi kan vänta
inför icke-spridningsavtalets (NPT)
översynskonferens i april-maj 2020.
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KÄRNVAPENSTATER
BACKAR FRÅN TIDIGARE
ÅTAGANDEN INOM NPT
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I relation till olika resolutioner som
staterna röstar om blev det tydligt att
kärnvapenstaterna alltmer försöker
undvika och underminera tidigare
beslutade åtaganden inom NPT.
Framförallt handlar det om åtaganden
rörande nedrustning som antagits
vid NPT:s översynskonferenser med
konsensus, senast 2010. Denna strategi
blev tydlig bland annat i relation till
en resolution som Japan sedan flera år
tillbaka lägger fram. Resolutionen har
tidigare år refererat till konsensusbe
slut om hur NPT ska genomföras och
innehållit starkt språk om humani

Av Sofia Tuvestad

tära perspektiv på
kärnvapen. I årets
version saknades
viktiga referenser till
NPT-beslut i syfte
att blidka kärnva
penstater. Detta
ledde till debatt och
kritik från kärn
vapenfria stater.

”

Sverige kan inte
acceptera att tidi
gare beslutade
åtaganden inom
NPT ignoreras och
försvagas, däri
bland humanitära
referenser, ned
rustningsåtagan
den med mera

Att kärnvapenstater
röstar emot åtagan
den som de tidigare
gjort inom NPT är
oacceptabelt och
underminerar NPT som ett viktigt
verktyg i den internationella kärnva
penpolitiken.

KÄRNVAPENSTATER FÖR
SÖKER VILLKORA GENOM
FÖRANDET AV NPT
Traditionellt har Sverige inte accepte
rat att kärnvapenstater motiverar sina
vapeninnehav med säkerhetspolitiska
argument. Sveriges linje har istället
varit att kärnvapen hotar nationell och
global säkerhet och att nedrustning
behövs och ska genomföras i enlighet

med NPT för att
främja säkerheten.

Idag utmanas
denna position när
kärnvapenstater
försöker driva ige
nom nya initiativ,
framförallt USA:s
”Creating an En
vironment for Nu
clear Disarmament”
(CEND). CEND
kräver att det inter
nationella samfun
det ska fokusera på
”de underliggande säkerhetsproble
men som lett till kärnvapenproduk
tion i första hand”. På så vis villkoras
genomförandet av NPT:s artikel 6 om
nedrustning till vissa odefinierade
förbättringar i det internationella
säkerhetsläget, istället för att nedrust
ning erkänns som en förtroende
skapande och säkerhetsskapande
metod. Detta legitimerar kärnvapen
som ett acceptabelt säkerhetspolitiskt
instrument och riskerar att undermi
nera NPT, underbygga upprustning
och förhindra nedrustning.

▲ Under hösten har kärnvapenstater i FN röstat emot åtaganden som de tidigare gjort inom icke-

spridningsavtalet, vilket underminerar avtalet som ett verktyg i den internationella kärnvapenpolitiken.
Detta utmanar stater som Sverige att välja sida.

Första utskottet röstade återigen
igenom en resolution som stödjer FN:s
kärnvapenförbud (TPNW). Kina, Ryss
land, Frankrike, USA och Storbritan
nien gjorde ett gemensamt uttalande
som upprepade deras motstånd mot
TPNW. Men flera länder uttryckte
stöd för TPNW och belyste hur avtalet
kompletterar det folkrättsliga syste
met kring kärnvapen, inklusive NPT
och provstoppsavtalet (CTBT). Nya
Zeeland, Irland, Österrike, ASEAN
och Non-Aligned Movement samt
Internationella Rödakorskommittén
(ICRC) är några exempel på aktörer
som uttalade stöd för TPNW.

INFÖR NPT:S ÖVERSYNS
KONFERENS
I april-maj 2020 möts stater och
civilsamhället i New York för översyns
konferens inom NPT. Dessa översyner
äger rum vart femte år och syftar till
att utvärdera genomförandet av NPT
under de senaste fem åren. Diskus
sionerna under årets möte inom första
utskottet belyser flera viktiga frågor
inför förhandlingarna. Sverige kan
inte acceptera att tidigare beslutade

åtaganden inom NPT ignoreras och
försvagas, däribland humanitära
referenser, nedrustningsåtaganden
med mera. Att det humanitära per
spektivet bibehålls är mycket viktigt.

NPT
Icke-spridningsavtalet (fördraget om ickespridning av

Kärnvapenfria stater behöver stå
emot kärnvapenstaters försök att
villkora sina skyldigheter inom
NPT. Folkrätten bygger på att avtal
respekteras och genomförs över tid –
inte vattnas ur och villkoras. Sverige
och andra kärnvapenfria stater får
inte acceptera kärnvapenstaternas
försök att ta monopol på frågan om
säkerhet och kärnvapen. Risken för
kärnvapenanvändning ökar idag vil
ket skapar oacceptabla risker för alla
människor och stater i världen. Det
är inte upp till kärnvapenstaterna att
bestämma huruvida säkerhetsläget
tillåter nedrusning eller inte – kärn
vapen är alla staters fråga. v

kärnvapen, engelska: NonProliferation Treaty (NPT))
är ett fördrag som antogs i
New York 1968, för att hindra
spridningen av kärnvapen.
Avtalet har tre grundpelare:
Icke-spridning, avväpning samt
rätten att använda kärnenergi
för fredliga ändamål.
NPT pågår i cykler om fem år.
Vart femte år sammanträder
avtalets medlemsstater för
en översynskonferens. Översynskonferensen är till för att
utvärdera hur avtalet efterlevs
och för att fatta beslut om hur
man bättre kan verkställa de
åtaganden länderna har gjort i
och med avtalet. Översynskonferenserna fattar i regel beslut
med konsensus – enighet.
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FN:S KÄRNVAPENFÖRBUD
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Kärnvapenkrigets

KLIMAT
E
FFEKTER
ger katastrofala konsekvenser
Av: Gunnar Westberg
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edan år 1984 sa USA:s presi
dent Ronald Reagan att ”ett
kärnvapenkrig kan inte vinnas
och får inte utkämpas”. Det byggde
grunden för både INF-avtalet (1987)
och sedan det första START-avtalet.

om mänskligheten skulle överleva.
I vart fall innebär kärnvapenkrigets
vinter att angriparen, ”segraren”, skulle
förintas tillsammans med den angripne.
Att starta ett kärnvapenkrig innebär
självmord.

Det var år 1991 som det första STARTavtalet mellan USA och Sovjetunionen
slöts i syfte att kontrollera och nedrusta
strategiska kärnvapen. Sovjets ledare
Michail Gorbatjov förklarade att ”veten
skapsmännen har visat oss att ett kärn
vapenkrig skulle kunna innebära slutet
för mänskligheten”. Den vetenskapsman
som Gorbatjov syftade på var rimligtvis
hans hälsovårdsminister, Yevgeniy Cha
zov, som var en av grundarna av IPPNW,
den internationella läkarrörelsen mot
kärnvapen. Insikten om kärnvapenkri
gets klimateffekter, ”Nuclear Winter”, var
den avgörande faktorn för att kärnvap
nen skulle helt avskaffas.

START-avtalet från 1991
minskade antalet kärn
vapen i USA och Ryss
land till en fjärdedel.
Hur många kärnvapen
behövs för att åstad
komma en allvarlig
påverkan på klimatet?
Denna fråga började
studeras för flera år se
dan med utgångspunkt
i ett möjligt krig mellan
Indien och Pakistan.
I den första studien
utgick forskarna från
att hälften av dessa
länders omkring 200
kärnvapen, alltså 100 laddningar, skulle
användas. Man beräknade att cirka 5
miljoner ton svart sot skulle föras upp i
stratosfären och sprida sig över jorden
inom någon vecka. Skördarna skulle
minska i hög grad i en stor del av värl
den. Detta skulle leda till en världsom
fattande svält. Vid hotet om brist på mat
skulle troligen de rika länderna lägga
beslag på, ”hamstra”, föda och därige
nom förvärra svälten. Man uppskattade
att två miljarder människor skulle hotas
av svält (se vidare artikel i LMK 131).

Klimateffekterna av kärnvapenkrig
orsakas inte av explosioner eller av
radioaktiviteten, utan av sot från de
brinnande städerna. En eldstorm sveper
in och leder till att het luft med sot stiger
upp till stratosfären och sotet sprids
över jorden. Det sot som nått stratosfä
ren stannar där under lång tid, flera år,
och minskar solstrålningen till jordytan.
Efter ett krig mellan USA och Sovjetu
nionen skulle kärnvapenkrigets vinter
lägga sig över jorden. Under många år
skulle inga skördar växa. Det är osäkert

Indien och Pakistan ökar för närva
rande sina kärnvapenarsenaler. År 2025
beräknas antalet vara totalt cirka 500
laddningar. Forskare har därför genom
fört en ny studie över konsekvenserna av
ett regionalt kärnvapenkrig. Av Pakistans
kärnvapen beräknas i detta scenario 150
laddningar detonera,
och av Indiens 100
stycken. Dessa ladd
ningar skulle sprängas
under en veckas tid
och målen i studien
var städer och militära
anläggningar. Studien
har inte haft tillgång
till detaljerad kunskap
om atomladdningarnas
storlek och beskriver
därför två möjliga sce
narier med laddningar
på 15 respektive 50
kiloton. Beräkningarna
visar att 16 respektive 37
miljoner ton sot skulle stiga till strato
sfären. I bägge fallen skulle en påverkan
på jordens klimat bli följden med en
temperatursänkning på 2 respektive 5°C
i genomsnitt för jorden, med betydligt
djupare sänkningar över kontinenternas
inland. Nederbörden skulle påverkas i
hög grad.

”

Forskarna
beräknar att
minskningen
av den globala
matproduk
tionen skulle
uppgå till 15
respektive 30
procent

Forskarna beräknar vidare att minsk
ningen av den globala matproduktionen
skulle uppgå till 15 respektive 30 procent
för de två alternativen. De avstår från

Givetvis innehåller alla studier av
kärnvapenkrigets klimatpåverkan
stor osäkerhet. Professor Gunilla
Svensson, medlem i Läkare mot
Kärnvapens vetenskapliga råd, och
hennes medarbetare vid Stockholms
universitet har genomfört en studie
(Pausata med flera) med finansiellt
stöd av SLMK, där man varierat
flera parametrar. Denna visar att om
detonationerna ”sprids ut” över en
längre tid minskar mängden sot som
når stratosfären och klimatpåverkan
blir mindre. I vissa städer finns en
avsevärd mängd organiskt material,
till exempel trä, som förbränns till
partikulärt organiskt material. Detta
ger en höggradig men mindre lång
varig inverkan på klimatet.

EFFEKTER AV
ELEKTROMAGNETISK
PULS VID EN KÄRN
SPRÄNGNING Av Stefan Björnson

E

tt starkt ljussken över himlen i
Seattle, USA. Elförsörjningen
bryts, alla servrar hos Microsoft
går ner, elektroniken på stadens sjuk
hus slutar fungera, ledningssystemen
i den närbelägna marinbasen visar
svarta skärmar, det går inte att få fram
några positioner på GPS. Vad har hänt?

Det talas nu om ett möjligt ”mindre”
kärnvapenkrig mellan de gamla fien
derna Ryssland och Nato, eller mellan
nya kärnvapenländer. De aktuella
studierna över ”begränsade” kärnva
penkrig visar att även om man, mot
förmodan, kan begränsa kärnvapen
kriget till ett måttligt antal laddningar
så uppkommer svåra klimateffekter
som kan drabba hela världen. De
globala klimateffekterna innebär
att varje användande av kärnvapen
innebär krigsförbrytelse. v

Fenomenet kallas för EMP – elektro
magnetisk puls – och uppstår när en
kärnladdning sprängs på en höjd av ett
par hundra kilometer. Det uppmärk
sammades för första gången år 1962 då
USA sprängde en 1,4 Mt kärnladdning
på 400 km höjd över Stilla Havet. Ljusfe
nomenet utgjorde en publik attraktion
på Hawaii, men kort därefter uppstod
problem med elförsörjningen till följd av
de laddade partiklar och röntgenstrål
ning som sprängningen gav upphov
till. Gatubelysning släcktes, lokalradi
ostationer stängdes av och telefonin
slutade fungera under en tid. Forskarna
hade i och för sig räknat med elektriska
störningar, men över en längre tid upp
trädde andra och oväntade effekter. Sju
satelliter i låg omloppsbana slogs ut av
den ökade mängden laddade partiklar i
jonosfären. Dessa partiklar fanns sedan
kvar och vållade störningar under flera
månader.

Den nya omfattande studien om Indien
och Pakistan kan läsas på: https://ad
vances.sciencemag.org/content/5/10/
eaay5478.full
Se även: Pausata, F.S.R., J. Lindvall
and G. Svensson, 2016: Climate effects
of a hypothetical regional nuclear war:
Sensitivity to emission, duration and
particle composition. Earth’s Future.
DOI:10.1002/2016EF000415/full

Idag finns ca 250 kommersiella satel
liter i låg omloppsbana (180 - 2000 km)
och endast få av dem har skydd mot
störningar från höghöjds-explosioner.
En laddning motsvarande 10 kiloton
som sprängs på ett par hundra kilome
ters höjd kan slå ut 90 procent av alla
lågflygande satelliter inom en månad.

Och vad skulle följderna bli av ett
”litet” kärnvapenkrig, med något
hundratal laddningar, i Nordeuropa
om vintern? Skulle svarta moln ligga
kvar i troposfären och inte lyftas upp
av stratosfären av den svaga vinter
solen? Ingen har beräknat detta.

Dessutom skulle lågfrekventa elekt
riska fält förstärkas i kraftledningar så
att höga spänningsnivåer ger skada på
komponenter och löser ut säkringar.
Kostnad för ersättningsmaterial och
reparationer kan förväntas överstiga
100 miljarder US dollar. Till det kom
mer ännu större förluster till följd av
påverkan på världsekonomin.
Det går visserligen att bygga satelliter
med större motståndskraft och lägga in
skydd i elnäten, men det medför avse
värda kostnadsökningar och begräns
ningar i funktionalitet. Dessutom är
det knappast troligt att sådana åtgärder
vidtas i någon större skala innan något
verkligen har inträffat. Det går också
att städa undan de laddade partiklar
som lägger sig i omloppsbana och fort
sätter vålla störningar, men det kräver
uppskjutning av specialkonstruerade
satelliter, vilka kan avge lågfrekventa
radiosignaler som trycker bort de lad
dade partiklarna ur deras banor.
Militärstrateger har varit medvetna
om detta hot allt sedan sextiotalet
och olika scenarier har skisserats. Det
kan t ex vara Pakistan som förorsakar
EMP ovanför Mumbai som vedergäll
ning mot indisk invasion i omtvistade
regioner. Eller Nordkorea som gör
allvar av sitt vapenskrammel genom
att detonera en kärnladdning ovanför
Tokyo eller USAs västkust. Tekniskt
avancerade samhällen är mer sårbara
än länder med mindre utvecklad elek
tronisk infrastruktur.
Se även https://www.afpc.org/uploads/do
cuments/EMP%20Primer%20-final.pdf
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att ange hur många människor som
skulle hotas av svält, men det blir
rimligtvis fler än vad som beräknades
i den tidigare studien.
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VERKSAMHETSBERÄTTELSE
VERKSAMHETSÅRET
2018-09-01 – 2019-08-31
Sammanställd av Sofia Tuvestad
Svenska Läkare mot Kärnvapen har under verksamhetsåret
2018/19 bedrivit omfattande verksamhet eftersom kärn
vapenfrågan varit högaktuell i svensk debatt och politik. Vi
har givit ut fyra nummer av vår medlemstidning ”Läkare
mot Kärnvapen” som bland annat behandlat teorier om
kärnvapenavskräckning, den förvärrade situationen mellan
Indien och Pakistan och konsekvenser av ett regionalt
kärnvapenkrig, förhandlingarna inom ickespridningsav
talet NPT, regeringens enmansutredning om FN:s kärn
vapenförbud samt riskerna kring utvecklingen av så kallade
”mindre” kärnvapen.
Vi har även fått fira framgångar i och med att flera AP
fonder valt att avsluta sina investeringar i kärnvapen
efter SLMK:s hårda arbete för detta. Dialogen med AP
fonderna fortsätter.
Under verksamhetsåret har föreningen sökt utveckla mer
innovativa metoder i vår kommunikation. Vi har bl.a. tagit
fram kampanjen ”Det kan verka omöjligt, tills det är gjort”
som belyser hur svenska nedrustningsbeslut har fattats trots
hårt motstånd från inte minst försvarspolitiker. SLMK
har under 2019 synts i debatten genom flera artiklar och i
form av medverkan i debattprogram. Vi har ökat vår dialog
med svenska myndigheter vars verksamhet har relevans för
frågan om kärnvapennedrustning. Vi har även deltagit vid
NPTförhandlingar i New York och vid andra möten och
seminarier om kärnvapenfrågan.
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Vi har genomfört flera styrelsemöten och bland annat
bjudit in organisationspsykologen Johan Grant för att
utveckla styrelsens och kansliets arbetssätt och metoder.
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Vårt arbetssätt är dialog med politiker och beslutsfat
tare samt informationsarbete gentemot allmänheten för
att informera om de medicinska och humanitära kon
sekvenserna av kärnvapen och därigenom bilda opinion
och skapa förutsättningar för kärnvapennedrustning. Vi
har närmare 40 års erfarenhet av påverkans och infor
mationsarbete i kärnvapenfrågan och många av våra mest
aktiva medlemmar har varit med sedan starten. Svenska
Läkare mot Kärnvapen är associerad medlem i Svenska
Läkaresällskapet och medlem i den internationella styr
gruppen för ICAN.

MEDLEMSKAP
Svenska Läkare mot Kärnvapen organiserar läkare och
medicine studerande samt lärare vid medicinsk fakultet.
Vid verksamhetsårets utgång hade vår förening 2 248 be
talande medlemmar. 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 cirka
hälften kvinnor och hälften män vilket speglar Läkarför
bundets medlemsbas.

ASSOCIERAT MEDLEMSKAP
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) valde att
lägga ned sina respektive föreningar har deras medlemmar
erbjudits att bli associerade medlemmar i Svenska Läkare
mot Kärnvapen. Medlemsavgiften för våra associerade
medlemmar är 200 kr per år för ordinarie medlemmar och
100 kr för studenter. Den största gruppen av associerade
medlemmar utgörs av f.d. Forskare och Ingenjörer mot
Kärnvapen med drygt 150 betalande. De medlemmar som
tillkommit via f.d. Tandläkare mot Kärnvapens är drygt
100 och genom f.d. Sjuksköterskor, Sjukgymnaster och
Analytiker mot Kärnvapens knappt 10. Svenska Läkare
mot Kärnvapen välkomnar fler associerade medlemmar
inom dessa professioner.

OM FÖRENINGEN

STYRELSEN, VERKSTÄLLANDE UTSKOTTET
OCH ÅRSMÖTET

Svenska Läkare mot Kärnvapen grundandes 1981 och
har sedan dess varit en av de mest centrala organisatio
nerna för kärnvapennedrustning i Sverige. Vi är idag den
största organisationen som enbart fokuserar på kärnva
penfrågan i Sverige och den enda med anställd personal.
Genom den internationella läkarrörelsen mot kärnvapen
(IPPNW ) och International Campaign to Abolish Nu
clear Weapons (ICAN), som IPPNW grundade 2007,
har vi ett brett internationellt kontaktnät och goda påver
kansmöjligheter. Såväl IPPNW som ICAN är två av de
främsta civilsamhällesaktörerna i den internationella ned
rustningspolitiken.

En presentation av styrelsens ledamöter finns på före
ningens webbplats, www.slmk.org. Styrelsen har haft 6
sammanträden under verksamhetsåret. Det första hölls i
mitten av september 2018 på Klubbensborg i Hägersten
utanför Stockholm. Det andra hölls i november 2018 i
Stockholm och innefattade ett besök från vår systerfören
ing Norske Leger mot Atomvåpen i syfte att utbyta erfa
renheter och utveckla vårt samarbete. I januari 2019 hölls
ett kort styrelsemöte före årsmötet, ett konstituerande
styrelsemöte direkt efter årsmötet och därefter ett vanligt
styrelsemöte, även det i Stockholm. Det sista styrelsemö
tet för verksamhetsåret hölls i början av april i Stockholm.
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Verkställande utskottet (VU) håller månatliga samman
träden via Skype. VU utgörs av 4 styrelsemedlemmar:
ordföranden, de två vice ordförandena och sekreteraren.
Kassaförvaltare Klas Lundius och generalsekreteraren är
ständigt adjungerade medlemmar i VU.

KONTOR OCH PERSONAL
Som stöd till medlemmarnas arbete har SLMK ett kansli
med anställd personal som hanterar det löpande arbetet
för att organisationen ska fungera i ett långsiktigt per
spektiv och på daglig basis. En betydande del av verksam
heten utförs av anställd personal på kansliet. Personalen
är utbildad inom bland annat internationell politik och
rätt, och bidrar till att utforma organisationens opinions
och påverkansarbete på ändamålsenliga sätt. Föreningen
har sitt huvudkontor i Stockholm.
Josefin Lind är föreningens generalsekreterare och högsta
ansvarig tjänsteperson med ansvar för kontorets verksam
het inklusive personalfrågor. Josefin har under halva verk
samhetsåret varit föräldraledig och ersatts av Clara Levin
som sedan flera år tillbaka varit anställd som projektledare
hos SLMK. Cerese Olsson sköter den löpande ekonomin,
medlemsregistret och övriga administrativa uppgifter.
Jane Földes har under delar av verksamhetsåret vikarie
rat för Cerese under hennes föräldraledighet. I början av
2019 utökade SLMK sin personalstyrka genom att an
ställa Sofia Tuvestad som policyrådgivare. Klas Lundius
som sedan många år varit föreningens kassaförvaltare an
svarar för kapitalförvaltningen. Christina Vigre Lundius
är styrelsens kontaktperson för arbetsmiljöfrågor och ge
nomför regelbundna samtal med personalen om såväl den
fysiska som den psykosociala arbetsmiljön.

dessutom en krets av trogna givare och stödpersoner. Totalt
är det ca 2 200 personer som skänker bidrag. Givarnas ge
nerösa svar på våra medlemsbrev gör att vi i regel kan mo
bilisera ekonomiska resurser för angelägna projekt vilket är
mycket värdefullt. Det ideella sparandet i Swedbank Hu
manfond gav oss i februari 2019 totalt 428 638 kr. Totalt
under 25 år, fr.o.m. 1994 t.o.m. 2019, har föreningen erhållit
11 250 444 kr från det ideella sparandet i Humanfonden.
Bokslutet den 31 augusti 2019 visade på ett resultat på 15
111 kr. Föreningen har en god likviditet och vid bokslutet
var ca 19 % placerat svenska och Globala aktiefonder, 22
% i en blandfond (av detta är 65 % placerat i aktier), 36 %
i företagsobligationsfonder. Resterade 24 % var placerat på
bankkonto. Årsredovisningen finns på hemsidan. Svenska
Läkare mot Kärnvapen har som policy att inte placera i fonder
eller bolag som har anknytning till kärnvapenindustrin.
Från Folke Bernadotteakademin, FBA, beviljades SLMK i
januari 2019 ett verksamhetsstöd på 920 000 kr. Verksam
hetsstödet var riktat till bland annat tidskriften Läkare
mot Kärnvapen, lokalhyra för vårt Stockholmskontor
inklusive del av lön för administrativt arbete och för
generalsekreteraren, närvaro vid förhandlingar i New York
inom ickespridningsavtalet med mera.
Från Palmefonden beviljades vi 60 000 kr från november
2018 till maj 2019 för att påverka och skapa engagemang
för kärnvapenfrågan hos en yngre publik genom politiska
ungdomsförbund, studentförbund och/eller ungdomsorga
nisationer med utgångspunkt i de humanitära och klimat
mässiga konsekvenserna av kärnvapen. Därtill har vi under
verksamhetsåret haft ett stöd på 95 500 kr från Utrikes
departementet för kunskapsspridning, dialog med myn
digheter med mera.

SVENSK INSAMLINGSKONTROLL OCH
90-KONTON
Svenska Läkare mot Kärnvapen har två 90konton och
den ekonomiska redovisningen kontrolleras därför enligt
Svensk Insamlingskontrolls föreskrifter. Dessa stipulerar
att minst 75 % av insamlade medel skall användas till
föreningens ändamål. Svenska Läkare mot Kärnvapen
klarar alltid den gränsen med god marginal.

EKONOMI OCH FÖRVALTNING

KVALITETSKOD ENLIGT GIVA SVERIGES
RIKTLINJER

Svenska Läkare mot Kärnvapen har en stabil ekonomisk
situation. Internt genererade medel i form av medlems
avgifter, gåvor från medlemmar och givare samt spararnas
bidrag via Swedbank Humanfond utgjorde under verksam
hetsåret drygt 60 procent av föreningens inkomster. Fram
förallt medlemmarna och de associerade medlemmarna
skänker regelbundet extra bidrag till verksamheten. Vi har

Föreningen är medlem i Giva Sverige, tidigare FRII, och
har utarbetat en kvalitetskod för etisk insamling enligt
Giva Sveriges riktlinjer. Som koden föreskriver upprättar
Svenska Läkare mot Kärnvapen årligen en effektrapport.
Kvalitetskoden och effektrapporten återfinns på Svenska
Läkare mot Kärnvapens hemsida enligt Giva Sveriges
föreskrifter.
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Vid årsmötet valdes Jan Larsson till ny ordförande. Åsa
Lindström och David Victorin valdes till vice ordförande.
Styrelsen består av 9 ordinarie medlemmar och 5 supp
leanter. Som föreningens auktoriserade revisor omvaldes
Christina Gotting och Eva Stein omvaldes som förening
ens auktoriserade revisorssuppleant. Som föreningsrevisor
omvaldes Bengt Lindell och som dennes suppleant Kris
tina Olofsson. Föreningsrevisorn fyller även funktionen
som mottagare av meddelanden från ”visselblåsare”. Till
valberedning valdes Carin Odhner, Andreas Tolf och Erik
Wareborn.
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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 utsläpp av koldioxidekvivalenter från individuella
flygresor bestämde styrelsen 2013 att föreningens
klimatkompensation tills vidare sker genom årlig
inbetalning till Vi-skogen. Vi-skogens klimatkompensation bidrar till ökade intäkter och skördar för bönder i
Kenya vilket leder till tryggad livsmedelsförsörjning.

DATASKYDDSFÖRORDNINGEN
25 maj 2018 trädde EU:s nya dataskyddsförordning i
kraft, General Data Protection Regulation. Förordningen
innebär ökat skydd för individen och tydligare ägandeskap
hos individen för de egna personuppgifterna. Förordningen
gäller alla företag och organisationer i hela EU samt
även de utanför EU som behandlar EUmedborgares
personuppgifter. Vid brott mot förordningen kan så
mycket som 4 % av den globala omsättningen utkrävas i
sanktioner. Styrelsen för Svenska Läkare mot Kärnvapen
har tagit fram policy för personuppgifter samt skapat
nödvändiga strukturer och krisberedskap för hantering av
personuppgifter.

FRIVILLIGARBETE OCH ERSÄTTNINGAR
Föreningsarbetet vilar till stor del på ideellt arbete som
utförs utan ersättning. Många medlemmar bidrar med
både stora och små arbetsinsatser. Sammanlagt har
medlemmar under verksamhetsåret lagt 717,5 arbetsdagar
på föreningen. Dessa dagar är fördelade på 42 personer.
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 kon
ferenser 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 speci
fika uppdrag för föreningens räkning. I övriga fall ersätts
endast konferensavgiften eller ges resebidrag motsvarande
billigaste resa.

LÄKARE MOT KÄRNVAPEN #158

INFORMATION OCH UTVECKLING
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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
hemsida och i sociala medier. På SLMK:s styrelsemöten
ingår ofta utbildningsinslag.
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 insamlings

brev, 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 påminnelsebrev med ytterligare information.
Utöver detta skickas det även ut ett medlemsbrev via epost
ett antal gånger per år.
Personalen fortbildas genom kurser och utbildningar
från bland annat IDEA, vår arbetsgivarorganisation om
frågor som rör anställning och arbetsrätt, Giva Sverige om
frågor kring insamling, dataskyddsfrågor och dialog med
medlemmar, PwC om revision och ekonomisk kontroll
samt Globalportalen om sociala medier.

SVENSKA LÄKARE MOT KÄRNVAPENS
VETENSKAPLIGA RÅD
Svenska Läkare mot Kärnvapens vetenskapliga råd består
av ledamöter inom olika vetenskapsområden. Rådets upp
gift är att följa utvecklingen inom kärnvapenområdet och
bidra med kunskap i egenskap av specialister inom res
pektive område. Det vetenskapliga rådet samarbetar med
Pugwash och söker ordna gemensamma aktiviteter med
dem.

TIDSKRIFTEN LÄKARE MOT KÄRNVAPEN
Tidskriften är vår medlemsskrift som utkommer med fyra
nummer per år med en upplaga på ca 3 500 exemplar.
Det är den enda tidskriften 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, Sofia Tuvestad samt Gabriel Holmbom
som ansvarar för layout. Under vinjetten ”Internationell
utblick” medverkar Inge Axelsson med en krönika.
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 hemsida.
Under verksamhetsåret utgavs följande nummer med
respektive huvudtema:
Nr 153 oktober 2018 Slut upp bakom konventionen!
Om Läkare mot Kärnvapens valanalys, illusionen om
avskräckning och behovet av FN:s kärnvapenkonvention
Nr 154 december 2018 Vad händer med INFavtalet?
SLMK beskriver också sitt år som fredspristagare
Nr 155 april 2019 Stora frågetecken och skarp kritik mot
regeringens utredning om FN:s kärnvapenkonvention
Nr 156 juni 2019 Rapport från NPTförhandlingar i
New York – och finns det egentligen ”små” kärnvapen?
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SVENSKA LÄKARE MOT KÄRNVAPENS
WEBBPLATS WWW.SLMK.ORG
Föreningens webbplats sköts till största del av projektledare/
t.f. generalsekreterare Clara Levin. Uppdatering sker regel
bundet. På bloggen bidrar medlemmar och personal med
egna, personliga reflektioner. Under verksamhetsåret har
det blivit ett 15tal blogginlägg. Webbplatsen har under
verksamhetsåret haft 57 598 unika besökare. Den svenska
ICANsidan hade 13,938 unika besökare.

FÖRENINGEN I SOCIALA MEDIA
Svenska Läkare mot Kärnvapen på Facebook, facebook.
com/SLMK.1981 uppdateras på veckobasis och hade i
augusti 2019 drygt 2100 följare.
Föreningens twitterkonto, twitter.com/IPPNWSweden,
har ca 280 följare och instagramkontot, instagram.com/
lakaremotkarnvapen, ca 240 följare. Föreningen har
även en YouTubekanal, Läkare mot Kärnvapen, där ett
15tal videos är uppladdade, där finns bland annat en
kort informationsfilm om föreningen och arbetet för
kärnvapennedrustning ”Vi är Läkare mot Kärnvapen”.
Svenska Läkare mot Kärnvapen är medlem i Globalportalen
samt i nätverket Schyssta pensioner.

LÄR OM KÄRNVAPEN
www.läromkärnvapen.se

2019 års mottagare av Läkare mot Kärnvapens anti-atombombsdiplom

Lär om Kärnvapen är en webbaserad informationsdatabas
om kärnvapen med många olika infallsvinklar. Texterna
finns på svenska, norska, engelska och med sammanfatt
ningar på ryska. Sidan ger grundläggande och djupgående
information om olika aspekter på kärnvapen och utgör
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 med idéer och inspiration för skolundervisning för
framförallt årskurs 7 – 9, gymnasiet och folkhögskolor.
Materialet baserar sig på ett mer omfattande material
från ICAN:s hemsida. Hemsidan Lär om Kärnvapen har
under verksamhetsåret haft 119 243 unika besökare.

des diplomet för sitt arbete med forskning, utbildning och faktaspridning

HÅLLBARA PENSIONER

Svenska Läkare mot Kärnvapens utmärkelse för betydande
insatser i arbetet för en kärnvapenfri värld utdelades för
första gången 2009. Årets Antiatombombsdiplom delades
ut till Thomas Jonter, professor i internationella relationer
vid Stockholms Universitet. Thomas Jonter har bland
annat forskat om hur Sverige till sist sa nej till en svensk
atombomb. Han har som ordförande för svenska Pugwash
med historiska och folkrättsliga argument förespråkat att
Sverige ska ansluta sig till FNkonventionen som förbjuder
kärnvapen. Musik framfördes av Joakim Laksov, cello,
och Martin Blomquist, orgel. Ett 70tal personer deltog i
manifestationen.

var Thomas Jonter, professor i internationella relationer. Jonter tilldela-

HIROSHIMADAGEN 2019 OCH
ANTI-ATOMBOMBSDIPLOMET
För fjortonde året i rad ordnade SLMK på Hiroshimadagen
den 6 augusti en manifestation för fred och
nedrustning i Storkyrkan tillsammans med Stockholms
domkyrkoförsamling. Talare var domkyrkokaplan Kristina
Ljunggren, ärkebiskop emeritus KG Hammar och Läkare
mot Kärnvapens vice ordförande Åsa Lindström.
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Under vinter och vår 2019 har SLMK haft glädjen att med
dela våra medlemmar att APfonderna 1, 2 och 4 avslutar
sina investeringar i kärnvapen med hänvisning till att kärn
vapenstaternas investeringar inte är i linje med ickesprid
ningsavtalets anda. SLMK är den organisation som starkast
drivit denna fråga under flera år. Vi ser APfondernas age
rande som en stor framgång. Under verksamhetsåret har vi
haft dialog med AP1, AP2 och AP4, samt Etikrådet om
att fördjupa relationen och samarbete. Vi för en dialog med
AP3 med målet att även de ska avsluta sina investeringar i
kärnvapen.

om kärnvapen och FN:s kärnvapenförbud.
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Forskaren Emma Rosengren var en av de som medverkade i
Läkare mot Kärnvapens och IKFF:s informationskampanj om
historiska svenska beslut för nedrustning.

LÄKARE MOT KÄRNVAPEN #158

KAMPANJ OM SVENSK NEDRUSTNINGSHISTORIA
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Under verksamhetsåret har SLMK sökt utveckla mer
innovativa metoder i vår kommunikation. Vi har bl.a.
tagit fram kampanjen ”Det kan verka omöjligt, tills det är
gjort” som belyser hur svenska nedrustningsbeslut har fat
tats trots hårt motstånd från inte minst försvarspolitiker
och Försvarsmakten. Kampanjens koncept togs fram av
SLMK. Filmerna producerades i samarbete med Inter
nationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet, IKFF.
ICAN bidrog till att finansiera produktionskostnaderna.
Genom fyra korta filmer med experter och civilsamhäl
lesrepresentanter visar kampanjen hur tidigare processer
kring att förbjuda och nedrusta vapentyper har stött på
motstånd i Sverige. Trots detta har Sverige historiskt valt
nedrustning och humanitär rätt som ett sätt att främja
mänsklig säkerhet. Kampanjen nådde ut till tusentals
personer och dess budskap plockades upp av utrikesmi
nister Margot Wallström på Aftonbladet debatt den 11
juni samt av Vänsterpartiet på Aftonbladet debatt den 19
juni.

MÖTE OCH SAMTAL MED DANIEL ELLSBERG
I januari 2019 var Daniel Ellsberg på plats för att ta
emot Olof Palmepriset med anledning av den viktiga
roll Ellsberg spelat som visselblåsare och som en stark
röst mot kärnvapen. SLMK deltog under ceremonin i
en panel tillsammans med Ellsberg, samt i en lunch där
kärnvapenfrågan diskuterades.

ÖKAT BEHOV AV SLMK:S EXPERTIS
Under verksamhetsåret har SLMK tillsammans med
IKFF tagit en central roll i att koordinera samverkan
mellan ett tiotal organisationer kring remissvar till
regeringens enmansutredning om Sverige och FN:s
kärnvapenförbudskonvention. Vi tog fram faktaunderlag
om kärnvapen och konventionen till organisationer
som arbetar med mänskliga rättigheter, fred och miljö
och som ville lämna in ett remissvar. Vi arrangerade
två möten där organisationer fick möjlighet att utbyta
fakta och information kring utredningen, remissvar
och kampanjarbete för kärnvapenförbudet. Vi har även
koordinerat remissprocessen med ett antal internationella
organisationer och experter som ville bidra med remissvar,
däribland Harvard Law School och den nederländska
organisationen Pax. Vi har även haft dialog och samarbete
med Sveriges Läkarförbund och IFMSA Sweden.

FÖRELÄSNINGAR OCH SEMINARIER
Svenska Läkare mot Kärnvapen erbjuder föreläsningar
till skolor, föreningar, politiska aktörer m.fl. Under
verksamhetsåret har föreningen föreläst i flera delar av
landet. Till exempel deltog vi i en panel tillsammans
med kabinettsekreterare Annika Söder i samband med
Palmedagens firande i Örebro, samt föreläste om kärnvapen
för organisationen Kvinnor för Fred. Vi höll en föreläsning
för medicinstudenter vid Linköpings universitet med
resultatet att organisationen fick två nya medlemmar. Vi
har även arrangerat en panel med regeringens utredare
i frågan om FN:s kärnvapenkonvention där över 100
personer deltog och som sågs av 3 000 personer via video
på Facebook. Ett ytterligare exempel är att SLMK deltog
i ett seminarium på Uppsala universitet, Pax et Bellum om
kärnvapen.
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DEBATTARTIKLAR OCH OMNÄMNANDEN
20181004, SLMK intervjuas i TV4 Nyhetsmorgon
20190118, SLMK intervjuas av TT om LarsErik
Lundins statliga utredning om FN:s kärnvapenförbud,
intervjun publicerades i 28 tidningar.
20190118, SLMK intervjuas och debatterar i Sveriges
Radio Studio Ett om LarsErik Lundins statliga
utredning om FN:s kärnvapenförbud.
Mänsklig säkerhet 29/1  Om kärnvapen, fred och
säkerhet https://manskligsakerhet.se/2019/01/26/5938/
Svenska Dagbladet 16/1  Låt Sverige bli en stark röst
för nedrustning (artikel skriven av SLMK, underskriven av
flera) https://www.svd.se/latsverigeblienstarkrostfor
nedrustning
ETC Göteborg 6/2 – Därför bör Sverige skriva under
kärnvapen
https://goteborg.etc.se/debatt/darforborsverigeskriva
underkarnvapenforbudet
Vestmanlands Läns Tidning 14/2 – Sverige bör ansluta
sig till FN:s kärnvapenkonvention
https://www.vlt.se/artikel/debatt/sverigeboranslutasig
tillfnskonventionomkarnvapenforbud
Värmlands Folkblad 15/2 – Ensidig kärnvapenrapport
missar målet
https://www.vf.se/2019/02/15/ensidigkarnvapenrapport
missarmalet/
Västerbotten kuriren 15/2 – Ensidig kärnvapenrapport
missar målet med förbud!
https://www.vk.se/20190215/ensidigkarnvapenrapport
missarmaletmedforbud
Folkbladet 16/2 – Kärnvapenrapporten missar målet
https://www.folkbladet.nu/20190214/
karnvapenrapportenmissarmalet
Norrköpings tidning 22/2 – Rapporten missar målet
https://www.nt.se/asikter/debatt/rapportenmissarmalet
om5804834.aspx
Dalarnas Tidning 25/2 – Utredningen missar
fundamentalt det humanitära hot som kärnvapen utgör

https://www.dt.se/artikel/debatt/debattutredningmissar
fundamentaltdethumanitarahotsomkarnvapenutgor
Avesta Tidning 25/2 – Utredningen missar fundamentalt
det humanitära hot som kärnvapen utgör
https://www.avestatidning.com/artikel/debatt/debatt
utredningmissarfundamentaltdethumanitarahotsom
karnvapenutgor
Aktuell hållbarhet 27/2 – Intervju med SLMK,
Klimatförändringar värsta effekten av kärnvapenkrig
https://www.aktuellhallbarhet.se/klimatforandringar
varstaeffektenavettkarnvapenkrig/?fbclid=IwAR2_
ZD83ahwN140AGIyuuA4wi5ThhG
p44nTQvOYgU75yaBDqKy0sjRMKS8
Elbilsnytt.se 27/2 – Intervju med SLMK
Klimatförändringar värsta effekten av kärnvapenkrig
http://elbilsnytt.se/klimatforandringarvarstaeffektenav
ettkarnvapenkrig/
Dagens arena 1/3 – Världen behöver inga kärnvapen
http://www.dagensarena.se/opinion/varldenbehoveringa
karnvapen/
Upsala Nya Tidning 6/5  Historisk chans till
kärnvapennedrustning (artikel skriven av SLMK och
IKFF, fler skrev under)
https://www.unt.se/asikt/debatt/historiskchanstill
karnvapennedrustning5292775.aspx
Togs upp av Globalportalen: https://globalportalen.
org/artiklar/nyhet/debatthistoriskchanstill
karnvapennedrustning
Tidningen Syre 7/5 – ”Sverige måste skriva på förbud mot
kärnvapen”
https://tidningensyre.se/stockholm/2019/nummer122/
sverigemasteskrivapaforbudmotkarnvapen/
SVT Opinion 13/5 – Försvarets motstånd får inte styra
svensk kärnvapenpolitik
https://www.svt.se/opinion/forsvaretsmotstandfar
intestyrasvenskkarnvapenpolitik?fbclid=IwAR3G
TiwRduBCmyUjEImbtHKhlTxstsrvynl24aIkVpkeq
6LlmRSiT11afY
Sydsvenskan 11/6 – Kritiker hävdar ofta att få länder i väst
stödjer FN:s kärnvapenförbud: Detta är långt ifrån sant
https://www.sydsvenskan.se/20190610/kritikerhavdar
oftaattfalanderivaststodjerfnskarnvapenforbud
dettaarlangtifransant
Världshorisont, FNförbundets tidning, intervjuade SLMK
om FN:s kärnvapenförbud i sitt nummer i juni 2019.
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TV4 12/7 Beatrice Fihn intervjuas  Fredspristagare:
”Regeringen blev pressad av kärnvapenstaterna” https://
www.tv4.se/nyheterna/klipp/fredspristagarenregeringen
blevpressadavkärnvapenstaterna12134931
Ny teknik 12/7 – Regeringen vill inte skriva på FNavtal
om kärnvapen
https://www.nyteknik.se/samhalle/regeringenvillinte
skrivapafnavtalomkarnvapen6964640
Beatrice Fihns intervjuades den 12/7 av TT och artikeln
togs upp av flera medier. SLMK hade förberett och
koordinerat inför ICAN:s utspel om Sveriges besked.
Ttela: https://www.ttela.se/nyheter/sverige/
fredspristagaresvekattinteskrivaunder1.16246107
VK: https://www.vk.se/20190712/fredspristagaresvek
attinteskrivaunder
Hallands Nyheter: https://www.hn.se/nyheter/sverige/
fredspristagaresvekattinteskrivaunder1.16246065
Hallandsposten: https://www.hallandsposten.se/
nyheter/sverige/fredspristagaresvekattinteskriva
under1.16246079
Bohuslänningen: https://www.bohuslaningen.se/
nyheter/sverige/fredspristagaresvekattinteskriva
under1.16246093
Göteborgsposten: https://www.gp.se/nyheter/sverige/
fredspristagaresvekattinteskrivaunder1.16246051
VT: https://www.vt.se/nyheter/fredspristagaresvekatt
inteskrivaunderom6206395.aspx
Corren:
https://www.corren.se/nyheter/fredspristagaresvekatt
inteskrivaunderom6206395.aspx
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SvD: https://www.svd.se/fredspristagaresvekattinte
skrivaunder/i/senaste/om/sverige
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Aftonbladet: https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/
naVkBa/fredspristagaresvekattinteskrivaunder
Sydsvenskan: https://www.sydsvenskan.se/20190712/
fredspristagaresvekattinteskrivaunder
News55: http://www.news55.se/ttnyheter/
fredspristagaresvekattinteskrivaunder/

Borås tidning: http://www.bt.se/okategoriserade/
fredspristagaresvekattinteskrivaunder/
Norrbottens kuriren: https://www.kuriren.nu/nyheter/
fredspristagaresvekattinteskrivaunderntm13165664.
aspx
Affärsliv: https://www.affarsliv.com/nyheter/
fredspristagaresvekattinteskrivaunderntm13165664.
aspx
Hela Gotland: https://www.helagotland.se/nyheter/
inutrikes/fredspristagaresvekattinteskriva
under15596452.aspx
Piteå tidning: https://www.pt.se/nyheter/fredspristagare
svekattinteskrivaunder11291151.aspx
Motala Vadstena tidning: https://www.mvt.se/nyheter/
fredspristagaresvekattinteskrivaunderom6206395.
aspx
Östra Småland: http://www.ostrasmaland.se/nyheter/
fredspristagaresvekattinteskrivaunder/
Ystads Allehanda: http://www.ystadsallehanda.se/
nyheter/fredspristagaresvekattinteskrivaunder/
Katrineholms kuriren: https://kkuriren.se/nyheter/
sverige/fredspristagaresvekattinteskrivaunder
sm5188195.aspx
Upsala Nya Tidning: https://www.unt.se/nyheter/
omvarld/fredspristagaresvekattinteskriva
under5362592.aspx
Södermanlands tidning: https://www.sn.se/nyheter/
sverige/fredspristagaresvekattinteskrivaunder
sm5188195.aspx
Barometern: http://www.barometern.se/nyheter/
fredspristagaresvekattinteskrivaunder/
Eskilstuna kuriren: https://ekuriren.se/nyheter/sverige/
fredspristagaresvekattinteskrivaundersm5188195.
aspx
Blekinge Läns Tidning: http://www.blt.se/
okategoriserade/fredspristagaresvekattinteskriva
under/
Enköpings-Posten: https://www.eposten.se/nyheter/
omvarld/fredspristagaresvekattinteskrivaunder
unt5362592.aspx

SLMK VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2018-09-01 – 2019-08-31

Vimmerby tidning: https://www.vimmerbytidning.
se/nyheter/fredspristagaresvekattinteskrivaunder
om6206395.aspx
SvD 12/7  Fredspristagare: Historiskt skifte i svensk
politik
https://www.svd.se/fredspristagarenregeringenfallerfor
pressenfrantrump
Svt Nyheter 12/7  Antikärnvapenorganisationen: ”Man
följer Trump”
https://www.svt.se/nyheter/inrikes/
antikarnvapenorganisationenmanfoljertrump
Aftonbladet 12/7  Sverige ställer sig inte bakom
kärnvapenförbud
https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/g7rXWA/sverige
stallersigintebakomkarnvapenforbud
FPlus 12/7  Nobelpristagaren: ”Ett farligt beslut”
https://www.fplus.se/nobelpristagarenettotroligtfarligt
beslut/a/Wba40Q
Omni 12/7  Nobelpristagare: ”Ett otroligt farligt beslut”
https://www.omni.se/nobelpristagarenettotroligt
farligtbeslut/a/GG5vy6
Sveriges radio, Studio Ett 12/7  Regeringen skriver inte
under kärnvapenförbud
https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=1637
&artikel=7262023
Replikskifte mellan Beatrice Fihn och Margot Wallström
i Aftonbladet, SLMK skrev Beatrice Fihns artiklar:
15/7 Skandal, regeringen – säg nej till kärnvapen https://
www.aftonbladet.se/debatt/a/MRmR7r/skandal
regeringensagnejtillkarnvapen
19/7 Förbjud kärnvapen – annars elimineras vi https://
www.aftonbladet.se/debatt/a/6jy4wz/forbjudkarnvapen
annarseliminerasvi
Omni 19/7 https://www.omni.se/fihnforbjud
karnvapenannarseliminerasvi/a/dOj7Qz
FPlus 19/7 https://www.fplus.se/fihnforbjudkarnvapen
annarseliminerasvi/a/50y8lW
Tidningen Syre 16/7  Fredspristagare: Svek att inte
skriva under https://tidningensyre.se/stockholm/2019/
nummer142/fredspristagaresvekattinteskrivaunder/

Debattartiklar i lokalmedia 15/7, 16/7, 17/7, 18/7, 22/7,
23/7, 29/7 tillsammans med IKFF, publicerade i:
Värmlands folkblad: https://www.vf.se/2019/07/15/
beslutetskadarsverigestrovardighet/?fbclid=IwAR
1D1RhHQ352XlgypiW4Z6cdVef2W0ueBThIq3B6
3Y_whtwvCZhr5bPts4
Dalademokraten: https://www.dalademokraten.se/
artikel/debattdjuptolyckligtattinteskrivapaomka
rnvapenforbud?fbclid=IwAR0YKo78wpCHauhrB_
BDCAh2bwN2KaEPuHSrDQ6VyVAkt2Hp_
t3OTcKbQc
Corren: https://pren.corren.se/artikel?redirect=https:%2F
%2Fwww.corren.se%2Fasikter%2Finsandare%2Fregering
enstarinteuppmothotetom6210010.aspx&meter=fa
lse&action=completerequest&callback=https:%2F%2Fw
ww.corren.se%2Finc%2Feprencallback.aspx
Borås tidning: http://www.bt.se/debatt/fegtav
regeringenattintetastallningmotkarnvapen/
Gefle dagblad: https://www.gd.se/artikel/debatt
ettdjuptolyckligtbeslutomattinteskrivaunder
karnvapenforbudet
Östersundsposten: https://www.op.se/artikel/debatt
upprorandeattsverigesregeringintestaruppmot
karnvapenstaternashot
Vimmerby tidning: https://www.vimmerbytidning.se/
nyheter/normenmotkarnvapenforsvagasom6218667.
aspx
VT: https://www.vt.se/nyheter/normenmotkarnvapen
forsvagasom6218667.aspx
Nerikes Allehanda: https://www.na.se/artikel/militart
samarbeteviktigareankarnvapennedrustningfor
regeringen
Debattartikel 5/8 i Dagens Arena  Sveriges svek mot
överlevare från Hiroshima och Nagasaki https://www.
dagensarena.se/opinion/sverigessvekmotoverlevare
franhiroshimaochnagasaki/
Debattartikel 6/8 i DN Debatt  Sverige måste skriva
under avtalet mot kärnvapen https://www.dn.se/debatt/
sverigemasteskrivaunderavtaletmotkarnvapen/
Togs upp av Omni: https://www.omni.se/sverigemaste
skrivapaavtalomkarnvapenforbud/a/pLl8e6
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Norrköpings tidningar: https://www.nt.se/nyheter/
fredspristagaresvekattinteskrivaunderom6206395.
aspx
Sydöstran: http://www.sydostran.se/okategoriserade/
fredspristagaresvekattinteskrivaunder/
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Intervju 6/8 i Läkartidningen med SLMK:s vice
ordförande https://lakartidningen.se/Aktuellt/
Nyheter/2019/08/Vikanaldrigbyggauppberedskap
forkonsekvensernaavkarnvapen/?fbclid=IwAR25baGA
VO9mlfnncqhZ8y8gIHGABeJTtcjAWhWuOgzPQRV
EgaXxKljEMU0
Intervju i Sveriges Radio P4 med SLMK:s ordförande
https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=114&
artikel=7275480&fbclid=IwAR0pVn4KMgP6gEGiiiMm
kBkmzPpSpwooeWOzHZu26KBh5vgvBnQKrzqcqc
Dagen 30/4 – Kärnvapen kränker Skaparen
https://www.dagen.se/debatt/annakarinhammar
karnvapenkrankerskaparen1.1474542
Gefle Dagblad 7/5 – Freden behöver både försvars och
fredsdepartement
https://www.gd.se/artikel/debattfredenbehoverbade
forsvarsochfredsdepartement1
SvD 12/7 – Tur att Wallström inte fick sin vilja igenom
https://www.svd.se/turattwallstrominteficksinvilja
igenom
Sydöstran 15/7 – Vi gick från jubel till nederlag
http://www.sydostran.se/ledare/vigickfranjubeltill
nederlag/
Sydsvenskan 21/7 – Minnesord om Albert Vel
https://www.sydsvenskan.se/20190721/minnesordom
albertvel

LÄKARE MOT KÄRNVAPEN #158

Helsingborgs Dagblad 21/7 – Minnesord om Albert Vel
https://www.hd.se/20190721/minnesordomalbertvel
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Expressen 23/7 – Knappast tryggare under Trumps
kärnvapenparaply
https://www.expressen.se/debatt/kapprustarnahalleross
somgisslan/
Togs upp av:
Omni: https://www.omni.se/baradaraktigademagoger
gladaoversvensktbesked/a/jdgmmL
FPlus: https://www.fplus.se/baradaraktigademagoger
gladaoversvensktbesked/a/RREoKr
Sveriges radio 6/8  74 år sedan Hiroshima ”Vi står inför
en ny kapprustning”
https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&a
rtikel=7275897

Sydöstran 7/8 – Sverige tog inte ledningen i kampen mot
kärnvapen
http://www.sydostran.se/ledare/sverigetoginte
ledningenikampenmotkarnvapen/
ETC Göteborg 9/8  Skriv på kärnvapenförbudet
https://goteborg.etc.se/debatt/skrivpakarnvapenforbudet

PRESSMEDDELANDEN OCH UTTALANDEN
20190113 Svenska Läkare mot Kärnvapen på Folk och
Försvars rikskonferens i Sälen https://slmk.org/nyheter
press/pressmeddelandesvenskalakaremotkarnvapen
pafolkochforsvarsrikskonferensisalen/
20190116 Läkare mot Kärnvapen välkomnar att
Fjärde AP-fonden avslutar investeringar i kärnvapen
https://slmk.org/nyheterpress/pressmeddelandelakare
motkarnvapenvalkomnarattfjardeapfondenavslutar
investeringarikarnvapen/
20190201 Stora risker när USA drar sig ur
nedrustningsavtal  https://slmk.org/nyheterpress/
pressmeddelandestorariskernarusadrarsigur
nedrustningsavtal/
20190227 Fredspristagare vill se bindande löften
https://slmk.org/nyheterpress/pressmeddelande
samtalenihanoifredspristagarevillsebindandeloften/
201902 28 Avbrutna samtal i Hanoi: Fredspristagare
vill se mer konkreta framsteg
https://slmk.org/nyheterpress/pressmeddelande
avbrutnasamtalihanoifredspristagarevillsemer
konkretaframsteg/
20190202 Även Ryssland drar sig ur INF-avtalet
https://slmk.org/nyheterpress/avenrysslanddrarsigur
infavtalet/
20190220 Kritiker sprider sakfel om FN:s
kärnvapenförbud
https://slmk.org/blogg/kritikerspridersakfelomfns
karnvapenforbud/
20190221 Högt uppsatt Natochef: Ingen koppling
mellan Sveriges samarbete med Nato och ratificering av
FN:s förbud mot kärnvapen
https://slmk.org/nyheterpress/hogtuppsattnatochef
ingenkopplingmellansverigessamarbetemednato
ochratificeringavfnsforbudmotkarnvapen/
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20190227 Klimatkonsekvenser av kärnvapenkrig
mellan Indien och Pakistan
https://slmk.org/nyheterpress/klimatkonsekvenserav
karnvapenkrigmellanindienochpakistan/

20190614 Kärnvapenutredningen: raderade
mailkonton och hemliga referensgrupper
https://slmk.org/nyheterpress/karnvapenutredningen
raderademailkontonochhemligareferensgrupper/

20190327 Kommentar med anledning av FOI:s
uttalanden om kärnvapen
https://slmk.org/nyheterpress/kommentarmed
anledningavfoisuttalandenomkarnvapen/

20190618 Bristande transparens och raderad e-post i
kärnvapenutredningen
https://slmk.org/blogg/bristandetransparensoch
raderadepostikarnvapenutredningen/

20190314 Förändringar och prioriteringar
https://slmk.org/blogg/forandringarochprioriteringar/

20190626 Överlevare från Hiroshima vädjar till
Löfven
https://slmk.org/nyheterpress/overlevarefran
hiroshimavadjartilllofven/
20190628 Nya frågetecken kring
kärnvapenutredningen
https://slmk.org/blogg/nyafrageteckenkring
karnvapenutredningen/

20190424 Kärnvapenutredningen missar målet
https://slmk.org/nyheterpress/pressmeddelande
karnvapenutredningenmissarmalet/
20190503 Språket spelar roll i FN
https://slmk.org/blogg/spraketspelarrollifn/
20190513 Ny kampanj – Det kan verka omöjligt, tills
det är gjort
https://slmk.org/nyheterpress/nykampanjdetkan
verkaomojligttillsdetargjort/
20190517 Paris tar ställning för FN:s
kärnvapenförbud
https://slmk.org/nyheterpress/paristarstallningforfns
karnvapenforbud/
20190522 Centerpartiets röst mot kärnvapen är
saknad
https://slmk.org/nyheterpress/centerpartietsrostmot
karnvapenarsaknad/
20190528 Vi behöver dig i slutspurten!
https://slmk.org/nyheterpress/vibehoverdigi
slutspurten/
20190604 AP2 slutar investera i kärnvapen
https://slmk.org/nyheterpress/ap2slutarinvesterai
karnvapen/
20190613 Det är lätt att vara den som kritiserar
https://slmk.org/blogg/detarlattattvaradensom
kritiserar/

20190703 USA: Uppdaterad doktrin om
kärnvapenanvändning skapar oro
https://slmk.org/nyheterpress/usauppdateraddoktrin
omkarnvapenanvandningskaparoro/
20190712 Sveriges humanitära röst har tystnat –
Ett hot mot vår säkerhet och ett brott mot svensk
nedrustningstradition
https://slmk.org/nyheterpress/pressmeddelandesveriges
humanitararosthartystnatetthotmotvarsakerhet
ochettbrottmotsvensknedrustningstradition/
20190801 Årets anti-atombomsdiplom tilldelas
professor Thomas Jonter
https://slmk.org/nyheterpress/pressmeddelandearets
antiatombombsdiplomtilldelasprofessorthomas
jonter/
20190806 Professor får pris för sin kamp mot
kärnvapen
https://slmk.org/nyheterpress/pressmeddelande
professorfarprisforsinkampmotkarnvapen/
20190822 Oro efter USA:s missiltest, men Sverige
säger nej till kärnvapenförbud
https://slmk.org/nyheterpress/oroefterusasmissiltest
mensverigesagernejtillkarnvapenforbud/
20190829 ICAN lånar ut fredspriset till Robert Fux
https://slmk.org/nyheterpress/icanlanarutfredspriset
tillrobertfux/
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20190405 Sveriges läkarkår uppmanar riksdag
och regering att skriva under och ratificera FN:s
kärnvapenförbud https://slmk.org/nyheterpress/
sverigeslakarkaruppmanarriksdagochregeringatt
skrivaunderochratificerafnskarnvapenforbud/
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POLITISKA PARTIER OCH UNGDOMSFÖRBUND
SLMK:s kansli håller kontinuerlig kontakt med riksdags
ledamöter i utrikesutskottet och försvarsutskottet. Under
verksamhetsåret har vi haft möten med Moderaterna,
Liberalerna, Centerpartiet, Socialdemokraterna, Miljö
partiet och Vänsterpartiet. Vi har även haft dialog med
LSU – Sveriges ungdomsorganisationer, Grön ungdom
och IFMSA Sverige (medlemsorganisation för medicin
studerande) samt Cstudenter. Vi har bland annat bidra
git med fakta och underlag till remissvar till utredningen
om Sverige och FN:s kärnvapenförbud. Delar av detta
användes bl.a. i det remissvar som SSU skrev tillsammans
med andra sidoorganisationer inom S, samt till IFMSA:s
remissvar. Båda remissvaren har spridits via SLMK:s
hemsida. Vi har även arrangerat dialogmöten för att
IFMSA och LSU ska sprida information om kärnvapen
frågan i sina respektive kanaler.
Under hösten 2018 presenterade Läkare mot Kärnvapen och
IKFF en skuggrapport till regeringens utredning om FN:s kärnvapenförbud, där internationella experter analyserar Sveriges
samarbeten och åtaganden utifrån konventionen.

SAMARBETE MED SVERIGES LÄKARFÖRBUND
I oktober 2018 antog World Medical Association (WMA)
en resolution som välkomnar FN:s konvention om förbud
mot kärnvapen och uppmanar alla stater att ansluta sig till
konventionen. Resolutionen återbekräftar att den medi
cinska professionen har en plikt att arbeta för avskaffandet
av kärnvapen och därför har Svenska Läkare mot Kärn
vapen regelbunden kontakt och samarbete med Sveriges
Läkarförbund. Vi har under året samverkat kring att samla
in, lämna över och kommunicera externt kring en namn
insamling för läkare som stödjer FN:s förbud mot kärnva
pen. Namninsamlingen lämnades till UD i april 2019. Lä
kartidningen publicerade en intervju med Åsa Lindström
i samband med utdelningen av årets atombombsdiplom på
Hiroshimadagen.

TRYCKSAKER
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Förbjud kärnvapen version 3
Läkarupprop för FN:s konvention om ett förbud mot
kärnvapen
I skuggan av makten

Under hösten 2018 presenterade SLMK och IKFF
en skuggrapport till regeringens utredning om FN:s
kärnvapenförbud, där internationella experter analyserar
Sveriges samarbeten och åtaganden utifrån konventionen.
Skuggrapporten fick god spridning i media och har varit
mycket användbar för såväl SLMK och IKFF som för andra
organisationer för att analysera FN:s kärnvapenförbud och
följder för Sverige.

Därtill har vi fört dialog med politiska ungdomsförbund,
bl.a. genom ett samarbete med Folk och Försvar i form
av ett rundabordssamtal om kärnvapen och internationell
säkerhetspolitik. SLMK berättade och svarade på frågor om
FN:s kärnvapenförbud, med deltagare från både de poli
tiska ungdomsförbunden och andra ungdomsorganisatio
ner. Vidare genomförde vi en kartläggning om de politiska
ungdomsförbundens syn på kärnvapen och uttalanden om
FN:s kärnvapenförbud, material som kommer att sparas för
tillbakablickar på den politiska processen.
SLMK deltog även vid ett frukostseminarium med Femi
nistiskt initiativ och Gudrun Schyman om kärnvapen
politiska frågor mot bakgrund av den valgranskning som
gjordes inför valet 2018.

UTRIKESDEPARTEMENTET
Svenska Läkare mot Kärnvapen bevakar och för dialog
kring hur Sveriges regering agerar i olika internationella
fora där kärnvapennedrustning och ickespridning av
handlas, och vi diskuterar detta med representanter för
Utrikesdepartementets enhet för nedrustning och icke
spridning (UDNIS). Under året har vi deltagit i ett par
större möten med enheten och vi har även arrangerat två
separata möten med Sveriges nedrustningsambassadör.
Under verksamhetsåret släpptes regeringens enmans
utredning ”Utredning av konsekvenserna av ett svenskt
tillträde till kärnvapenförbudskonventionen”. Svenska
Läkare mot Kärnvapen har under verksamhetsåret ägnat
stor kraft och energi åt att besvara och komplettera den
ensidiga och stundtals felaktiga bild av FN:s kärnvapen
förbud och internationell kärnvapenpolitik som framförs
i utredningen (se mer under ”Analys och kommunika
tion kring kärnvapenutredningen”). I mars 2019 började
SLMK ställa frågor till Utrikesdepartementet om kärn
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vapenutredningens referensgrupp och transparens med
mera. Det ledde till att Stina Oscarson skrev en artikel i
ETC som kritiserade utredningens metoder och brist på
transparens och denna kritik berördes vidare i riksdags
debatt med dåvarande utrikesminister Margot Wallström.

10 000 USD per år. Vi 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.

MÖTEN MED MYNDIGHETER OCH FORSKARE

Svenska Läkare mot Kärnvapen har goda kontakter med
den norska föreningen Norske Leger mot Atomvåpen.
Vår förenings tidskrift Läkare mot Kärnvapen är med
lemstidning även för vår danska systerförening Danske
Læger mod Kernevåben. SLMK har även under året del
tagit i ett nordiskt civilsamhällesmöte om kärnvapenned
rustning som arrangerades på Åland.

LÄKARUPPROP FÖR FN:S KÄRNVAPENFÖRBUD
Fram till mars 2019 har Svenska Läkare mot Kärnvapen
arbetat med det läkarupprop som togs fram förra verksam
hetsåret för läkare och medicinstudenter att signera. Upp
ropet manar Sverige att skyndsamt skriva under och ratifi
cera FN:s konvention om kärnvapenförbud. Det formgavs
för att likna ett recept, i syfte att tydligt knyta an till SLMK
som en läkarorganisation, och överlämnades till regeringen
i april.

NÄTVERKET FÖR KÄRNVAPENNEDRUSTNING
Inom detta nätverk samarbetar ett 15tal svenska orga
nisationer för en kärnvapenfri värld. Svenska Läkare mot
Kärnvapen representeras av Leonore Wide som under
delar av verksamhetsåret fungerat som Nätverkets ordfö
rande (vilket hon varit sedan ett femtontal år) samt Meit
Krakau. Angående seminarier anordnade av Nätverket, se
Stockholmsföreningens aktiviteter nedan.

SVENSKA LÄKARESÄLLSKAPET
Svenska Läkare mot Kärnvapen är associerad medlem i
Svenska Läkaresällskapet. Leonore Wide har som före
ningens representant deltagit i fullmäktigemöten.

INTERNATIONAL PHYSICIANS FOR THE
PREVENTION OF NUCLEAR WAR – IPPNW
IPPNW är en världsfederation med aktiva föreningar i
ett 30tal länder spridda över hela världen. SLMK håller
kontakt med IPPNW:s huvudkontor i USA och syster
föreningar i ett flertal länder. Till den senaste kongressen
2017 nominerade SLMK Carlos Umaña från Costa Rica
samt Anastasia Medvedeva från Ryssland. Gunnar West
berg, tidigare copresident i IPPNW och International
Councilor för IPPNW är en av skribenterna på IPPNW:s
blogg https://peaceandhealthblog.com/ och Åsa Lind
ström är medlem i IPPNW:s internationella råd.

Europeiska organisationer inom ICAN har upprättat en
mer regelbunden kontakt och haft flera möten via Go
toMeeting under verksamhetsåret, där SLMK bidragit. I
koppling till utrikesministerns högnivåmöte om kärnva
pennedrustning den 11 juni 2019 skrev SLMK och IKFF
en debattartikel om kärnvapen ur ett europeiskt perspek
tiv, som sedan skrevs under av en rad partnerorganisatio
ner inom ICAN:s europeiska nätverk och publicerades
bland annat i Sydsvenskan samt i Helsingfors dagblad.
I september 2018 hölls ett IPPNW Europamöte i Wro
claw, Polen. SLMK deltog och träffade representanter
från Europa.

INTERNATIONAL CAMPAIGN TO ABOLISH
NUCLEAR WEAPONS, ICAN
Vi samarbetar i arbetet för en kärnvapenfri värld inom
ICAN som samlar gräsrotsorganisationer från hela värl
den med olika inriktningar i arbetet mot kärnvapen. I juli
2019 var fler än 540 organisationer i 103 länder regist
rerade som partners till ICAN och SLMK sitter i kam
panjens globala styrgrupp sedan 2012. Styrgruppen möts
via GotoMeeting en gång i månaden. Under året har
SLMK haft en ledande roll i styrgruppens arbete kring
nya regler för ICAN:s varumärke, i stärkandet av relatio
ner mellan ICAN:s styrgrupp och partnerorganisationer
samt utformandet av en ny personalpolicy.

INTERNATIONELLA FÖRHANDLINGAR OM
KÄRNVAPEN
Vid förhandlingarna inom ickespridningsavtalet i New
York hade SLMK ett möte med utrikesminister Margot
Wallström tillsammans med IKFF. Från Svenska Läkare
mot Kärnvapen deltog Clara Levin, Sofia Tuvestad och
David Victorin. SLMK och IKFF hade även ett möte
med den svenska delegationen på plats.

SLMK betalar årligen en medlemsavgift på 4 USD
per medlem och år till centrala IPPNW d.v.s. omkring
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SLMK har under verksamhetsåret tagit initiativ till stärkt
dialog med myndigheter vars verksamhet har relevans för
frågan om kärnvapennedrustning. På vårt initiativ har vi
haft möten med Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI),
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB),
Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) Utrikespolitiska insti
tutet och SIPRI.

NORDISKT OCH EUROPEISKT SAMARBETE
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ÅRSRAPPORTER FRÅN LOKALFÖRENINGAR
OCH LOKALGRUPPER

STOCKHOLM

GÖTEBORG

Inom SLMK Stockholm har sju arbetsmöten arrangerats
samt ett årsmöte. Till styrelse för det kommande verk
samhetsåret valdes: ordförande Leonore Wide, vice ord
förande Gösta Alfvén, kassör Karin Wrangsjö, ledamot:
Meit Krakau, Eva Petersson. Revisorer är Bengt Erik
Ginsburg och Erland Richardson. Valberedning är Carin
Odhner och AnneMarie Snellman.

SLMK arbetar i Göteborg tillsammans med medlemmar
och tidigare medlemmar i andra yrkesgrupper mot kärn
vapen. Vid Bokmässan i september hade detta samarbete
en monter med information om kärnvapen och kärnva
penmotstånd. Det samlades in underskrifter till ett upprop,
riktat till regeringen, som kräver att Sverige skriver under
FN:s konvention som förbjuder kärnvapen, med 600 namn.
David Victorin och Gunnar Westberg från SLMK hade
ett scensamtal med titeln ”Varför vi fick Nobels fredspris”.
Det gav föreningen tillfälle att beskriva det humanitära
perspektiv som var grunden till IPPNW och SLMK och
betona de resultat som arbetet mot kärnvapen hade under
1980talet och som ledde till Nobels fredspris 1985.

Under verksamhetsåret har flera av Stockholmsgrup
pens aktiviteter skett i samarbete SLMK:s riksförenings
kansli. SLMK Stockholm deltar aktivt i Nätverket för
kärnvapennedrustning genom Leonore Wide och Meit
Krakau. Föreningen har gett ekonomiska bidrag till boende
för medverkande i Nätverkets seminarier och även bidragit
till lokalkostnader för seminarierna. Föreningen har bland
annat haft möte med Abraham Béhar, ordförande franska
IPPNW och med Ella FaÏz, europeisk studentrepresentant.
Som del i Nätverket för kärnvapennedrustning har fören
ingen bl.a. arrangerat seminarium om FN:s kärnvapen
förbud med deltagare från olika nordiska länder, och Gösta
Alfvén talade vid årsmötet för Socialdemokrater för tro och
solidaritet. Föreningen var även representerad vid en kon
ferens med Ålands fredsinstitut, med mera. Detta är några
exempel på föreningens omfattande verksamhet.
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ÖREBRO
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I Örebro anordnades i sedvanlig ordning aktiviteter kring
Hiroshimadagen den 6 augusti. För andra gången talade en
representant från Hiroshima vid ljusceremonin för atom
bombernas offer den 6 augusti. Det var Akira Matsubara,
läkare och boende i Örebro sedan mer än femtio år. När
bomben föll vistades Akira i ett skyddsrum i sin hemstad
några mil från Hiroshima och ett par dagar senare fälldes
brandbomber över hans hemstad. Hans mor och mormor
dog. Själv flydde han i eldhavet med sin lillebror på ryggen.
Han var då tio år gammal. Akira berättade om bakgrunden
till atombombsanfallen mot japanska städer och det förö
dande resultatet.

Tillsammans med Fredsam, samarbetsgruppen för freds
föreningar i Göteborg, anordnade SLMK i Göteborg som
varje år en minneshögtid över Hiroshimas offer. Detta år
talade Felicia Johansson, nybliven ordförande för IKFF i
Göteborg. Hon betonade vikten av att unga får ökad kun
skap om Hiroshima och dagens kärnvapenhot.

SKÅNE
Christina Vigre Lundius har arbetat med att telefonledes
kontakta medlemmar lokalt om SLMK:s läkarupprop. Av
en lista på betydligt mer än hundra medlemmar gick det till
slut att få tag i ett drygt sextiotal och de flesta var mycket
positiva till SLMK och uppropet för FN:s förbud mot
kärnvapen. Christina har dessutom vid sina föredrag om sitt
arbete i länder i Afrika informerat om de globala klimat
effekterna som uppstår även av ett begränsat kärnvapenkrig.
Klas Lundius talade inför drygt 100 deltagare vid Skånska
Trängregementets (T4) kamratförening i Hässleholm och
har även hållit korta anförande på Rotarymöten. Vidare
har Birgitta Sahlström Kastlund gett en föreläsning om
kärnvapen vid FNförbundets årliga arrangemang för
gymnasiestudenter i Helsingborg, samt en föreläsning på
Ydre Kommunbibliotek på Hiroshimadagen.
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Våren 2019 överlämnade Svenska Läkare mot
Kärnvapen tillsammans med Läkarförbundet och
IFMSA Sverige ett läkarupprop som manar Sverige
att skriva under och ratificera FN:s konvention
mot kärnvapen. Uppropet överlämnades till nedrustningsambassadör Ann-Sofie Nilsson.
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Danske Læger mod
Kernevåben

FORMANDSBERETNING
for 2019
For DLMK har det forløbne år ikke
budt på den store aktivitet. Vi har
koncentreret os om disse års vigtigste
agenda, nemlig den i FN vedtagne
traktat om forbud mod kernevå
ben, som nu blot skal ratificeres af
yderligere 17 stater for at træde i
kraft og blive bindende internatio
nal lov. Derudover har vi en dialog
med Lægernes pensionskasse, som
vi mener endeligt bør opgive at have
aktier i virksomheder, der har med
atomvåben at gøre.
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Vi har haft enkelte læserbreve i
dagspressen og indlæg i Ugeskrift
for Læger samt holdt oplæg ved et
fredsmøde i Århus. Der har i årets løb
været to IPPNW-møder i europæisk
og nordisk regi, men det har ikke
været muligt for os at deltage med
andet end økonomisk støtte. Vi agter
i efteråret at henvende os til det
nyvalgte Folketing med en opfordring
til at revidere den hidtidige danske
passivitet, for ikke at sige modstand,
i forhold til traktaten om forbud mod
kernevåben.
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DLMK har fortsat omkring 100 med
lemmer, som fire gange i årets løb har
fået tilsendt det flotte og udførlige
blad fra vores svenske søsterforening,
SLMK.
Vi er klar over, at vores hjemmeside
i høj grad trænger til en opgradering
og a jour føring, og vi håber at kunne
finde ressourcer til en sådan.
Generelt finder vi, at kernevåben
truslen er om muligt endnu mere
alvorlig end tidligere. Arsenalerne
moderniseres og udbygges, blandt

andet med våben med relativ lille
sprængstyrke, hvilket øger risikoen
for brug i en konflikt. Traktatmæssige
begrænsninger, såsom INF-traktaten,
som lagde en form for begrænsning
på oprustningen under den kolde
krig, er opsagt og andre står for skud.
Det vurderes, at ”nuklear letalitet”,
bedømt ved sprængkraft og kvalitet
af fremføringsmidler, faktisk er større
nu i 2000-årene end i 1960-erne eller
1980-erne. Det er yderligere ved nye,
opdaterede estimater beregnet, at
selv en ”begrænset ”atomkrig, udover
at forårsage en humanitær katastrofe
uden fortilfælde også vil afstedkom
me dramatiske, globale klimaforand
ringer.
Det er derfor efter vores mening
stadig bydende nødvendigt, at det
lykkes verdenssamfundet at elimi
nere atomvåbnene, før de bliver
brugt igen. Forudsætningen herfor
er imidlertid, at alle enes om, at disse
våben er uacceptable.
I DLMK vil vi yde vores bidrag til, at
visionen om en verden uden atom
våben ikke forbliver en tom, retorisk
skal.
Oktober 2019
Klaus Arnung

REFERAT AF LANDS
MØDE I DLMK 19.10.19.
Til stede Kim Birkedahl, Sverre Barfoed,
Klaus Arnung og Povl Revsbech.
Afbud fra Niels Dahm, Sarah Byberg,
Alix Schou.
1. Valg af referent: Povl.
2. Valg af dirigent: Sverre.
3. Formandsberetning: Klavs fremlagde
denne. Den findes optrykt andetsteds i
bladet.
4. Beretning fra Internat. Councillor:
Alix ikke tilstede. Næste IPPNW Congres
finder sted i Kenya i 2020.
5. Regnskab: Udarbejdet af Niels. Vi be
der revisor Bent Pedersen om at hjælpe
Niels med at lave et revideret regnskab,
idet der er en del ændringer til de opstil
lede tal. Underskud på 7.032 kr. Budget
2020 vedtaget. Opererer med underskud
på 700 kr.
6. Kontingent: Uændret for medl. 300
kr. og stud.med.er 100 kr. Opfordring
som altid til at give et ekstra bidrag til
mødedeltagelse i Kenya. Vi vedtog at
bede medlemmerne oplyse os deres
mail-adresse m.h.p. fremsendelse af
Info-bladet elektronisk fremover.
7. Valg af formand: Klavs genvalgt.
8. Valg af koordinationsudvalg: Udgår.
9. Valg af revisor: Bent Pedersen gen
valgt.
10. Fremtidige arbejdsopgaver:
Repræsentantsskabet for Lægernes
Pensionskasse skal kontaktes m.h.p. at
stille forslag om at LP afvikler de sidste
investeringer i firmaer, der har atom
våben-relaterede aktiviteter. Der skal
fremstilles et katalog over argumenter
med hvorfor investeringer i atomvåbenassocierede firmaer skal ophøre. WMA
vedtagelsen fra 2015 om kernevåben
skal fremskaffes. Sverre og Kim påtog sig
at kigge på repræsentantskabet.
Hjemmesiden: Sverre kontakter Alix
ang. opdateringer.
Kontakt til det nye Folketing: Klavs
arbejder med at formulere et brev til
Udenrigspol. Nævn m.fl.
Klavs takkede efterflg. for et udbytterigt
møde.

REGERINGENS BESLUT
SAKNAR STÖD HOS
VÄLJARNA
I somras meddelade Socialdemokra
terna och Miljöpartiet att Sverige i
dagsläget inte skriver under FN:s kon
vention om ett förbud mot kärnvapen.
En ny opinionsundersökning av SIFO
på uppdrag av Olof Palme Internatio
nal Center visar att beslutet saknar stöd
hos väljarna. Den nya undersökningen
visar att nära 8 av 10 (78 procent) vill
att Sverige skriver under FN:s konven
tion mot kärnvapen. SIFO har även
undersökt frågan utifrån partipolitiska
sympatier. Stödet för kärnvapenför
budet är starkt över partigränserna.
Den lägsta siffran är 73 procents stöd
(Liberalerna) och resterande partiers
väljare ligger på mellan 73 och 93
procents stöd.

SEMINARIUM I LUND MED
POLITIKER
Den 18 november anordnade Utrikes
politiska föreningen i Lund med
flera en debatt om nedrustning och
kärnvapen. Deltog gjorde ledamöter
från riksdagens utrikesutskott; Pyry
Niemi (S), Kerstin Lundgren (C), Hå
kan Svenneling (V), Björn Söder (SD),
Fredrik Malm (L) och Janine Alm Eric
son (MP). FN:s kärnvapenkonvention
var en av de frågor som diskuterades
men partierna har inte bytt ställning
i frågan – V och MP har uttalat stöd,
S är splittrat men har i regeringsställ
ning sagt nej, och övriga partier är
emot. Det faktum att kärnvapenned
rustning nu står i fokus för detta slags
debatter visar att frågan upplevs som
mycket mer aktuell idag än för 5-10 år
sedan.

AP-FONDERNA I DON’T
BANK ON THE BOMB
I mitten av oktober släppte ICAN och
den nederländska organisationen Pax
rapporten Don’t bank on the bomb.

Rapporten analyserar
bankers och andra finan
siella aktörers investe
ringar i företag som är
kopplade till kärnvapen
produktion. Rapporten
visar på en minskning av
dessa investeringar.
Vi gläds också över att
ICAN och Pax har placerat
AP-fonderna 1, 2 och 4 in i
rapportens ”Hall of fame”!
Dessa AP-fonder har
avslutat sina investeringar
i företag som är involve
rade i kärnvapenproduk
tion. Rätt och klokt, tycker
Läkare mot Kärnvapen.
Vi har varit drivande i ar
betet för att AP-fonderna
ska ta bort investeringar i
kärnvapenföretag.

VILL DU VISA DITT STÖD FÖR
SVENSKA LÄKARE MOT KÄRNVAPEN?
Beställ då en pin från info@slmk.org. Det du
behöver betala för är endast frakten – men vi
tar givetvis tacksamt emot en extra gåva till
föreningen. Beställ din pin och stöd förening
ens arbete idag!

MEDLEMSBREV
Är du medlem och vill ha mer infor
mation om vad som händer inom
kärnvapenpolitiken i Sverige och
internationellt samt information om
vad som händer i föreningen? Prenu
merera på vårt digitala medlemsbrev!
Skicka ett mail till info@slmk.org så
lägger vi till dig på listan.

ABF-SEMINARIUM
Den 27 november deltog SLMK:s
policyrådgivare Sofia Tuvestad som
moderator i ett seminarium arrangerat
av Nätverket för kärnvapennedrust
ning, där SLMK ingår. I panelen satt
Helena Sunnegårdh, folkrättsrådgivare
vid Svenska Röda Korset, och Thomas
Hammarberg, riksdagsledamot (S)
och tidigare bland annat Europarådets
kommissionär för mänskliga rättig
heter. I fokus för diskussionen stod
kärnvapen och den internationella
rätten. Panedeltagarna diskuterade
varför nedrustning behövs hur den
humanitära rättens perspektiv och
utifrån konventioner om de mänskliga
rättigheterna. Vid seminariet visades
även dokumentärfilmen ”The Begin
ning of The End of Nuclear Weapons”
som handlar om kärnvapennedrust
ningens historia och om ICAN.

På gång
SEMINARIUM PÅ ABF
Skriv in 29 januari redan nu för ett se
minarium på ABF-huset i Stockholm
arrangerat av Nätverket mot kärnva
pen. Seminariet kommer att fokusera
på icke-spridningsavtalet. Mer infor
mation kommer inom kort på slmk.
org. Plats: Sveavägen 41. Tid: 18.00.

ICAN-MÖTE I PARIS
14–15 februari 2020 anordnar ICAN
ett forum för forskare och civilsam
hällesorganisationer i Paris. De två
dagarna kommer vara fullspäckade av
aktiviteter, seminarier och workshops
med fokus kärnvapen, nedrustning
och FN:s kärnvapenförbud. Läkare
mot Kärnvapen kommer att vara på
plats.

IPPNW VÄRLDSKONGRESS
Den 25–29 maj 2020 samlas Interna
tional Physicians for the Prevention
of Nuclear War, IPPNW, i Mombasa,
Kenya för världskongress. Temat för
kongressen är nedrustning, utveckling
och hälsa. Kärnvapen kommer vara ett
av fem teman på kongressen.
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Detta har
hänt
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INTERNATIONELL UTBLICK

FN:S KÄRNVAPENKONVENTION ALLT NÄRMRE IKRAFTTRÄDANDE
I skrivande stund har 34 stater ratifice
rat FN:s konvention om ett förbud mot
kärnvapen (TPNW). Den senaste var
Antigua och Barbuda. Antalet signaturer
är nu uppe i 80 stater och det är mycket
möjligt att båda dessa siffror har tickat
uppåt när den här tidningen kommer ut.
AMERIKANSKA UNIVERSITET
INVOLVERADE I KÄRNVAPEN
Cirka 50 amerikanska universitet bidrar
till USA:s kärnvapen, visar den nya
rapporten Schools of Mass Destruc
tion: American Universities in the U.S.
Nuclear Weapons Complex av ICAN.
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Universities across the United States
are identified in this new report for
activities ranging from directly managing laboratories that design nuclear
weapons to recruiting and training the
next generation of nuclear weapons
scientists. Much of universities’ nuclear
weapons work is kept secret from students and faculty by classified research
policies and undisclosed contracts
with the Defense Department and the
Energy Department
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Upprustningen av USA:s kärnvapenar
senal startade under Barack Obamas
tid som president och har förvärrats
under Donald Trump. Kostnaden för
upprustningen uppskattas till 1 700
miljarder dollar för de kommande 30
åren. Enligt ICAN betalar amerikan
ska skattebetalare ca 100 000 dollar i
minuten för upprustningen av USA:s
kärnvapenprogram.
Universitet i USA har varit med och
tagit fram USA:s kärnvapen från och
med det att vapnen först utvecklades.
Men idag är antalet universitet som
deltar i kärnvapenkomplexet väldigt

många fler och samarbetena handlar
till exempel om att universitet sköter
laboratorier som utvecklar kärnvapen.
Detta rör även etiska frågor frågor ur
studenters perspektiv eftersom univer
sitetens involvering i kärnvapenkom
plexet ofta är hemlig för studenterna.
https://universities.icanw.org

GRÖNA PARTIER I EUROPA BEKRÄFTAR STÖD FÖR
FN:S KÄRNVAPENFÖRBUD
I början av november arrang
erades ett stort möte inom Eu
ropean Green Party (EGP) som
samlar miljöpartier och gröna
partier i Europa. En av de reso
lutioner som antogs handlade
om FN:s kärnvapenförbud. EGP
varnar för de katastrofala humanitära
och miljörelaterade konsekvenserna
av kärnvapen och lyfter att FN:s kärn
vapenförbud är det första avtalet som
erkänner kärnvapnens oproportio
nerliga konsekvenser för flickor och
kvinnor samt urfolk.
I resolutionen uppmanar EGP alla stater
att gå med i kärnvapenförbudet. EGP
vill även att lokala politiker stödjer ICAN
Cities Appeal och på så vis uttalar stöd
för kärnvapenförbudet. Resolutionen
uppmuntrar EGP:s medlemmar att ar
beta för genomförandet av kärnvapen
förbudets krav och mot investeringar i
kärnvapenproduktion.
Runt om i Sverige börjar frågan om
kommuners ställningstagande mot
kärnvapen nu att lyftas. EGP:s tydliga
position rörande FN:s kärnvapenför
bud och ICAN:s kampanj för städer
ökar trycket på såväl europeiska,
nationella och lokala politiker inom
Miljöpartiet och andra gröna partier
att stärka arbetet mot kärnvapen.
https://europeangreens.eu/sites/europeangreens.eu/

PÅVEN UPPMANAR TILL
KÄRNVAPENNEDRUSTNING
I november var Påve Fransiskus på
besök i Japan. Under resan besökte
påven både Hiroshima och Nagasaki
och han träffade kärnvapenöverle
vare och bad vid monumenten för
USA:s bombningar.

Vatikanen var bland de första att
ratificera FN:s kärnvapenkonven
tion och påven har länge varit en
motståndare till kärnvapen. Han höll
flera tal under resan och sade bland
annat att innehav av kärnvapen är en
omoralisk handling samt att stater
bör stödja FN:s förbud mot kärn
vapen.
https://www.theguardian.com/world/2019/
nov/24/pope-francis-calls-for-a-worldwithout-nuclear-weapons-during-nagasakivisit?fbclid=IwAR3ySiWYVTvRQY_Fs9m34nks
0yLr0ZeFf_85XmfSCsIQB26a7Otsy191xaM

FINLÄNDSK OPINIONSUNDERSÖKNING
I november släppte finländska
organisationer inom ICAN en ny
opinionsundersökning om hur
Finlands befolkning ställer sig till
FN:s kärnvapenförbud. Resultatet?
84 procent av de tillfrågade vill att
Finland skriver under förbudet mot
kärnvapen. Kampanjare inom ICAN
arbetar nu för att den relativt nya re
geringen i Finland ska skriva under
kärnvapenförbudet.
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Opinionsundersökningar i Sverige
och Finland under de senaste åren har
visat att de som vill att hemlandet ska
underteckna FN:s konvention om ett
förbud mot kärnvapen (TPNW) vinner
med runt 80 procent över motstån
darna mot förbudet som ligger på
under 10 procent (se tabell 1). De som
vill underteckna är alltså långt fler än
de som inte vill. Tabellen innehåller
de nordiska opinionsundersökningar
om kärnvapenförbudet som jag kän
ner till. Jag har alltså inte ”körsbärs
plockat” de undersökningar som jag
gillar och glömt resten. Tydligt är att i
Finland och Sverige är det under 1 av
10 av väljarna som stöder riksdagsma
joritetens politik att inte underteckna.

TPNW STATUS AND COMPLIANCE

I oktober släpptes den uppdaterade
rapporten av Nuclear Weapons Ban
Monitor som följer utvecklingen
av FN:s konvention om ett förbud
mot kärnvapen. Den tas fram av
Norsk Folkehjelp i samarbete med
ICAN. Rapporten kommer fram till
att majoriteten av världens stater
redan följer FN:s kärnvapenkon
vention, så även Sverige. Samman
lagt är det 155 stater som redan
efterlever konventionen medan 42
stater inte gör det. 31 av dessa finns
i Europa och är inte kärnvapensta
ter men bidrar till upprätthållandet
av kärnvapen på olika sätt.
https://banmonitor.org

OSÄKERHET KRING
TURKISK MILITÄRBAS
MED KÄRNVAPEN
Turkiets president, Recep Tayyip
Erdogan, hotar att stänga ner mi
litärbasen Incirlik, som ligger nära
gränsen till Syrien, efter att USA har
hotat om sanktioner mot landet.
På basen finns 60–70 kärnvapen,
utplacerade av USA.
https://www.reuters.com/article/us-turkeyusa-sanctions-incirlik/turkey-could-close-incirlik-air-base-in-face-of-u-s-threats-erdoganidUSKBN1YJ0LL?il=0

För att träda i kraft måste ett nedrust
ningsavtal genomgå en process som
oftast tar flera år (tabell 2). Första
steget var när 122 länder i FN röstade
för TPNW den 7 juli 2017. Efter några
månader lades avtalet fram för under
tecknande. Det är ofta regeringen i ett
land som bestämmer om underteck
nande, vilket innebär en avsiktsförkla
ring: regeringen avser att försöka lotsa
avtalet genom parlamentet. Ratifice

ringen innebär att en politisk institution –
vanligen parlamentet – diskuterar avtalet
och röstar om det ska godkännas. Inför
att Sverige ratificerar internationella avtal
analyserar man även huruvida svenska
lagar och regler behöver anpassas för att
kunna leva upp till avtalets villkor. Pro
cessen att få TPNW att träda i kraft fortgår
nu och det går stadigt framåt även om
det tar sin tid eftersom TPNW:s ikraftträ
dande kräver att 50 stater går med, vilket
är fler än vad som gäller för t.ex. avtalen
mot klustervapen och antipersonella
minor. Som det ser ut nu bör TPNW nå 50
ratificeringar och alltså träda i kraft under
2020 eller tidigt 2021.
Nya Zeeland och Österrike har redan
vandrat hela vägen och ratificerat avta
let. De är på många sätt lika Sverige och
arbetar aktivt för fred och nedrustning.
Att Sverige inte ens undertecknat avtalet
är ett nederlag för oss men kanske
blir det en taktisk reträtt. Om vi hade
lyckats få riksdagen att rösta om avtalet
så hade vår linje nästan säkert förlorat
och sedan begravts, kanske för lång tid
framöver.
Alltså: vi kan se vårt misslyckande som
en taktisk reträtt som vi bör använda
till att föra fram våra argument i tal och
tidskrift. Regeringen har även lovat att
inrätta ett svenskt kunskapscentrum för
att öka förståelsen för det reella hotet
från kärnvapen. Vi bör verka för att det
blir en seriös satsning. v

TABELL 1

Land, tid		Anser du att ditt land ska skriva under
		FN:s avtal om förbud mot kärnvapen?
Sverige oktober 2017
Sverige oktober 2018
Sverige oktober 2019
Finland oktober 2019

Ja
86%
85%
78%
84%

Nej
8%
8%
9%
8%

Vet ej
6%
6%
12%
8%

Källa: Kantar Sifo och dess systerbolag i Finland.
TABELL 2

Antal länder som är medlemmar i FN
Antal länder som röstade för förbudet 7 juli 2017
Antal länder som undertecknat förbudet
Antal länder som ratificerat förbudet
Antal länder som måste ratificera förbudet för
att avtalet ska träda i kraft

193
122
80
34
50

(Sverige: Ja)
(63%) (Sverige: Ja)
(Sverige: Nej)
(Sverige: Nej)
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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 2 500 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
073-803 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 60% 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.

Kommunikationsansvarig
Clara Levin
076-017 38 69
clara.levin@slmk.org
Policyrådgivare
Sofia Tuvestad
sofia.tuvestad@slmk.org
Ekonomi- och medlemsansvarig
Jane Földes
08-400 204 83
jane.foldes@slmk.org
medlem@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

LÄKARE MOT KÄRNVAPEN #158

I Sverige medverkar sexton 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), Povl Revsbech (sekretær) og Sarah Byberg. Bent
Pedersen er revisor.
DLMK, e-mailadresser och telefonnummer:
Alexandra Schou, København, 27218115, alixschou@hotmail.com
Niels Dahm, Faaborg, 62618361, dahm@avernak.dk,
Povl Revsbech, Brabrand, 86264717, 23801580, povl.revsbech@gmail.com
Adeel Riaz Ahmed, Albertslund, 23370484, adeel165@yahoo.com
Klaus Arnung, Vedbæk, 45661181, 21657087, k.arnung@dadlnet.dk
Sarah Byberg, København, 50247452, sabyberg@gmail.com
DLMK’s hemsite hedder nu: danskelaegermodkernevåben.dk

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

TESTAMENTERA FÖR EN
KÄRNVAPENFRI VÄRLD
Att testamentera hela eller delar av sin kvarlåtenskap till
Svenska Läkare mot Kärnvapen innebär ett meningsfullt och
djupt uppskattat bidrag till arbetet för en säkrare värld som är
fri från kärnvapen.
Genom att upprätta ett testamente kan Du förmedla ett budskap som lever
kvar och gör skillnad i läkarrörelsen fortsatta kamp mot kärnvapen. Vi är djupt
tacksamma för de gåvor som föreningen får från personer som valt att skriva in
Svenska Läkare mot Kärnvapen i sitt testamente.
Tänk på att det är din vilja som ska gälla – ingen annans. Det är viktigt att du
själv i lugn och ro tänker igenom ditt testamente utifrån från vad du själv vill
och önskar bidra till.
Svenska Läkare mot Kärnvapen är medlem i Giva Sverige
(tidigare FRII). Du kan vara helt trygg i att vi hanterar testa
mentsgåvor på ett omsorgsfullt och korrekt sätt. Vi omfattas
av kvalitetsarbete för insamlingsorganisationer vilket inbe
griper etiska riktlinjer, ekonomisk redovisning samt intern kontroll och ef
fektmätning. Vidare följer vi de etiska riktlinjer som Giva Sverige ställt upp för
hanteringen av testamentsgåvor. På Giva Sveriges hemsida finns dessa riktlinjer
beskrivna och där finns även en mall för upprättande av testamente. https://
www.givasverige.se
Om Du beslutar dig för att testamentera hela eller delar av din kvarlåtenskap
till Svenska Läkare mot Kärnvapen så görs det genom att Du uppger förening
ens organisationsnummer 812000–2202 när testamentet upprättas. Du är varmt
välkommen att kontakta föreningens kansli för mer information: telefon 08-400
20 483 eller e-post info@slmk.org.

POSTTIDNING

B 03

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

Välkomna på årsmöte!
Årsmötet är öppet för alla medlemmar.
Lördagen den 25 januari kl. 14.00-15.00 på Norrtullsgatan 45,
Stockholm. RIFFI:s lokaler, bottenvåningen, T-bana Odenplan.
Öppen föreläsning om kärnvapenavskräckning och svensk kärn-
vapenpolitik. Talare efter årsmötet är Thomas Jonter, professor i
internationella relationer vid Stockholms universitet, mottagare
av årets anti-atombombsdiplom. Välkomna kl. 15.00, samma lokal
som ovan!

