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IFMSA-Swedens remissvar på "Utredning av konsekvenserna av ett
svenskt tillträde till konventionen om förbud mot kärnvapen"
International Federation of Medical Students’ Associations - Sweden (IFMSA-Sweden) är en
förening för svenska studenter, framför allt läkar- och andra vårdstudenter. IFMSA-Sweden är
en underorganisation till världens största studentorganisation, vid namn International Federation
of Medical Students’ Associations (IFMSA) som samlar medlemsorganisationer från 123 länder.
IFMSA jobbar med global hälsa med fokus på bland annat tre områden: sexuell och reproduktiv
hälsa och rättigheter, folkhälsa samt mänskliga rättigheter. IFMSA:s medlemsorganisationer är
aktiva lokalt i direkt anknytning till civilsamhället och federationen driver påverkansarbete vid till
exempel FN:s och WHO:s konferenser. IFMSA-Sweden bedriver liknande lokal- och
påverkansarbete i Sverige inom samma tre områden. Vi vill förtydliga att det är IFMSA-Sweden
som står bakom detta remissvar.
Som framtida vårdpersonal - med andra ord de personer som kommer ta hand om de
människoliv som skulle drabbas av en eventuell kärnvapenattack - vill vi göra vår röst hörd. Vi
anser att denna utredning har stora brister anseende de humanitära- och klimatmässiga
konsekvenserna av kärnvapen samt möjliga utfall om Sverige inte signerar avtalet. Det går inte
att förbise att ovan nämnda konsekvenser är säkerhetspolitiskt relevanta. Det är konsekvenser
varken Sverige eller något annat land är förberedda på. Vi som framtida vårdpersonal vill inte
behöva försöka ta hand om de människor som drabbas - eftersom vi helt enkelt inte kan. Att inte
signera anser vi riskerar att dessa konsekvenser skulle kunna förverkligas.
Vi ser inte hur rädslan för att inte skyddas av kärnvapenstater vid en eventuell attack kan ha
prioritet över konsekvenserna av attacken i sig. Vi anser att Sverige behöver ta alla steg möjliga
för att förebygga en kärnvapenattack, inte försöka förbereda oss på vad som sker efter.
Lars-Erik Lundin anser i sin utredning att förespråkade för TPNW är “frustrerade” men
vårdpersonal baserar inte sitt agerande på frustration - utan vetenskap och beprövad
erfarenhet. Varken vetenskap eller beprövad erfarenhet talar för att vi har resurserna att ta hand
om skadorna ett kärnvapenkrig skulle orsaka människoliv.
Slutsats
För att undvika humanitära kriser och en katastrofal klimatpåverkan uppmanar vi Sveriges
regering att signera TPNW och Sveriges riksdag att godkänna en ratificering av densamma.
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