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Svenska Läkare mot Kärnvapen har under verksamhetsåret
2019/20 fått ställa om, som så många andra till andra
arbetssätt och byta verksamhetsfokus på grund av pandemin.
Två av årets stora händelser; översynskonferensen av
icke-spridningsavtalet och världskongressen för den
internationella läkarrörelsen mot kärnvapen sköts upp på
obestämt datum. Många andra fysiska möten har inte varit
möjliga under en betydande del av verksamhetsåret vilket
har lett till en omställning till digitala möten men inte
minst att färre möten och sammankomster har kunnat äga
rum under verksamhetsåret än normalt.
Föreningen har ändå bedrivit omfattande verksamhet eftersom kärnvapenfrågan fortsatt har varit aktuell i
svensk debatt och politik. Vi har givit ut fyra nummer av
vår medlemstidning ”Läkare mot Kärnvapen” som bland
annat behandlat teorier om psykologiska aspekter av kärnvapenavskräckning, effekter av elektromagnetisk puls,
konsekvenser av ett regionalt kärnvapenkrig, förhandlingarna inom icke-spridningsavtalet NPT, folkrättsexperters
kritik av regeringens enmansutredning om FN:s kärnvapenförbud och om ICAN:s Cities Appeal som ett sätt att
påverka lokalt.
Vi har även fått tacka de AP-fonder som har valt att avsluta
sina investeringar i kärnvapen som ett resultat av SLMK:s
hårda arbete för detta. Dialogen med dessa fortsätter samt
med 3:e AP-fonden som ännu inte avslutat investeringar i
kärnvapen fortsätter.
Under hösten 2019 har mycket av arbetet fokuserat på regeringens besked att inte signera FN:s förbud mot kärnvapen
vilket meddelades under sommaren. Dialogmöten med ett
flertal riksdagsledamöter och partiernas sakkunniga hölls för
att informera om förbudet och påminna om alla de remisser
som lämnats in under våren 2019 till stöd för en svensk anslutning till förbudet. Svenska Läkare mot Kärnvapen närvarade på Centerpartiets riksstämma i Karlstad september
för att skapa kontakt med och sprida kunskap om kärnvapnens konsekvenser och positiva effekter av FN:s kärnvapenförbud. Vi arbetar aktivt inför Socialdemokraternas partikongress som kommer att äga rum november 2021.
Våren 2020 fokuserade vi på att bygga om hemsidan www.
slmk.org som ett led i arbetet för att locka fler medlemmar
till föreningen och förtydliga läkarens ansvar för nedrustning av kärnvapen.
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Vi har även börjat planera för att uppmärksamma föreningen
Svenska Läkare mot Kärnvapens 40 årsdag hösten 2021.

OM FÖRENINGEN
Svenska Läkare mot Kärnvapen grundades 1981 och har
sedan dess varit en av de mest centrala organisationerna
för kärnvapennedrustning i Sverige. Vi är idag den största
organisationen som enbart fokuserar på kärnvapenfrågan
i Sverige och den enda med anställd personal. Genom den
internationella läkarrörelsen mot kärnvapen (IPPNW )
och International Campaign to Abolish Nuclear Weapons (ICAN), som IPPNW grundade 2007, har vi ett
brett internationellt kontaktnät och påverkansmöjlighet.
IPPNW och ICAN är två av de främsta civilsamhällesaktörerna i den internationella nedrustningspolitiken.
Vårt arbetssätt är dialog med politiker och beslutsfattare samt informationsarbete gentemot allmänheten för
att informera om de medicinska och humanitära konsekvenserna av kärnvapen och därigenom bilda opinion
och skapa förutsättningar för kärnvapennedrustning. Vi
har närmare 40 års erfarenhet av påverkans- och informationsarbete 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 styrgruppen för ICAN.

MEDLEMSKAP
Svenska Läkare mot Kärnvapen organiserar läkare och
medicine studerande samt lärare vid medicinsk fakultet.
Vid verksamhetsårets utgång hade vår förening 2 163 betalande 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 Läkarförbundets 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

SLMK VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2019-09-01 – 2020-08-31

och 100 kr för studentmedlemmar. Den största gruppen
av associerade medlemmar utgörs av f.d. Forskare och
Ingenjörer mot Kärnvapen med knappt 150 betalande.
De medlemmar som tillkommit via f.d. Tandläkare mot
Kärnvapens är nästan 100 och genom f.d. Sjuksköterskor,
Sjukgymnaster och Analytiker mot Kärnvapens drygt 10.
Svenska Läkare mot Kärnvapen välkomnar fler associerade
medlemmar inom dessa professioner.

STYRELSEN, VERKSTÄLLANDE UTSKOTTET
OCH ÅRSMÖTET
En presentation av styrelsens ledamöter finns på
föreningens webbplats, www.slmk.org. Styrelsen har haft
6 sammanträden under verksamhetsåret. Det första hölls
i början av september 2019 på Allhelgonagården i Lund.
Det andra hölls i november 2019 i Stockholm. I januari
2020 hölls ett kort styrelsemöte före Svenska Läkare mot
Kärnvapens årsmöte, ett konstituerande styrelsemöte
direkt efter årsmötet och därefter ett vanligt styrelsemöte,
även det i Stockholm. Det sista styrelsemötet för
verksamhetsåret hölls uppdelat på två digitala möten i
början av april och i början av maj via Zoom.
Vid årsmötet valdes Åsa Lindström till ny ordförande
och David Victorin valdes till vice ordförande. Styrelsen
består av 8 ordinarie medlemmar, 1 studentrepresentant,
6 suppleanter och 1 studentsuppleant samt 1 adjungerad
styrelseledamot. Som föreningens auktoriserade revisor
omvaldes Christina Gotting och Eva Stein omvaldes
som föreningens auktoriserade revisorssuppleant. Som
föreningsrevisor omvaldes Bengt Lindell och som dennes
suppleant Kristina Olofsson. Föreningsrevisorn fyller
även funktionen som mottagare av meddelanden från
”visselblåsare”. Till valberedning valdes Andreas Tolf,
Erik Wareborn, Martin Tondel och Christina Vigre
Lundius. Professor Thomas Jonter föreläste i samband
med årsmötet om avskräckning i en multipolär värld.
Verkställande utskottet (VU) håller månatliga sam
manträden via Skype. VU utgörs av 4 styrelsemedlem
mar: ordföranden, vice ordföranden, sekreteraren och
studentrepresentanten. Kassaförvaltaren och generalsek
reteraren är ständigt adjungerade medlemmar i VU.

KONTOR OCH PERSONAL
Som stöd till medlemmarnas arbete har Svenska Läkare
mot Kärnvapen ett kansli med anställd personal som
hanterar det löpande arbetet för att organisationen ska
fungera i ett långsiktigt perspektiv och på daglig basis. En
betydande del av verksamheten utförs av anställd personal på kansliet. Personalen är utbildad inom bland annat
internationell politik och rätt samt journalistik, och bidrar
till att utforma organisationens opinions- och påverkansarbete på ändamålsenliga sätt och även inom ekonomi

och administration för att säkerställa att föreningens
ekonomiska och administrativa förehavanden sköts på ett
kontinuerligt och korrekt sätt. Föreningen har sitt huvudkontor i Stockholm.
Josefin Lind är föreningens generalsekreterare och högsta
ansvarig tjänsteperson med ansvar för kontorets verksamhet inklusive personalfrågor. Josefin har under första
halvan av verksamhetsåret varit föräldraledig och ersattes
då av Clara Levin som sedan flera år tillbaka varit anställd
som projektledare hos Svenska Läkare mot Kärnvapen.
Cerese Olsson sköter den löpande ekonomin, medlemsregistret och övriga administrativa uppgifter. Jane Földes
har under delar av verksamhetsåret vikarierat för Cerese
under hennes föräldraledighet. Sofia Tuvestad var anställd under första halvan av verksamhetsåret som policyrådgivare. Clara Levin gick i mars på föräldraledighet.
I februari anställdes Michaela de Verdier för ett projekt
på ett år för att förstärka föreningens arbete med kommunikation och medlemsrekrytering. Klas Lundius som
sedan många år varit föreningens kassaförvaltare ansvarar
för kapitalförvaltningen. Christina Vigre Lundius är styrelsens kontaktperson för arbetsmiljöfrågor och genomför
regelbundna samtal med personalen om såväl den fysiska
som den psykosociala arbetsmiljön.

EKONOMI OCH FÖRVALTNING
Svenska Läkare mot Kärnvapen har en stabil ekonomisk
situation.Internt genererade medel i form av medlemsavgifter,
gåvor från medlemmar och givare samt spararnas bidrag via
Swedbank Humanfond utgjorde under verksamhetsåret
drygt 60 procent av föreningens inkomster. Framförallt
medlemmarna och de associerade medlemmarna skänker
regelbundet extra bidrag till verksamheten. Vi har dessutom
en krets av trogna givare och stödpersoner. Totalt är det
ca 2 100 personer som skänker bidrag. Givarnas generösa
svar på våra medlemsbrev gör att vi i regel kan mobilisera
ekonomiska resurser för angelägna projekt vilket är mycket
värdefullt. Det ideella sparandet i Swedbank Humanfond
gav oss i februari 2020 totalt 429 651 kr. Totalt under 25 år,
fr.o.m 1994 och t.o.m 2020, har föreningen erhållit 11 680
095 kr från det ideella sparandet i Humanfonden.
Bokslutet den 31 augusti 2020 visade på ett resultat på 118
834 kr. Föreningen har en god likviditet. Vid bokslutet var
15 % placerat i svenska och globala aktiefonder, 24 % i en
blandfond med 64 % i aktier, 29 % i företagsobligationsfonder och resterande 32 % på bankkonton. 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 2020 ett verksamhetsstöd på 1 183 498 kr.
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Verksamhetsstödet 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 icke-spridningsavtalet med mera.

SVENSK INSAMLINGSKONTROLL
OCH 90-KONTON
Svenska Läkare mot
Kärnvapen har två
90-konton 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.

KVALITETSKOD ENLIGT
GIVA SVERIGES RIKTLINJER
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 i september. Kvalitetskoden och effektrapporten återfinns på Svenska Läkare mot Kärnvapens
hemsida enligt Giva Sveriges föreskrifter.

KLIMATKOMPENSATION FÖR FLYGRESOR
Vid årsmötet 2009 beslutades att Svenska Läkare mot
Kärnvapen ska klimatkompensera för alla flygresor
som görs i föreningens regi. Efter några års beräkningar
av utsläpp av koldioxid-ekvivalenter 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 Östafrika
vilket leder till tryggad livsmedelsförsörjning. Under 2020
sänktes denna summa till följd av betydande minskningar
i antalet flygresor på grund av coronapandemin.

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 EU-medborgares
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.
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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 507,5 arbetsdagar på föreningen. Dessa dagar är fördelade på 43 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 konferenser och andra
möten tas beslut från gång till gång. Full kostnadstäckning
ges i regel bara till studenter och anställda samt ibland till
personer som har specifika uppdrag för föreningens räkning. I övriga fall ersätts endast konferensavgiften eller ges
resebidrag motsvarande billigaste resa.

INFORMATION OCH UTVECKLING
En ständig fortbildning inom kärnvapenfrågan sker för
medlemmarnas del genom tidningen Läkare mot Kärnvapen och medlemsutskicken. Rikligt med aktuell information finns tillgängligt för alla på föreningens hemsida och
i sociala medier. På föreningens 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 insamlingsbrev,
ett i april och ett i samband med Hiroshimadagen i augusti, med förfrågan om ekonomiskt stöd till specifika projekt. Den som missat att betala sin medlemsavgift erhåller
påminnelsebrev med ytterligare information. Utöver detta
skickas det även ut ett medlemsbrev via e-post ett antal
gånger per år. Därtill skickas regelbundna nyhetsbrev via epost ut till de medlemmar som anmält intresse för detta.
Personalen fortbildas genom kurser och utbildningar från
bland annat IDEA (under ombildning till nya namnet
FREMIA), 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 men också Globalportalen om sociala medier.

SVENSKA LÄKARE MOT KÄRNVAPENS
VETENSKAPLIGA RÅD
Svenska Läkare mot Kärnvapens vetenskapliga råd består
av 10 ledamöter inom olika vetenskapsområden. Rådets
uppgift är att följa utvecklingen inom kärnvapenområdet
och bidra med kunskap i egenskap av specialister inom
respektive område. Det vetenskapliga rådet samarbetar
med Pugwash och söker ordna gemensamma aktiviteter
med dem. Under verksamhetsåret har rådets medlemmar
hållit två möten samt bidragit med två artiklar till tidskrif-
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ten Läkare mot Kärnvapen. Exempelvis har rådet under
året följt upp forskning om kärnvapenvinter (av Gunilla Svensson och Gunnar Westberg) vilket rapporterades
till rådet. Alan Robock besökte Stockholms universitet
under året vilket bevakades av flera av rådets medlemmar.
Regeringens beslut att bilda ett kunskapscentrum om
kärnvapen och att tillsätta en utredning om detta följdes
upp i samarbete med Pugwash och några av vetenskapliga
rådets medlemmar (Lars Ingelstam och Peter Wallensteen). Dessutom har möten med UD och enmansutredaren Paul Beijer genomförts. För närvarande befinner vi
oss i en period av kärnvapenupprustning och ”modernisering” av kärnvapen. Vetenskapliga rådet följer utvecklingen, särskilt i USA och Ryssland.

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, Michaela de Verdier samt
Gabriel Holmbom som ansvarar för layout. Under vinjetten
”Internationell utblick” medverkar Inge Axelsson med en
krönika. Under verksamhetsåret har externa skribenter varit
professor Thomas Jonter och journalisten och översättaren
Yukiko Duke. Tidskriften 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 157 oktober 2019. Avskräckning i en multipolär värld
– kan det överhuvudtaget fungera? Om psykologiska aspekter av kärnvapenhotet, Sveriges nej till kärnvapenförbudet och Hiroshimadagen 2019.
Nr 158 januari 2020. Kärnvapenkrigets klimateffekter,
FN:s generalförsamling mäter temperaturen inför NPT
och verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2018-2019.
Nr 159 april 2020. Icke-spridningsavtalet fyller 50 år.
ICAN Cities Appeal – ett sätt att påverka lokalt och ett
besök på ICAN Paris Forum.
Nr 160 juli 2020. 75 år sedan Hiroshima och Nagasaki,
Yukiko Duke om atombombernas fortsatta verkan, öppet
brev från internationella läkare om covid-19 och möjligheten att hantera en global hälsokris.

SVENSKA LÄKARE MOT KÄRNVAPENS
WEBBPLATS www.slmk.org
Svenska Läkare mot Kärnvapens webbplats www.slmk.org
Föreningens webbplats sköts av personalen på kontoret.
Uppdatering sker regelbundet och under verksamhetsåret
har en fullständig omarbetning av hemsidan gjorts med
helt nytt utseende och byte av webhotell. På bloggen bidrar
medlemmar och personal med egna, personliga reflektioner. Under verksamhetsåret har det blivit åtta blogginlägg.
Under verksamhetsåret flyttades våra samtliga webbplatser
till ett nytt webbhotell, i samband med förnyandet av föreningens hemsida. Därmed går antal unika besökare till våra
webbplatser inte att få fram för verksamhetsåret.

FÖRENINGEN I SOCIALA MEDIA
Svenska Läkare mot Kärnvapen på Facebook, facebook.
com/SLMK.1981 uppdateras så gott som dagligen och har
i augusti 2020 drygt 2200 följare.
Föreningens twitterkonto, twitter.com/IPPNWSweden,
har ca 300 följare och instagramkontot, instagram.com/
lakaremotkarnvapen, ca 400 följare. Föreningen har
även en YouTube-kanal, Läkare mot Kärnvapen, där ett
15-tal videos är uppladdade. Där finns bland annat en
kort informationsfilm om föreningen och arbetet för
kärnvapennedrustning ”Vi är Läkare mot Kärnvapen” och
kampanjserien ”Det kan verka omöjligt tills det är gjort”.

ÖVRIGA MEDLEMSKAP
Svenska Läkare mot Kärnvapen är medlem i Globalportalen
och var under delar av verksamhetsåret med i nätverket
Schyssta pensioner men valde att lämna detta under våren
2020.

LÄR OM KÄRNVAPEN
www.läromkärnvapen.se
Lär om Kärnvapen är en webbaserad informationsdatabas
om kärnvapen med många olika infallsvinklar. Texterna
finns på svenska, norska, engelska och med sammanfattningar på ryska. 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.
Lärarmaterialet baserar sig på ett mer omfattande material från ICAN:s hemsida. Hemsidan Lär om Kärnvapen
flyttades under verksamhetsåret till ett nytt webbhotell
och därmed går antal unika besökare för verksamhetsåret
inte att få fram.
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AKTIVITETER INRIKES

HIROSHIMADAGEN 2020 OCH ANTI-ATOMBOMBSDIPLOMET
När vi 2020 uppmärksammade att det var 75 år sedan
de amerikanska atombomberna fälldes över Hiroshima
och Nagasaki satte pandemin covid-19 stopp för att för
femtonde året i rad anordna en manifestation i Storkyrkan.
Istället fick årets anti-atombombspris delas ut digitalt
och det gjordes i samband med en mindre sammankomst
utomhus i Fredslunden i Vasaparken i Göteborg.
Svenska Läkare mot Kärnvapens utmärkelse för betydande
insatser i arbetet för en kärnvapenfri värld utdelades
för första gången 2009. Årets Anti-atombombsdiplom
delades ut till Max Tegmark, professor i fysik vid MIT
i Boston och grundare av Future of Life Institute med
motiveringen ”Max Tegmark har alltsedan tonåren haft
ett starkt engagemang mot kärnvapen och har år efter
år informerat om riskerna för ett kärnvapenkrig. Inför
FN-förhandlingarna om ett förbud mot kärnvapen 2017
samlade han över 3 700 forskare bakom ett öppet brev till
stöd för kärnvapenförbudet. Som sommarvärd i Sveriges
Radio 2018 pläderade han kraftfullt för att Sverige ska
signera FN:s konvention om kärnvapenförbud.”
Vår ordförande Åsa Lindström deltog på ett webbinarium
arrangerat av svenska FN-förbundet där Åsa talade om
de medicinska och humanitära effekterna av kärnvapen.
Vi skrev också en debattartikel i Sydsvenskan dagen
före Hiroshimadagen, intervjuades i ytterligare en
tidning och skrev en debattartikel i Aftonbladet, som vi
koordinerade, tillsammans med 18 andra organisationer.
Vi deltog även i en kampanj i sociala medier med att
vika papperstranor, den koordinerades av Svenska Fredsoch Skiljedomsföreningen. Beträffande övriga lokala
manifestationer, v.v. se lokalgruppernas rapporter.
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Professor Max Tegmark tilldelades 2020 års anti-atombombs
diplom för sitt engagemang och informationsarbete om riskerna
för ett kärnvapenkrig.

EFTERFRÅGAN AV SLMK:S EXPERTIS
SLMK har under verksamhetsåret varit med i en
rådgivande grupp hos SIPRI för framtagandet av ett förslag
inför översynskonferensen av Icke-spridningsavtalet.
Deltog gjorde ett flertal forskare och myndighetspersoner,
tillsammans med två av SIPRI:s forskare. Därtill
har vi deltagit med expertroll i ett rådgivande möte i
Socialdemokraternas arbete för framtagandet av deras
nya utrikespolitiska program. Vi koordinerade under förra
verksamhetsåret civilsamhällets arbete med remissvar
till regeringens utredning om ett svenskt tillträde
till FN:s konvention om förbud mot kärnvapen, det
koordinerande arbetet har trappats ner men dialog om
icke-spridningsavtalet och regeringens beslut att inte skriva
under konventionen har skett, på vårt initiativ. Vi har också
deltagit i en rådgivande roll om ”weapons governance”,
hur rustningskontroll, vapenkontroll och nedrustning
kan bidra till att stärka internationell fred och säkerhet
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arrangerat av Global Challenges Foundation. Under förra
verksamhetsåret bidrog vår generalsekreterare Josefin
Lind med en text till den vetenskapliga publikationen
Medicine, Conflict and Survival om SLMK:s bidrag
till kärnvapenförbudet och under detta verksamhetsår
meddelade redaktörerna att detta specialnummer kommer
att utges i bokform.
Vi tog under våren 2020 fram ett arbetspapper med fyra
förslag till åtgärder Sverige kan ta för att stärka arbetet
som kärnvapenfri nation och på konkret och effektivt
sätt ta avstånd till kärnvapen. 			
De fyra punkterna är: 1. Signera och ratificera TPNW, 2.
Anta en nationell lagstiftning mot införsel av kärnvapen
på svenskt territorium, 3. I alla överenskommelser om
militärt samarbete inkludera en skrivelse om att kärnvapen
aldrig är en del av dessa och 4. Tydliggöra att Sverige inte
står under några kärnvapenparaplyer idag, och inte heller
under några omständigheter kommer att acceptera positiva
säkerhetsgarantier av någon kärnvapenstat i framtiden.
Syftet med detta är att erbjuda ytterligare diskussionsoch beröringspunkter i möten med politiker, myndigheter,
beslutshavare etc. för att bredda kärnvapendiskussionen
och ge förslag till mindre steg som ändå är betydelsefulla
för svensk del.

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. Vi deltog på ett rundabordssamtal med Jeffrey
Eberhardt, arrangerat av Utrikespolitiska institutet den 3
september. Eberhardt är direkt underställt president Donald
Trump och är hans rådgivare i icke-spridningsfrågor och
NPT. Clara deltog i ett samtal efter en filmvisning av
Dr. Strangelove på Bio Roy i Göteborg den 9 september
tillsammans med Gabriella Irsten från IKFF. Ca 15–
20 åhörare. Vi föreläste för Kungsbacka FN-förening
under hösten. Vi föreläste också på ett seminarium på
Stockholms stadsmuseum om Fogelström, Martinson och
atombomben arrangerat av Martinsonsällskapet och Per
Anders Fogelströmsällskapet.
Vi modererade i januari 2020 ett seminarium i Riksdagen
arrangerat av nätverket Schyssta Pensioner. Deltog gjorde
VD:ar från AP1, AP2 och Ap4 samt från Etikrådet vilket
är alla AP-fondernas gemensamma etiska råd. Deltog
gjorde även två forskare samt Naturskyddsföreningens
generalsekreterare.
Vi har under verksamhetsåret för att fylla tomrummet
utan fysiska möten initierat digitala medlemsmöten via
verktyget Zoom. Under våren hölls två stycken, ett med
ICAN:s internationella chef Beatrice Fihn och ett med vår
vice ordförande David Victorin.

KOMMUNIKATION
DEBATTARTIKLAR 1/9 2019 – 31/8 2020
25/9 2019 Omvärlden. ”Sverige måste uttala stöd för
kärnvapenkonventionen”
https://www.omvarlden.se/Opinion/debattartiklar/
sverige-maste-uttala-stod-for-karnvapenkonventionen/
Debattartikel med IKFF och Röda korset.
27/12 2020 Upsala Nya Tidning. ”Dags att skriva under
FN:s kärnvapenförbud”
https://www.unt.se/asikt/debatt/dags-att-skriva-underfns-karnvapenforbud-5467216.aspx
Gemensam debattartikel med Pierre Schori och
Palmecenter.
31/1 2020 Upsala Nya Tidning. ”Kärnvapen är en lokal
fråga.”
https://unt.se/artikel/wjozn7gl
Debattartikel tillsammans med IKFF.
27/4 2020 Altinget. ”Regeringens prioriteringar är
svårtolkade”
https://www.altinget.se/artikel/debatt-om-karnvapenregeringens-prioriteringar-ar-svaartolkade?fbclid=IwAR0
zak0G3Xd2LJA1Adwna4Q57lb5pQkDyPiIMbgBhmmj
Gm3kmjybuRSPu_4
Debattartikel tillsammans med Internationella
kvinnoförbundet för fred och frihet, Svenska FNförbundet, Svenska freds- och skiljedomsföreningen.
4/5 2020 ETC-tidningarna. ”Pengar som läggs på
kärnvapen behövs för sjukvården i världen”
https://www.etc.se/debatt/pengar-som-laggs-pakarnvapen-behovs-sjukvarden-i-varlden
Debattartikel av Gösta Alfvén.
5/8 2020 Sydsvenskan. ”Tidigare har Sverige alltid
skrivit under internationella avtal om nedrustning av
kärnvapen. Varför vägra denna gång?”
https://www.sydsvenskan.se/2020-08-05/varfor-vagrarsverige-skriva-under-avtal-om-nedrustning-av-karnvapen
Debattartikel av David Victorin och Gunnar Westberg.
Även publicerad i Landskrona Posten, Helsingborgs
Dagblad och Nordvästra Skånes tidningar.
6/8 2020 Aftonbladet Debatt. ”Sverige måste våga stå
upp mot kärnvapen”
https://www.aftonbladet.se/debatt/a/0nMxrG/sverigemaste-vaga-sta-upp-mot-karnvapen
Debattartikel av SLMK, undertecknad av 20 svenska
organisationer.
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6/8 Gefle Dagblad. Debatt: ”Vi måste förgöra
kärnvapnen innan de förgör oss”
https://www.gd.se/artikel/debatt-vi-maste-forgorakarnvapnen-innan-de-forgor-oss
Debattartikel av Ann-Britt Lindmark-Lagerwall,
medlem i Läkare mot Kärnvapen. Även publicerad i Hela
Hälsingland

PRESSMEDDELANDEN
5/2 2020 Pressmeddelande: USA:s nya utplacerade kärnvapen
sänker tröskeln för kärnvapenkrig.
Plockades 7/2 upp av Läkartidningen ”Inga kärnvapen är mer
överlevnadsbara”
7/2 2020 Pressmeddelande: Sverige måste ta avstånd från
Macrons farliga kärnvapenpolitik
11/2 2020 Pressmeddelande: 35 686 namn mot kärnvapen till
Ann Linde
25/5 2020 Pressmeddelande: Svenska Läkare mot
Kärnvapen fördömer USA:s överväganden om att återuppta
kärnvapenprovsprängningar
6/8 2020 Pressmeddelande: Max Tegmark får årets anti-atom
bombsdiplom
Plockades 6/8 2020 upp av Dagens Nyheter:
Prisas för sin kamp mot kärnvapen – skäms över ”ryggradslöst”
Sverige
https://www.dn.se/nyheter/prisas-for-sin-kamp-motkarnvapen-skams-over-ryggradslost-sverige/
Intervju med Max Tegmark. DN länkar i artikeln till SLMK.

INTERVJUER
11/10 2019 VeckoRevyn
Beatrice Fihn intervjuas: ”Hon vann fredspriset – nu inspireras
hon av unga aktivister”
https://veckorevyn.com/nyheter/politik/beatrice-fihn-icannobelpris-karnvapen/
15/10 2019 Östra Småland
Sofia Tuvestad intervjuas/deltar på presskonferens: ”Motion:
Förbud mot införsel av kärnvapen i Sverige”
http://www.ostrasmaland.se/oskarshamn/motion-forbud-motinforsel-av-karnvapen-i-sverige/
1/11 2019 SvD Perfect Guide
Beatrice Fihn intervjuas: “Allt startar i det lilla – det är så
förändring sker”
https://www.svd.se/beatrice-fihn-allt-startar-i-det-lilla--det-arsa-forandring-sker
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26/5 2020 Tidningen Syre. ”Livsfarlig utveckling om USA
återupptar provsprängningar”
https://tidningensyre.se/2020/26-maj/livsfarlig-utveckling-omusa-aterupptar-provsprangningar/
Josefin Lind intervjuas med anledning av vårt pressmeddelande
den 25/5.
5/6 2020 Folk- och Försvarpodden. ”Kärnvapenfrågan i en
osäker omvärld.”
https://anchor.fm/folk-och-forsvar-podden/episodes/
Krnvapenfrgan-i-en-osker-omvrld-eet6g7
Josefin Lind medverkar i Folk och Försvars podd.
5/8 2020 Arbetaren. ”75 år sedan bomberna över Hiroshima
och Nagasaki”
https://www.arbetaren.se/2020/08/05/75-ar-sedan-bombernaover-hiroshima-och-nagasaki/
Josefin Lind intervjuas.
6/8 2020 Tidningen Syre. Kärnvapentester plågar ännu
Franska Polynesien: ”Jag begraver människor nästan varje dag”
https://tidningensyre.se/2020/6-augusti-2020/karnvapentesterplagar-annu-franska-polynesien-jag-begraver-manniskornastan-varje-dag/
David Victorin intervjuas.
6/8 2020 Sveriges Radio. ”Osäker framtid för nedrustning av
kärnvapen”
https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artik
el=7527739
Beatrice Fihn intervjuas.
7/8 2020 Dagens Nyheter. ”Hiroshima-överlevare till Löfven:
Sveriges agerande en gåta”
https://www.dn.se/nyheter/sverige/hiroshima-overlevare-tilllofven-sveriges-agerande-en-gata/
Setsuko Thurlow och Beatrice Fihn intervjuas, Josefin Lind
hänvisas till.

OMNÄMNANDEN
27/9 2019 Tidningen Syre. ”Därför bör Göteborg stödja FN:s
kärnvapenförbud”
https://tidningensyre.se/goteborg/2019/nummer-233/darforbor-goteborg-stodja-fns-konvention-om-karnvapenforbud/
11/10 2019 ICAN omnämns av TT och det plockas upp i 40
andra artiklar, bl a:
https://sverigesradio.se/sida/gruppsida.aspx?programid=3944&g
rupp=32437&artikel=7319486
https://www.expressen.se/nyheter/de-ar-favoriter-att-ta-hemnobels-fredspris/
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7/11 2019 Rauhanpuolustajat.”Hur få Finland att
underteckna FN-konventionen om ett globalt förbud mot
kärnvapen?”
https://www.rauhanpuolustajat.org/hur-fa-finland-attunderteckna-fn-konventionen-om-ett-globalt-forbud-motkarnvapen/
31/7 2020 Österlenmagasinet. ”Tranmanifestation mot
kärnvapen”
https://www.osterlenmagasinet.se/simrishamn/
tranmanifestation-mot-karnvapen-2e6850c1
Intervju med Gudrun Schyman och Ingalill Bjartén, vår
kampanj Tagga en trana omnämns
5/8 2020 Nordsverige. ”75 år efter Hiroshima: Inför
kärnvapenförbud NU!”
https://www.nordsverige.se/insandare/75-ar-efter-hiroshimainfor-karnvapenforbud-nu/reptgt!hAwf3L0DxDwacoygjcQakw/
Debattartikel undertecknad Gudrun Schyman, Fria pensionärer;
Jea Jonsson, Kvinnor för Fred, och Ingalill Bjartén, S-kvinnor,
hänvisar till vår kampanj ”Tagga en trana”.
12/8 SvD. Årets svensk i världen: ”Sverige saknar ryggrad”
https://www.svd.se/arets-svensk-i-varlden-sverige-saknarryggrad
Intervju med Max Tegmark, vårt pris till honom nämns.
14/8 2020 Miljömagasinet: Max Tegmark får antiatombspris
14/8 2020 Miljömagasinet: Förbjud kärnvapen nu!

BLOGGAR
7/10 2019 Hiroshimadagen i Örebro: Tal av Akira Matsubara
10/10 2019 ”Jo men deras säkerhetspolitiska situation är inte
som vår, direkt”
16/10 2019 Nedrustning vs vapenkontroll - viktiga frågor
inför regeringens kunskapscentrum
22/10 2019 När folket går före
19/12 2020 Årskrönika 2019: Med en bestämd fot kvar i
dörren
5/3 2020 När icke-spridnings-avtalet blev en ursäkt för att
inte göra något
11/3 2020 Hur kan kärnvapen avvecklas och förbjudas?
23/3 2020 Låt coronapandemin bli en varningsklocka inför
kärnvapenkriget

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 bekräftar ännu en gång
att den medicinska professionen har en plikt att arbeta för
avskaffandet av kärnvapen och därför har Svenska Läkare
mot Kärnvapen regelbunden kontakt och samarbete med
Sveriges Läkarförbund.

PUBLIKATIONER
Under hösten och vintern 2019-2020 gav vi Emma Bjertén
i uppdrag att sammanställa och utreda förutsättningarna
för att driva ICAN Cities Appeal i Sverige. Rapporten
blev färdig i början av 2020 och publicerades på vår webb
och har spridits inom Sverige till dem som visat intresse
för att verka för ICAN:s Cities Appeal på lokal nivå.

POLITISKA PARTIER OCH UNGDOMSFÖRBUND
SLMK:s kansli håller kontinuerlig kontakt med riksdagsledamöter i utrikesutskottet och försvarsutskottet. Under
verksamhetsåret har vi deltagit på Centerpartiets riksstämma i Karlstad september för att skapa kontakt med
och sprida kunskap om kärnvapnens konsekvenser och
positiva effekter av FN:s kärnvapenförbud. Vi har haft
enskilda möten med Socialdemokraterna, Miljöpartiet
och Vänsterpartiet. Vi träffade utrikesminister Ann Linde
i februari på ett stort civilsamhällesmöte där vi förde fram
information om de medicinska konsekvenserna av kärnvapen och vikten av att Sverige tar egna och självständiga
beslut som konkret påverkar nedrustningen. I samband
med detta möte lämnade vi tillsammans med ett flertal
andra organisationer in 35 686 namnunderskrifter för
Sveriges anslutning till TPNW. Vi ser att det finns ett
starkt stöd inom socialdemokratin för ett svenskt tillträde
till TPNW och fortsätter verka för att det får genomslag
ända upp i partiledningen.

UTRIKESDEPARTEMENTET
Svenska Läkare mot Kärnvapen bevakar och för dialog
kring hur Sveriges regering agerar i olika internationella
fora där kärnvapennedrustning och icke-spridning avhandlas, och vi diskuterar detta med representanter för
Utrikesdepartementets enhet för nedrustning och ickespridning (UD-NIS). Under året har vi deltagit i ett par
större möten med enheten såväl fysiskt som digitalt och vi
har även tagit initiativ till tre separata möten med Sveriges nedrustningsambassadör både fysiskt och digitalt.

FOLK OCH FÖRSVAR
Svenska Läkare mot Kärnvapen är sedan några år tillbaka
medlemmar i Folk och Försvar. Under verksamhetsåret
deltog vi på deras rikskonferens i Sälen där vi ställde
öppna frågor till försvarsminister Peter Hultqvist samt
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överbefälhavare Micael Bydén om Sveriges militära samarbeten, kopplingen till kärnvapen och Försvarsmaktens
remissvar till regeringens utredning om ett ev. tillträde
till FN:s konvention om förbud mot kärnvapen. Vi deltog också på Folk och Försvars digitala årsmöte samt har
medverkat i en podd om icke-spridningsavtalet och Sveriges roll i nedrustningen. Podden kan hittas genom deras
hemsida eller där du lyssnar på poddar.

NÄTVERKET FÖR KÄRNVAPENNEDRUSTNING
Inom detta nätverk samarbetar ett 15-tal svenska organisationer för en kärnvapenfri värld. Svenska Läkare mot
Kärnvapen representeras av Leonore Wide samt Meit
Krakau. Angående seminarier anordnade av Nätverket, se
Stockholmsföreningens aktiviteter nedan.

Läkare mot Kärnvapen är medlemstidning även för vår
danska systerförening Danske Læger mod Kernevåben.
Europeiska organisationer inom ICAN har upprättat en
mer regelbunden kontakt och haft flera digitala möten
under verksamhetsåret, där SLMK bidragit. Under hösten
deltog vi på ett möte i Utrecht, Nederländerna, inom det
europeiska ICAN-nätverket, mötet arrangerades av PAX
i Nederländerna. Vi deltog dessutom på ett kampanjmöte
i Paris under verksamhetsåret, arrangerat av ICAN.
Åsa Lindström håller kontakt med IPPNW:s europeiska
koordinator Angelika Claussen.

SVENSKA LÄKARESÄLLSKAPET
Svenska Läkare mot Kärnvapen är associerad medlem i
Svenska Läkaresällskapet. Leonore Wide har som föreningens representant deltagit i fullmäktigemöten. Carin
Odhner är suppleant.

INTERNATIONAL PHYSICIANS FOR THE
PREVENTION OF NUCLEAR WAR – IPPNW
IPPNW är en världsfederation med aktiva föreningar i ett
30-tal länder spridda över hela världen. SLMK håller kontakt med IPPNW:s huvudkontor i USA och systerföreningar i ett flertal länder. Under verksamhetsåret har Svenska Läkare mot Kärnvapen inte haft någon representant i
IPPNW:s styrelse, vilket vi tidigare haft under många år.
Till den senaste kongressen 2017 nominerade SLMK Carlos Umaña från Costa Rica samt Anastasia Medvedeva
från Ryssland. Gunnar Westberg, tidigare co-president i
IPPNW och International Councilor för IPPNW är en
av skribenterna på IPPNW:s blogg https://peaceandhealthblog.com/ och Åsa Lindström är medlem i IPPNW:s internationella råd. Åsa skrev under verksamhetsåret under
ett öppet brev tillsammans med ett antal läkare från hela
världen om hur coronapandemin visar att världen inte kan
hantera en akut kris och att ett kärnvapenkrig skulle bli än
värre. Åsa Lindström deltog även på ett digitalt internationellt styrelsemöte oktober 2019.

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
augusti 2020 var fler än 540 organisationer i över 100
länder registrerade som partners till ICAN och SLMK
sitter i kampanjens globala styrgrupp sedan 2012. Gruppen möts via Go-to-Meeting en gång i månaden. Under
året har SLMK haft en ledande roll i styrgruppens arbete
genom att vara koordinator för HR-kommittén inom
styrgruppen samt drivit på att planer inför översynskonferensen av icke-spridningsavtalet kom igång.

SLMK betalar årligen den överenskomna medlemsav
giften på 4 USD per medlem och år till centrala IPPNW
d.v.s. omkring 10 000 USD per år. Vi är sedan många år
ett av de länder som betalar den största medlemsavgiften.

NORDISKT OCH EUROPEISKT SAMARBETE
Svenska Läkare mot Kärnvapen har goda kontakter med
den norska föreningen Norske Leger mot Atomvåpen.
De har bland annat besökt vårt kansli under året för ökat
samarbete och erfarenhetsutbyte. Vår förenings tidskrift
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ÅRSRAPPORTER FRÅN LOKALFÖRENINGAR
OCH LOKALGRUPPER
STOCKHOLM
Föreningen SLMK Stockholms arbete har under år 2020
varit starkt påverkat av den nu pågående coronavirusorsakade pandemin.
Inom SLMK Stockholm har fyra arbetsmöten (tre fysiska och ett digitalt) arrangerats samt ett årsmöte. Till
styrelse för det kommande verksamhetsåret valdes: ordförande Leonore Wide, vice ordförande Gösta Alfvén,
kassör Karin Wrangsjö, övriga ledamöter Meit Krakau,
Eva Petersson (associerad medlem). Sekreterare alternerande. Studentrepresentant vakant. Till revisor valdes
Erland Richardson och dennes suppleant Benny Petersson. Valberedning utgörs av Anne-Marie Snellman och
Carin Odhner.
Under året har ett flertal av Stockholmsgruppens aktiviteter skett i samarbete SLMK:s riksförenings kansli.
SLMK Stockholm ingår i ”Nätverket för kärnvapennedrustning” och representeras av Leonore Wide och Meit
Krakau. Föreningen har bland annat genom Nätverket
deltagit i arbetet med att arrangera ett seminarium om
att vara ung idag och leva under det globala kärnvapenoch klimathotet, och ett annat med en paneldiskussion
mellan ungdomsorganisationer och ett seminarium med
titeln ”Början på slutet för kärnvapen” där filmen ”The beginning of the end of Nuclear Weapons” visades. SLMK
Stockholms medlemmar är representerade i riksföreningens styrelse, som sekreterare Meit, som ledamöter Leonore, Carin O, Eva (adjungerad). Gösta och Benny Petersson är suppleanter i riksföreningens styrelse. Meit deltar i
riksföreningens månatliga VU-möten. Föreningens medlemmar har deltagit på möten i riksdagen, UD-NIS samt
med utrikesministern. Detta är några exempel på föreningens omfattande verksamhet.

GÖTEBORG
Svenska Läkare mot Kärnvapen utför en stor del av sitt
arbete i Göteborg genom nätverket Fredsam. Under innevarande verksamhetsår har vi närvarat med monter och
seminarium på Bokmässan i Göteborg. Seminariet hade
titeln Kärnvapen och klimatet och hölls av David Victorin och Gunnar Westberg. Vid högtidlighållandet av
Hiroshimadagen 75 år bidrog SLMK:s Göteborgsgrupp
till flera akti
viteter. Under morgonen avtäcktes Bertil
Gustafssons senaste konstverk Solvagnens Hiroshimakör
under en ceremoni vid Röda Sten. Det bevakades av Sveriges Television. Senare hade Fredsam en aktion i Freds

lunden i Vasaparken med musik och olika talare. Professor
Max Tegmark tilldelades SLMK:s anti-atombombsdiplom
för sina uthålliga insatser för kärnvapennedrustning. Han
var med på videolänk från Boston och höll sitt tacktal till
publiken i parken. Gunnar Westberg mottog Göteborgs
fredspris som delas ut av Svenska freds- och skiljedomsföreningen i Göteborg.

SLMK i Göteborg har genom Fredsam under året arbetat
hårt för att Göteborg ska underteckna ICAN:s kampanj
Cities Appeal. Genom den uppmuntras respektive regering att signera FN:s konvention mot kärnvapen. Göteborgs
kommunfullmäktige beslutade den 20 augusti 2020 att ansluta staden till detta stadsupprop. Det är den första svenska staden som har signerat och är därför symboliskt viktigt.

SKÅNE
Christina och Klas Lundius har lagt ned en hel del tid på
att engagera Rotary för TPNW genom att informera om
det i sina rotaryklubbar och sedan komma med löpande
information om läget. Genom Richard Denton i IPPNW
Kanada har de även deltagit i zoommöten för att få upp
kärnvapenfrågan på en internationell nivå inom Rotary
och bildandet av Rotarians4NuclearBan. Vid zoommötet deltog två av IPPNW:s co-presidenter och dessutom
toppar
na inom Rotary International. De fortsätter att
följa upp detta.
Christina var aktiv med att hjälpa till med information
och underlag inför Hiroshimadagen vilket resulterade i
aktiviteter på olika håll med information och vikning av
tranor bl.a. på Marielund på Ven och i Allhelgonakyrkan
i Lund men kunde inte själv medverka p.g.a. pandemin.
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Föreningen Svenska Läkare mot Kärnvapen har omkring
2500 medlemmar och ingår i världsfederationen International
Physicians for the Prevention of Nuclear War, IPPNW som
tilldelades Nobels fredspris 1985. Läkare mot Kärnvapen sitter
även i International Campaign to Abolish Nuclear Weapons,
ICAN:s, internationella styrgrupp som tilldelades Nobels
fredspris 2017.
Läkare mot Kärnvapens syfte är att sprida kunskap om
kärnvapnens medicinska effekter samt att genom vetenskaplig
forskning bidra till denna kunskap. Det handlar både om
följderna av en kärnvapendetonation och om hälsoriskerna
vid tillverkning, förvaring, lagring och transportering av
kärnvapen. Målet är att stärka opinionen mot kärnvapen,
så att kärnvapenkrig förhindras.

