
EN 
VÄRLD 
UTAN 
KÄRNVAPEN 
ÄR MÖJLIG
Du behövs i arbetet för en 
kärnvapenfri värld

”Om ett kärnvapen används 
kan jag som läkare inte bota, 
inte lindra, knappt ens trösta. 
Därför är det självklart  
att engagera mig  
för att förbjuda  
och avskaffa  
kärnvapen.” 

Åsa Lindström, 
specialistläkare i 
akut sjukvård och 
styrelsemedlem i Svenska 
Läkare mot Kärnvapen

ENGAGERA DIG DU MED!
BESÖK: WWW.SLMK.ORG

JU FLER VI ÄR, DESTO 
STARKARE STÅR VI.
Svenska Läkare mot Kärnvapen är en 
medlemsorganisation med nära 2 500 läkare 
och medicinstudenter som medlemmar. 

Du som är sjuksköterska, fysioterapeut, 
biomedicinsk analytiker, forskare, ingenjör 
eller tandläkare är välkommen som 
associerad medlem. 

En medlemsbas med medicinsk kompetens 
ger vårt budskap om kärnvapens medicinska 
konsekvenser trovärdighet och legitimitet. 

Bli medlem du också och möjliggör vårt 
arbete för en framtid utan kärnvapen! Du 
kan också stötta oss med en gåva.

Läs mer och anmäl dig:

WWW.SLMK.ORG

Bankgiro: 901-0901
Swish: 123 901 0901
info@slmk.org

facebook.com/SLMK.1981
@lakaremotkarnvapen
@IPPNWSweden



Atomvåpen er en  
stor sikkerhetsrisiko

Så länge kärnvapen finns, finns risken 
att de används igen. De flesta av dagens 
kärnvapen har en sprängkraft långt större 
än bomberna som ödelade Hiroshima 
och Nagasaki.

Det är inte möjligt att bygga upp 
en beredskap för kärnvapenkrigets 
katastrofala humanitära konsekvenser. 
Den enda möjligheten är att förebygga 
kärnvapenkrig.

Svenska Läkare mot Kärnvapen arbetar 
därför preventivt för att kärnvapen ska 
avskaffas, innan de används igen.

Svenska Läkare mot Kärnvapen grundades 
1981 och är en del av den internationella 
läkarrörelsen mot kärnvapen, IPPNW (Inter-
national Physicians for the Prevention of Nu-
clear War), som fick Nobels fredspris 1985.

Den 7 juli 2017 antogs FN:s konvention om 
ett förbud mot kärnvapen. Svenska Läkare 
mot Kärnvapen var delaktiga i att driva 
fram förbudet som styrelsemedlem i ICAN 
(International Campaign for the Abolition 
of Nuclear Weapons). ICAN bildades på 
initiativ av IPPNW och tilldelades Nobels 
fredspris 2017.

Sverige har till dags dato inte skrivit under 
eller ratificerat kärnvapenkonventionen.

  

• Kärnvapen kan inte skilja civila från 
militära mål. Ett enda kärnvapen kan 
ödelägga en stad och döda flera miljoner 
människor på ett ögonblick.

• Den intensiva hettan vid en 
kärnvapenexplosion får kroppar att helt 
förångas och orsakar svåra brännskador. 
Tryckvågen färdas flera mil och krossar 
byggnader, infrastruktur och människor. 
Det radioaktiva nedfallet som kommer 
efteråt kan framkalla strålsjuka och cancer 
som kan leda till döden. 

• En läkares uppgift är att värna människors 
liv och hälsa. Med sjukhus i spillror, 
vårdpersonal som omkommit eller 
skadats och brist på sjukvårdsutrustning 
blir det mycket svårt. När atombomben 
detonerade över Hiroshima dödade den 
270 av 300 läkare och 1 654 av 1 780 
sjuksköterskor.

P A R T N E R

KÄRNVAPEN HAR 
KATASTROFALA 
KONSEKVENSER

VI VERKAR FÖR 
ATT AVSKAFFA 
KÄRNVAPEN – 
INNAN DET ÄR 
FÖR SENT

78%
STÖDER 

FÖRBUDET

Svenska folket vill ha 
ett förbud mot  
kärnvapen

 Ja 
 Nej
 Vet ej 

Undersökningen  
är gjord av SIFO i  
oktober 2019.


