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Är kärnvapennedrustningen på väg in 
i en ny era? När Norges regering för två 
år sedan tog initiativet till en internatio-
nell konferens om kärnvapnens huma-
nitära effekter, var det väl få som trodde 
att utvecklingen skulle bli så snabb: 
en dramatisk ökning av antalet stater 
som stöder ett förbud mot kärnvapen, 
en andra kongress redan genomförd i 
Mexiko och en utfästelse från Österrike 
att arrangera en tredje konferens på 
samma tema. Läs om bakgrunden i 
Josefin Linds rapport från Mexiko – och 
vad som hände under konferensen i 
Nayarit. Vi inom antikärnvapenrörelsen 
gläds över utvecklingen även om vi inte 
kan känna någon stolthet över Sveriges 
roll här, vilket belyses i detta nummers 
ledare: Sverige i skamvrån tillsammans 
med P5, de fem permanenta medlem-
marna i säkerhetsrådet, tillika de fem 
länder som enligt NPT har ett proviso-
riskt, men inte evigt, tillstånd att inneha 
kärnvapen. 
 Med tanke på den accelererande 
processen i riktning mot ett internatio-
nellt förbud mot kärnvapen är frågan 
om icke-spridningsavtalets framtid 
relevant. Läs om diskussioner kring 
denna fråga i en rapport från ett semi-
narium i Stockholm med deltagande 
av inom området verkligt kunniga 
personer. 
 Kärnvapenterrorism är ett hot som 
vi nog vill förtränga – kan en person 
med en atombomb i en ryggsäck på 
Hötorget skapa det skräckscenario vi 
inte vill tänka på? Frågan lyfts fram i 
Peter Glas bok Först bli det alldeles vitt, 
som recenseras i detta nummer. Gun-
nar Westberg beskriver problematiken 
i en artikel där slutsatsen ändå blir att 
risken för kärnvapenterrorism minskat 
tack vare de insatser som gjorts, inte 
minst av USA. 

Jan Larsson, Ulf König
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Kärnvapen är det enda massförstörel-

sevapen som ännu inte är förbjudet. 

Det är en anomali som måste åtgär-

das. Vi har sett hur andra vapentyper 

har eliminerats efter att de har förbju-

dits och det är denna väg som Mexiko 

stakade ut i ordförandens samman-

fattning av den nyligen genomförda 

andra konferensen på temat ”Huma-

nitarian Impact of Nuclear Weapons” 

(den första ägde rum i Oslo 2013, se 

LMK133). När staterna i höst åter träf-

fas i Wien för den tredje konferensen 

på detta tema, är det av största vikt att 

de blickar framåt. Österrikes utrikes-

minister Sebastian Kurz bjöd in till 

detta uppföljningsmöte redan före 

Mexikomötet, vilket ger en tydlig sig-

nal att de menar allvar med sin vision 

om att eliminera kärnvapnen. 

 Det svenska deltagandet i Mexiko 

följde mönstret från Oslo, lägre tjäns-

temannanivå och med teknisk repre-

sentant från FOI, utan aktivt delta-

gande, utan förberedd redogörelse för 

hur Sverige skulle påverkas i händelse 

av kärnvapenanvändning någonstans 

på jorden. Utrikesminister Carl Bildt 

har varit tydlig med att han ser detta 

som ett stickspår (enligt radiointervju 

i Ring P1 6 maj 2013). Han vill inte 

stödja det av Nya Zeeland koordine-

rade humanitära initiativet mot kärn-

vapen, utan i stället skriva under på 

ett australiensiskt alternativt förslag, 

som enligt flera bedömare i själva 

verket syftar till att underminera det 

nyzeeländska (the Sydney Morning 

Herald 10 mars 2014). 

 Sverige har hittills inte visat nå-

got stöd för dessa initiativ. Man har 

deltagit på konferenserna men har 

aktivt ställt sig utanför uttalandena 

i FN och på NPT-mötena. Kommer 

vi att se en kursändring i höst? Före 

mötet i Österrike kommer vi att ha 

både val till Europaparlamentet och 

till Sveriges riksdag. Socialdemo-

kraterna har tydligt deklarerat att de 

vill att Sverige arbetar för ett förbud 

mot kärnvapen och att Sverige ska 

stå värd för en uppföljande kon-

ferens, efter Österrike. Likaså har 

Centerpartiet visat sitt stöd för ett 

kärnvapenförbud, nu senast i den 

utrikespolitiska debatten, vilken gav 

kärnvapen nästan lika stor uppmärk-

samhet som krisen i Ukraina!

 Det är dags att Sverige lämnar 

skamvrån, där man nu trängs med 

kärnvapenstaterna, och i stället med 

kraft säger nej till kärnvapen och ja 

till ett globalt förbud. v

NAYARIT – 
”THE POINT OF 
NO RETURN”
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Josefin Lind
josefin.lind@slmk.org

”DET ÄR DAGS ATT SVERIGE 
LÄMNAR SKAMVRÅN, DÄR MAN 
NU TRÄNGS MED KÄRNVAPEN

STATERNA”
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NAYARIT, MEXIKO

KONFERENS OM HUMANITÄRA 
KONSEKVENSER AV KÄRNVAPEN LEDER 
VÄGEN TILL ETT KÄRNVAPENFÖRBUD 
13-14 februari 2014  Av Josefin Lind
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Statskonferensen behandlade flera olika aspekter av de humanitära effekterna av kärnvapen, panelen på bild behandlade bland annat 
effekter på klimat, infrastruktur och ekonomi samt UNDP:s syn på begränsningarna på kapaciteten att bemöta de långsiktiga effekterna 
av kärnvapen. annat effekter på klimat, infrastruktur och ekonomi samt UNDP:s syn på begränsningarna på kapaciteten att bemöta de 
långsiktiga effekterna av kärnvapen. 

Två långa och intensiva dagar ägnades 

åt att kartlägga bland annat de klimat-

mässiga effekterna av kärnvapenkrig 

och konsekvenserna för matproduk-

tionen i världen. Bland andra höll UN 

ska atombomber börjar äntligen pro-

cessen för att förbjuda dessa världens 

mest destruktiva massförstörelsevapen 

att ta form. Mexikokonferensen blev 

en framgång långt över våra förvänt-

ningar. 

 När Mexiko i regionen Nayarit 

i mitten av februari stod värd för 

”Second Conference on Humanita-

rian Impact of Nuclear Weapons”, var 

dagarna fullspäckade med anföran-

den från Hibakushas, internationella 

organisationer och flera FN-organ. 

Civilsamhället genom ICAN höll starka 

anföranden och flera stater framhöll 

att då effekterna av kärnvapen skulle 

vara så katastrofala för hela planeten 

måste vi tillsammans se till att de 

förbjuds. Detta är den saknade biten 

Institute for Disarmament Research, 

UN Development Programme, Inter-

national Organization for Migration, 

samt Röda Kors- och Röda Halvmå-

nerörelsen starka anföranden om svå-

righeten att hantera den katastrof som 

skulle vara ett faktum om kärnvapen 

användes. Författaren Eric Schlosser 

(se bokrecension LMK135) påminde 

i ett videomeddelande om riskerna 

för att kärnvapen används av misstag, 

tekniska eller mänskliga. 

 När vi lämnade salen, trötta och 

lyckliga med Mexikos ord ”Nayarit is a 

point of no return” ringande i öronen, 

ackompanjerades vi av sången ”Over 

the rainbow”. Det kändes som en dröm, 

nästan 70 år efter att Hiroshima och 

Nagasaki attackerades med amerikan-
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Mexiko stod 
13-14 februari 
värd för ”Se-

cond Conference on 
Humanitarian Impact 
of Nuclear Weapons”, 
en uppföljning av Oslo-
mötet i mars 2013 (se 
LMK133). 



i nedrustningspusslet, en möjlig-

het för icke-kärnvapenstaterna att 

fullfölja sina nedrustningsskyldigheter 

i icke-spridningsavtalet om kärnvapen 

(NPT). 

 Det som började 

lite trevande under 

översynskonferensen 

av icke-spridningsav-

talet 2010, där staterna 

uttryckte sin oro för de 

katastrofala humani-

tära konsekvenserna 

av kärnvapen, har växt till ett stadigt 

återkommande element i NPT- och 

FN-sammanhang. På NPT:s förbere-

dande möte 2012 uttryckte 16 stater 

oro för kärnvapnens konsekvenser och 

önskade mera kraftfulla nedrustnings-

åtgärder. Denna siffra hade stigit vid 

första utskottet i FN:s generalförsam-

ling då 35 stater stod bakom ett lik-

nande uttalande. Under 2013 såg vi ett 

ytterligare ökat stöd för detta initiativ 

då 80 länder ställde sig bakom ett ut-

talande och nu senast i första utskottet 

i höstas var det så många som 125. 

 Parallellt med detta initiativ har 

en serie konferenser ägt rum, och fler 

är planerade. Det startade i Oslo förra 

året, då 127 stater träffades för att 

kartlägga vilka humanitära konsekven-

ser som skulle bli resultatet om ett 

kärnvapen detonerade. Man konstate-

rade att ingen beredskap finns eller är 

möjlig att skapa för en sådan katastrof. 

Mexiko bjöd under detta möte in till ett 

uppföljande möte för att vidareutveck-

la detta tema. Det var den konferens 

som jag upplevde i 

mitten av februari, 

tillsammans med 120 

representanter för 

civilsamhället, flera 

internationella organi-

sationer och FN-organ 

samt delegationer från 

146 stater. 

 Mexiko avslutade två långa konfe-

rensdagar med att beskriva en vision 

om en diplomatisk process som kan 

leda fram till ett kärnvapenförbud. 

Österrike som kommer att stå värd 

för konferens nummer tre i slutet av 

året har ett stort ansvar. Detta måste 

bli starten på denna process – som 

Mexiko så tydligt deklarerade! v

Konferensdeltagarna gav Mexikos vice 
ordförande stående ovationer när han 

sa ”in the past, weapons have been eli-
minated after they have been outlawed. 
We believe this is the path to achieve a 

world without nuclear weapons...
...It is time to take action. The 70th 

anniversary of the Hiroshima and 
Nagasaki attacks is the appropriate 

milestone to achieve our goal. Nayarit is 
a point of no return.”
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”Österrike som kommer att stå värd 
för en tredje konferens under slutet av året 
har en stor uppgift i att starta en process 
för ett förbud mot kärnvapen.  
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Bjørn Hilt har varit med i Norske leger 
mot atomvåpen sedan starten och har de 

sista 10 åren haft en rad olika förtroende-
uppdrag i IPPNW.

Med start i Oslo, 
Norge i mars 
2013, med en 

uppföljning i Nayarit, 
Mexiko i februari 2014, 
har en majoritet av värl-
dens stater gemensamt 
inlett en process som 
fokuserar på de humani-
tära konsekvenserna av 
kärnvapen. 

Vi vet inte ännu exakt vart denna pro-

cess kommer att leda, men det är ingen 

tvekan om att det internationella sam-

fundets länder med stor majoritet nu 

tydligt slagit fast att kärnvapen är alltför 

farliga både för människor och miljö 

för att staterna ska tillåtas hålla dem i 

beredskap för användning. Vi vet också 

att denna process med sin inriktning på 

de humanitära effekterna kommer att 

fortsätta framåt när stater och civilsam-

hället samlas i Wien senare i år.

 Det är kanske inte konstigt att 

den lilla minoritet av stater, som är 

beväpnade med kärnvapen – och 

som uppenbarligen är beroende av 

dem – hittills har hållit sig borta från 

denna process. Ändå måste de komma 

med förr eller senare, om de inte vill 

bli helt lämnade utanför. De har helt 

enkelt inget val. Precis som rökaren 

som inte har någon verklig anledning 

att fortsätta att röka, har kärnvapensta-

terna ingen riktig anledning att hålla 

fast vid sina helt värdelösa, omoraliska, 

omänskliga och oerhört dyra kärnva-

pen. 

 Förra helgen berättade jag för mitt 

äldsta barn, 12 år, om konferensen 

i Nayarit och de spännande resultat 

som kom ut av den. Under vårt samtal 

frågade han mig varför någon inte 

helt enkelt ber att få en förklaring från 

kärnvapenstaterna varför de påstår 

sig behöva sina kärnvapen och i vilket 

syfte. När vi diskuterade detta vidare, 

kunde vi inte komma på någon förkla-

ring som de skulle kunna komma med, 

bara dåliga ursäkter som avskräckning, 

fredsbevarande och sådant menings-

löst och föråldrat skräp. Vi enades om 

att hans fråga är helt rimlig och att 

det enda riktiga svaret på det är totalt 

avskaffande av kärnvapen – under vår 

livstid. v
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”det är ingen tvekan om att det internationella samfundets länder med 
stor majoritet nu tydligt slagit fast att kärnvapen är alltför farliga både för 
människor och miljö för att staterna ska tillåtas hålla dem i beredskap
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TOTALT AVSKAFFANDE 
AV KÄRNVAPEN Det enda rimliga 
Denna text är skriven av Björn Hilt från Norske Leger mot Atomvåpen och finns publicerad på 
engelska på www.peaceandhealthblog.com. Översättning till svenska av Josefin Lind.



▲ Maria Rost Rublee, en av talarna på konferensen, betonar särskilt hur normer 
skapas av och påverkar centrala aktörer samt att civila samhällets organisatio-

ner spelar nyckelroller när det kommer till att påverka opinionen.

Deltagarna fick höra starka berättelser från atombombsöverlevare, Hibakus-
has. Här ser vi Setsuko Thurlow och Yasuaki Yamashita som berättar om sina 
minnen och erfarenheter som överlevare. Det är starka berättelser som inte 
lämnar någon oberörd. 

▲ Vi ICAN-deltagare arbetade 
hårt under två dagar för att 
förbereda strategier och sam-
ordna oss. Här är Maria Kim 
från Sydkorea som planerar hur 
kampanjare från kärnvapenal-
lierade länder kan samverka 
och vilka strategier som har 
fungerat och inte fungerat.  

Josefin Lind berättade om hur 
vi i Sverige har arbetat med in-
vesteringar i kärnvapen, för att 
inspirera andra att lyfta frågan i 
sina länder. 

► Det är viktigt att lära och 
få idéer och inspiration av 
varandra. Gemma Romuld från 
ICAN Australien berättar om 
framgångsrika kampanjer för 
att inspirera oss andra.
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Daniela Varano som är kommunikationsansvarig för ICAN internationellt deltar i en kampanj som Ban All Nukes Generation (BANG) höll i 
under konferensen. Eftersom konferensen som sammanföll med Alla hjärtans dag gick denna kampanj i detta tema. 

Dr. Ira Helfand, co-president i IPPNW höll ett informativt och gripande tal om nukleär 
svält. Han beskrev hur de klimatrapporter som på senare tid har framställts kommer 
att leda till minskad matproduktion om sedermera massvält på stora delar av jorden, 
ca 2 miljarder människor är i farozonen. 

Mexikos regering bjöd på en spektakulär show på 
torsdagskvällen vilket även erbjöd ett bra tillfälle 
för alla deltagare att mingla och prata om vägen 
framåt. 
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Det finns idag ing-
en konvention 
med juridiska, 

tekniska och politiska 
krav på total avveckling 
av kärnvapen, så som är 
fallet med t.ex. biologis-
ka och kemiska vapen. 

Det viktigaste internationella av-

talet om frågor kring kärnvapen-

spridning och nedrustning är icke-

spridningsavtalet (Nuclear Non 

Proliferation Treaty, NPT) som trädde 

ikraft 1970. I NPT åtar sig kärnvapen-

staterna att nedrusta sina kärnvapen 

och att inte hjälpa icke-kärnvapensta-

ter att utveckla kärnvapen. Icke-kärn-

vapenstaterna förbinder sig att inte 

ta emot eller tillverka kärnvapen. De 

190 medlemsstaterna möts vart femte 

år för en översynskonferens för att 

utvärdera genomförandet av avtalet. 

Nästa konferens kommer att äga rum 

i New York nästa år och inför denna 

arrangerar Nätverket för kärnvapen-

nedrustning en serie av tre seminarier 

under den övergripande rubriken ”Har 

NPT en framtid?”. Det första seminariet 

ägde rum den 12 mars i ABF-huset i 

Stockholm. 

 I konferensen deltog tre personer 

som belyste frågor kring kärnvapen-

nedrustning ur olika perspektiv: Hen-

rik Salander, tidigare nedrustningsam-

bassadör och NPT-ordförande, Josefin 

Lind, informationsansvarig på Läkare 

mot Kärnvapen samt Annika Thun-

borg, bitrände chef för UD:s enhet för 

nedrustning och icke-spridning.

 Henrik Salander lyfte fram två 

frågor: Har NPT en framtid? Är NPT 

i kris? Så småningom svarade han ja 

på båda. Krisen ligger bland annat i 

att kärnvapenstaterna inte hållit sina 

utfästelser. Han beskrev hur översyns-

konferenserna 1995, 2000 och 2010 

varit relativt framgångsrika medan 

2005 var ett misslyckande. Nu återstår 

att se om kärnvapenländerna som de 

lovat kommer att rapportera och skapa 

större transparens vid konferensen 

2015. De kärnvapenfria staterna nu 

tycks ha tröttnat, de driver det huma-

nitära initiativet och tar upp frågan om 

ett förbud. Ett förbud skulle natur-

ligtvis i sig inte eliminera kärnvap-

nen men kanske etablera en ny legal 

verklighet. Henrik Salander påpekade 

att stegvisa åtgärder är viktiga men att 

han börjar luta åt att ett förbud behövs. 

Om kärnvapenfria stater skulle börja 

förhandla om ett förbud skulle diskus-

sionen antagligen ändras och bevis-

bördan falla på kärnvapenstaterna. 

De skulle behöva förklara vad som ger 

dem rätt att hålla de kärnvapenfria 

staterna som gisslan. Han hoppades 

att Sverige ska hitta länder som Norge, 

Österrike och Schweiz att samarbeta 

med när det gäller nedrustning inför 

översynskonferensen 2015. Sverige 

borde kunna ligga på för att man ska 

minska kärnvapnens roll i säkerhets-

doktriner. Sammanfattningsvis – NPT 

har en framtid men behöver komplet-

teras med något annat starkare.

 Josefin Lind redogjorde för 

konferenserna om de humanitära 

konsekvenserna av kärnvapen, den 

första i Oslo i mars 2013, där 127 stater 

deltog, den andra i Mexiko i februari 

i år med 146 stater. Ingen av de i NPT 

erkända kärnvapenstaterna [som av en 

händelse lika med de fem permanenta 

medlemmarna i FN:s säkerhetsråd, 

de s.k. P 5, red anm] deltog i någon av 

konferenserna. I Mexiko ägnades för-

sta dagen åt vetenskapliga rapporter. 

Den andra dagen var mer politisk där 

ett antal stater gjorde uttalanden, ville 

diskutera hur man går vidare. Flera 

av dem tog upp frågan om ett för-

bud. Just innan konferensen startade 

inbjöd Österrikes utrikesminister till 

ett uppföljande möte i Wien senare i 

år, då man också planerar att diskutera 

nedrustning. ICAN har en roll som 

samordnare av civilsamhällets insatser 

här.

 Annika Thunborg från UD ville 

inte tala om ett NPT i kris, däremot 

finns det brister i hur olika åtaganden 

genomförs. Hon talade om genomför-

ande på olika nivåer, nationellt, regio-

nalt och multinationellt. Att mycket av 

Sveriges arbete sker osynligt, bakom 

kulisserna. Att Sverige vill arbeta kon-

kret och realistiskt med länder som 

har kärnvapen eller är NATO-anslutna 

eller har militära samarbetsavtal. An-

nika Thunborg ser inte perspektivet 

kärnvapnens humanitära effekter, som 

något nytt och tror inte det är frukt-

bart att arbeta med det initiativet utan 

att ”P 5” är med. Hon uttryckte dock 

förhoppningar om att Österrike skulle 

föra samtal med kärnvapenländerna 

och få med dem till mötet i Wien. Sve-

rige kommer även fortsättningsvis att 

arbeta med provstoppsavtalet, CTBT, 

och avtalet om klyvbart material, och 

prioritera frågan om de taktiska kärn-

vapnen i Europa.

 Vid den efterföljande diskussio-

nen framhölls vikten av att komma 

ut i media i högre utsträckning för att 

skapa opinion mot kärnvapnen. Det 

nämndes att särskilt unga människor 

knappt vet om att kärnvapnen fortfa-

rande existerar och utgör en verklig 

fara, att det finns ett stort behov att nå 

ut med information och att civilsam-

hället här har en viktig uppgift. 

 Henrik Salander avslutade med 

att påpeka att en kärnvapenfri värld 

inte är dagens värld minus kärnvapen 

utan en helt annorlunda värld. Vi 

måste tänka nytt. v

HAR NPT EN FRAM TID?   
 Av Leonore Wide

SEMINARIUM PÅ ABF-
HUSET I STOCKHOLM
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Om du är terrorist 
och vill ha ett 
kärnvapen kan 

du försöka få tag på en 
bomb eller tillverka den 
själv. 

Du skall inte stjäla ett kärnvapen. De 

små bomber du kan ta med dig i din 

stationsvagn är inte bruksfärdiga. Ofta 

saknas en komponent i “tändningen” 

och där saknas en kod. Bara vid 

omedelbar krigsfara delas koderna ut. 

Såvitt vi vet.

 En bomb som du får tillskänks 

eller köper är rimligtvis färdig att 

använda. En ”donation” eller ett köp 

förefaller i dagens situation vara när-

mast otänkbar, men om en kärnvapen-

stat faller sönder kan vi inte förutse 

vart kärnvapnen kan ta vägen. Eller 

skulle Nordkorea vara berett att sälja 

en bomb?

 Bättre att bygga en bomb själv. En 

någorlunda välorganiserad terrorist-

grupp skulle kunna bygga en fung-

erande kärnladdning OM man kan få 

tag på höganrikat uran, HEU (highly 

enriched uranium). Att bygga en plu-

toniumbomb är däremot mycket svårt 

och skulle fordra både specialister och 

avancerad teknologi. Plutonium kan å 

andra sidan användas för att tillverka 

en radioaktiv bomb, en ”dirty bomb”. 

Den skulle sannolikt inte döda tusen-

tals människor men de ekonomiska 

konsekvenserna om en sådan bomb 

används i t ex en tunnelbanestation 

skulle kunna bli enorma.

 ”Mer än hundra försök till stöld 

eller andra icke-auktoriserade akti-

viteter med nukleärt eller radioaktivt 

material rapporteras till IAEA varje 

år”, berättade nyligen Yukiva Amano, 

den nuvarande generaldirektören för 

IAEA, atomenergiorganet. Dessa för-

sök har hittills alltid innefattat mycket 

små mängder, ett slags ”varuprover”. 

För att tillverka en kärnladdning behö-

ver terroristerna omkring 20 kg HEU. 

Det kan ju inte uteslutas att sådana 

mängder stjäls men inte upptäcks.

 Forskningsreaktorer och reak-

torer för produktion av isotoper för 

medicinskt bruk är de bästa platserna 

om du vill stjäla HEU. Där fanns fram 

till några få år sedan något hundratal 

sådana platser i världen, oftast med 

20-40 kg HEU i lätthanterliga bränsle-

element. Att bära sådana under armen 

är inte omedelbart livsfarligt. Nu har 

emellertid de flesta, men inte alla, av 

dessa reaktorer konverterats för låg-

anrikat uran, som inte kan användas 

till kärnvapen. HEU sänds till Ryssland 

eller USA och blandas med naturligt 

uran till lämplig isotophalt för kärn-

kraftreaktorerna. 

 Arbetet har utförts under led-

ning av Nuclear Threat Initiative, NTI, 

med den legendariska Sam Nunn som 

ordförande. Nunn bildade i början av 

nittiotalet tillsammans med en annan 

senator, Richard Lugar, Nunn-Lugar-

regimen som ordnade stora bidrag 

från USA till Ryssland för att säkra 

kärnvapenförråden och sälja vapenu-

ran till amerikanska kärnkraftverk.

 NTI rapporterar årligen hur arbe-

tet att omhänderta HEU fortskrider. 

I den senaste rapporten framgår att 

antalet kärnvapenfria stater som inne-

har klyvbart material av vapenkvalitet 

halverats på tjugo år. Tjugofem stater 

återstår. Sverige, som haft en mindre 

mängd av upparbetat plutonium lig-

gande, ingår bland de sju stater som 

lämnat ifrån sig material under de 

senaste två åren.

 Dessvärre finns omkring 1500 ton 

HEU, tillräckligt för 75 000 Hiroshima-

bomber, kvar i kärnvapenstaterna 

Man föreställer sig att detta material 

skulle vara mycket väl skyddat. Det 

finns dessvärre många exempel på 

att så inte är fallet. Den 28 juli 2012 

tog sig tre fredsaktivister in i USA’s 

National Security Complex Y-12, en av 

de platser som har störst mängd HEU i 

landet. Anläggningen anses ha mycket 

hög säkerhetsklass. Aktivisterna tog 

sig igenom tre nivåer av avgräns-

ningar och skvätte blod och färg på 

en byggnad som innehöll ett enormt 

lager av HEU. Man sprayade bibelcitat 

på anläggningen. De tre aktivisterna 

dömdes till fleråriga fängelsestraff i 

februari i år. Åklagaren framhöll att de 

anklagade äventyrat USA:s säkerhet 

och hade tagit bort ”mystiken kring 

uranets Fort Knox”. Bland de dömda 

ingick Megan Rice, en 84-årig nunna. 

Det var uppenbart att allvarliga risker 

i anläggningens säkerhet förelåg men 

ingen förefaller ha ställts till ansvar för 

detta. 

 Det finns flera exempel på att 

vapenuran i USA inte är, eller i vart 

fall varit, säkert lagrat. Är situatio-

nen bättre i andra kärnvapenländer? 

”Militärt” klyvbart material i de ännu 

inte kärnvapenfria länderna är inte 

tillgängligt för inspektion av NTI, och 

ingen vet hur inbrottssäkra lagren är.

 Likväl har vi goda skäl att upp-

skatta det arbete som utförts för att 

försvåra tillgången på HEU i världen. 

Sam Nunn och NTI har visat att ett 

samarbete mellan USA och Ryssland 

är genomförbart på detta område. USA 

har stått för en stor del av kostnaderna 

och arbetet och förtjänar vår tacksam-

het. 

 Risken för kärnvapenterrorism 

har minskat. v

RISKEN FÖR 
KÄRNVAPENTERRORISM 
MINSKAR Av Gunnar Westberg
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Nyfiken    
på
CERESE OLSSON,
EKONOMIANSVARIG 
FÖR SVENSKA LÄKARE 
MOT KÄRNVAPEN

Sedan juli 2013 arbetar jag deltid med 

ekonomi och administration på kans-

liet i Stockholm. Mitt arbete omfattar 

bland annat den löpande bokföringen, 

redovisning, budget och medlemsad-

ministration. Jag delar min arbetstid 

mellan Svenska Läkare mot Kärnva-

pen och Internationlla Kvinnoförbun-

det för Fred och Frihet (IKFF). Detta 

gör att arbetet alltid blir omväxlande 

och jag kan lära av de bådas likheter 

och olikheter. Innan jag började på 

SLMK hade jag arbetat på olika företag 

med ekonomi och administration 

från och till under mer än 10 år. Mitt 

starka intresse för miljö- och rättvi-

sefrågor gjorde att jag valde att varva 

arbetet med studier både i Sverige och 

utomlands. Vilket i sin tur bland annat 

lett till en kandidatexamen i Miljö och 

Utveckling och möten med intressanta 

platser och människor.   

 Jag har en särskilt svaghet för La-

tinamerika med allt vad det innebär, 

från språk och musik till historia och 

politik. Jag reser gärna dit så ofta till-

fälle ges. Som tur är finns det också ett 

ganska brett utbud av olika  kultureve-

nemang på temat i Stockholm. 

 År 2012 arbetade jag som progra-

massistent inom ett svenskt utveck-

lingssamarbete i Nicaragua och såg 

på nära håll betydelsen av ett starkt 

civilsamhälle. Väl tillbaka i Sverige 

engagerade jag mig ideellt på olika 

håll på min fritid och blev alltmer 

övertygad om att det var till det civila 

samhället jag skulle söka mig. Jag ville 

vara en del av en positiv samhälls-

förändring och arbeta på en arbets-

plats som stämde överens med mina 

värderingar. Därför sökte jag mig till 

en plats där jag kunde kombinera mitt 

omvärldsintresse med en ekonomi-

funktion. Ett beslut jag verkligen inte 

ångrar idag. Som miljövetare finns det 

dessutom väldigt få argument för att 

inte stödja ett avskaffande av kärnva-

pen. Det är kul att få vara en del av en 

spännande organisation som arbetar 

med så viktiga frågor. Det finns inget 

som inspirerar mig så mycket som 

engagerade människor som vill göra 

skillnad och det finns gott om dem 

runt omkring. En av många härliga 

aspekter av min arbetsplats.

Läkare mot 
kärnvapen 
besöker Perus 
ambassad 
Var femte år träffas staterna i icke-

spridningsavtalet, NPT, för en över-

synskonferens. Däremellan hålls tre 

föreberedande möten, s.k. NPT Prep-

Coms. I år äger mötet rum i slutet av 

april i New York. Peru kommer att vara 

ordförandeland och därför uppvaktade 

SLMK nyligen den peruanske ambassa-

dören i Stockholm, José Beraún. Mötet 

ägde rum den 28 mars och SLMK:s 

delegation bestod av Åsa Lindström, 

Josefin Lind och Andreas Tolf. Josefin 

och Andreas kommer tillsammans 

med Gunnar Westberg att närvara vid 

PrepCom i New York. 

Peru är ett land som vid flera tillfäl-

len uttalat stöd för en konvention som 

förbjuder kärnvapen och deltog aktivt i 

diskussionerna under Oslokonferensen 

förra året. Landet argumenterade för 

att ett förbud mot innehav och använ-

dande av kärnvapen är det enda sättet 

att uppnå en total kärnvapenavrust-

ning. Vi uppmuntrade landet att även 

anmäla sig till den kommande konfe-

rensen i Österrike. Peru har varken en 

aktiv IPPNW- eller ICAN-sektion, så vi 

fick chans att presentera vår organisa-

tion. 

 Ambassadören lyfte fram Perus 

erfarenhet som ett land i en kärnva-

penfri del av världen; Latinamerika 

är ju en kärnvapenfri zon. Relationen 

mellan de latinamerikanska länderna 

har istället präglats av handel och öm-

sesidig maktbalans. Att de europeiska 

länderna tenderar att prioritera sina 

handelsförbindelser med Asien framför 

Sydamerika bekymrade ambassadören. 

Trots att det är långt till närmsta kärn-

vapen menade José Beraún att hela 

kontinenten upplever ett indirekt hot 

från brittiska kärnvapen med anled-

ning av konflikten kring Falklandsöar-

na. Argentina gör fortfarande anspråk 

på ögruppen och kriget är i färskt 

minne. Om konflikten åter aktualisera-

des skulle den snabbt kunna eskalera 

och leda till en farlig situation. 

 Ambassadören kunde inte redo-

göra för någon specifik agenda man 

planerat för det peruanska ordföran-

deskapet under PrepCom i New York, 

men skulle föra våra synpunkter vidare 

till sitt departement.

Andreas Tolf
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Boktips 
FÖRST BLIR DET 
ALLDELES VITT, 
EN BOK OM 
ATOMBOMBEN 

av Peter Glas

Omslaget på denna bok om atombom-

bens historia visar Robert Oppen-

heimer och Lise Meitner, två fysiker 

som på ett avgörande sätt bidrog till 

att atombomben kom 

till. Under de två foto-

grafierna finns en lätt 

komisk bild av en rad 

solstolar med tillbakalu-

tade personer försedda 

med skyddsglasögon, 

åskådare som väntar på 

att få se en atombomb 

explodera. Bilden il-

lustrerar väl bokens två 

huvudteman: veten-

skapsmännen bakom 

bomben, skildrade som individer på 

gott och ont, och vanliga människor 

med sin naiva förundran och nyfiken-

het inför det både skräckinjagande 

och storslagna i en atomsprängning. 

 Boken är skriven i en effektiv 

journalistisk stil och svår att lägga 

ifrån sig när man väl börjat läsa. Den 

vetenskapliga utvecklingen är pedago-

giskt och medryckande beskriven. De 

politiska skeendena blir som en thril-

ler att läsa, trots att vi vet hur det blev. 

Efter att ha läst boken frågade vi oss: 

gick det verkligen till så här? Var det 

så nära ett stort kärnvapenkrig under 

Kubakrisen och var de inblandade 

högsta politikernas personlighet så 

avgörande? I så fall hade ju utgången 

lika gärna kunna bli ett storkrig med 

kärnvapen och en stor del av mänsk-

ligheten hade gått under. 

Jan Larsson, Ulf König
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BREV TIL UDENRIGSMINISTER HOLGER 
K. NIELSEN  

ICAN Kampagnen i Danmark har i anledning af Mødet i Mexico 13 -14 febr. 

2014 sendt følgende brev til udenrigsminister Holger K. Nielsen. 

Hr. udenrigsminister Holger K. Nielsen

D. 13.-14- Februar samles repræsentanter fra alverdens lande til et møde i 

Mexico, inviteret af landets regering. Mødet er en opfølgning på det suc-

cesrige møde i Oslo i marts 2013, hvor omkring 125 lande diskuterede de 

katastrofale virkninger af detonation af atomvåben, og indehavelse af atom-

våben. Vi regner med, at Danmark også skal deltage i dette vigtige møde. 

 I den anledning vil vi anmode dig / den danske delegation om at kræve 

snarlige internationalt bindende forhandlinger om en traktat, der forbyder 

brug og besiddelse af kernevåben, en Nuclear Weapons Convention, i de 

relevanta fora.

”Vi” er den danske gren af den internationale ICAN-kampagne, foreløbig 

bestående af Pugwash, Fredsakademiet, Aldrig Mere Krig, Radikal Ungdom 

og Danske Læger Mod Kernevåben. ICAN vokser sig stadig større, har nu 

350 organisationer i 90 lande tilknyttet, der alle arbejder for opnåelse af 

forbudskonventionen.

 Ifølge ICAN’s nyhedsbrev fra december 2013 støtter 151 stater en 

forbudskonvention, 22 stater ”ved ikke” , 23 stater er foreløbig imod, deri 

iblandt Danmark, der, som de øvrige, ønsker kernevåbenproblemet be-

handlet udelukkende i NPT-regi, (step by step-taktiken). 

 Vi finder, at der er et misforhold i Danmarks holdning. I et par Joint 

Statements fra møder i Nedrustningskonferencen og FN Generalforsam-

lingen i 2012 og et High Level Meeting i september 2013, omtaler repræ-

sentanter for adskillige lande, incl. Danmark, de katastrofale humanitære 

virkninger ved detonation af kernevåben, samt de ødelæggende virkninger 

på miljø, landbrug, overlevelse og helbred. Ikke mindst redegør Sydaf-

rika ved ”Joint Statement of the humanitarian consequences of Nuclear 

Weapons ”, UNGA 68 First Committee d.21. oktober 2013, på vegne af 128 

stater – heriblandt Danmark! – for ovennævnte konsekvenser, og Danmark 

er således med i udtalelsen, at kernevåben aldrig nogensinde må blive 

anvendt, og at eneste garanti er disse våbens totale elimination. Dette er 

efter vor mening kun en hårsbredde fra at støtte en traktat – konvention – 

om forbud mod kernevåben – som vore NATO-allierede desværre ikke er 

interesserede i.

Med venlig hilsen

På vegne af 

ICAN Kampagnen

Pugwash

Fredsakademiet

Aldrig Mere Krig

Radikal ungdom

Danske Læger Mod Kernevåben

KONTAKT
Læge Niels Dahm
dahm@avernak.dk

Stud.med. Alexandra Schou
alixschou@hotmail.com,
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INTERNATIONELL UTBLICK

MEXIKOMÖTET   

Mötet i Mexiko om humanitära följ-

der av kärnvapnen har uppmärksam-

mats internationellt men mer i spe-

cialiserade tidskrifter och hemsidor 

än i tidningar och tv-kanaler. I Stor-

britanniens parlament protesterade 

ledamöter från konservativa partiet, 

labour och liberaldemokraterna mot 

att regeringen inte skickade någon 

till mötet. Tyvärr bojkottade alla 

kärnvapenstater mötet enligt brit-

tiska the Guardian (11 februari).

 I “the Big Five Medical Journals” 

hittar jag inget om mötet i Mexiko, 

tyvärr. ’The Big Five’ är Annals of In-

ternal Medicine, BMJ, JAMA, Lancet 

och New England Journal of Medi-

cine. Inte heller PubMed innehål-

ler någonting från mötet. Tror ”the 

medical community” att kärnvapnen 

inte längre är något problem för 

mänskligheten? 

 The Norwegian Institute of Inter-

national Affairs publicerade vid mö-

tet en redogörelse för den sovjetryska 

anläggningen för kärnvapenprov i 

Semipalatinsk i Kazakstan (SNTS). 

SNTS var igång 1949-1991 och var 

då platsen för fler än 450 kärnva-

penprov. Över en miljon människor 

beräknas lida av kärnvapenprovens 

följder. Ofta rör det sig om psykiatrisk 

sjuklighet. (www.nupi.no)  

RYSSLAND OCH USA

Obama-administrationen är mer 

aktiv för nedrustning av kärnvapnen 

än Putinadministrationen. För Putin 

och många andra ryssar är kärn-

vapnen det enda som ger Ryssland 

fortsatt stormaktsstatus så därför har 

de ryska kärnvapnen större poli-

tisk betydelse än de amerikanska. 

Problemet för Obama är att han har 

representanthuset emot sig. Han har 

lyckats skrota Bush-administratio-

nens planer på försvar i Polen mot 

iranska och nordkoreanska missiler, 

men har kvar planerna på missilför-

svar i Rumänien.

SR P1 Konflikt 2014-01-25 med intervjuer av 
bl.a. Hans Blix, Katarina Engberg, Leonore 
Wide och Andreas Tolf

Alan Robock och Owen Brian Toon är 

professorer och atmosfärforskare vid 

Rutgers University, New Brunswick, 

New Jersey, och vid University of Colo-

rado, Boulder, USA. De har publicerat 

scenarier över tänkbara följder av ett 

begränsat kärnvapenkrig, t.ex. mellan 

Indien och Pakistan. Nyligen bloggade 

de under rubriken ”Saving Money 

and Saving the World” i Federation of 

American Scientists’ blog och föreslog 

en kraftig nedrustning av kärnvapnen i 

Ryssland och USA: 

 “An immediate U.S. and Russian 

reduction to levels in line with the 

other seven nuclear states (100 to 200 

weapons) would maintain their ap-

pearance of a deterrent yet prevent an 

accident or misunderstanding threate-

ning the end of the world.”

 Robock och Toon är i stort sett 

ensamma om att räkna fram scenarier 

för följderna av kärnvapenkrig. Gunilla 

Svensson, professor i meteorologi och 

ny medlem av SLMK:s vetenskapliga 

råd, ska granska rimligheten i deras 

scenarier. Att USA och Ryssland borde 

nedrusta ned till antalet kärnvapen 

i t.ex. Kina och Storbritannien är ett 

gott och rimligt steg mot ett utrotande 

av kärnvapnen. 

FAS Strategic Security Blog 
http://blogs.fas.org/security/2014/02/saving-
money-saving-world/  

ETISKA REGLER

SLMK:s brittiska systerorganisation 

MEDACT publicerade den 18 februari 

tillsammans med Nuclear Information 

Service etiska regler för forskning med 

dubbel användningsmöjlighet (dual 

use potential). Sådan forskning kan 

användas både för fredliga ändamål 

och för utveckling av massförstörelse-

vapen. En fråga som forskare bör ställa 

sig är: ”Will the research contribute to 

the aims of international agreements 

which outlaw the development and 

use of weapons of mass destruction, or 

could it undermine them?”

Atoms for peace? http://www.medact.org/
wp-content/uploads/2014/01/Atoms-For-Peace-
Ethical-Guidelines-Web-Low-Res.pdf 

NATURKATASTROFER, KRIG 

OCH FOLKHÄLSA

Sedan 1990 har naturkatastrofer drab-

bat omkring 217 miljoner människor 

per år och omkring 300 miljoner män-

niskor lever i områden som är farliga 

på grund av våld. Naturkatastroferna 

har tredubblats sedan 1980-talet. 

Väderkatastrofer svarar för nästan 80 

% av ökningen medan jordbävningar 

ligger på konstant nivå. Väpnade kon-

flikter minskar internationellt. 

Leaning, J, Guha-Sapir D. Natural Disasters, 
Armed Conflict, and Public Health. N Engl J 
Med 2013;369:1836-42.

200 MILJONER DÖDSOFFER 

Man räknar med att mellan 191 och 

231 miljoner människor dog direkt 

eller indirekt av väpnad konflikt under 

1900-talet. Krig mellan länder minskar 

men inbördeskrig gör det inte. UNH-

CR uppskattar att det i slutet av 2011 

fanns 42.5 miljoner flyktingar och in-

ternflyktingar globalt. Våld från lokala 

gangstergäng ökar och författarna ger 

en betydligt högre siffra än föregående 

artikel för antalet människor som lever 

i en våldsam miljö: 1,5 miljarder.

The Lancet-University of Oslo Commission on 
Global Governance for Health. The political 
origins of health inequity: prospects for change. 
Lancet 2014

POLONIUM-210 

Polonium-210 är en alfa-strålande, 

naturligt förekommande isotop som 

Av Inge Axelsson
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dödade den avhoppade KGB-agenten 

Alexander Litvinov (alfastrålning 

består av heliumatomers kärnor). 

De akuta förgiftningssymtomen är 

ganska väl kända men den långsiktiga 

risken för t.ex. cancer är sämre känd. 

Nu har man undersökt vad som hänt 

med 7 270 arbetare som åren 1944-

1972 arbetade med polonium-210 i 

Dayton, Ohio, i en fabrik som använde 

isotopen i tillverkningen av kärnva-

pen. Arbetarna hade ingen överdöd-

lighet i cancer, inte heller någon total 

överdödlighet. 

Boice JD et al., Radiation Research 2014 14 
Feb (Epub ahead of print)

UKRAINAKRISEN: DAGS FÖR 

FÖRSONING  

Dr Martin Hellman, professor vid 

Stanford University och expert på kris-

hantering, skriver i Federation of Ame-

rican Scientists’ blogg att Ryssland har 

ett stort ansvar för krisen i Ukraina och 

på Krim. Men ryssarna är inte de enda 

som begår misstag i konflikten. EU, 

USA och Ryssland gör Ukrainakonflik-

ten till en öst-väst konflikt istället för 

att söka försoning. Försoning i stället 

för upptrappat hot förordas av flera 

framstående politiker i USA, t.ex. förre 

utrikesministern Henry Kissinger och 

flera andra medarbetare till presiden-

terna Nixon och Reagan. ”I believe it 

has been a very big strategic mistake 

– by Russia, by the EU and most of 

all by the U.S. – to convert Ukrainian 

political and economic reform into an 

East-West struggle” anser den förre 

amerikanske ambassadören i Moskva 

Jack Matlock. Hellman avslutar med 

att vi har haft flera brott mot interna-

tionella konventioner under senare 

år, t.ex. när USA och Storbritannien 

ockuperade Irak och nu när Ryssland 

ockuperat Krim. Utan försoning kan 

konflikten Ryssland-USA eskalera 

till kärnvapenhot eller i värsta fall till 

användning av kärnvapen.  

‘The FAS Blog’, March 14, 2014 (Federation of 
American Scientists) 

UKRAINA: ETT UTBLOTTAT 

LAND MED SVÅRA HÄLSOPRO-

BLEM 

I en kommenterande artikel i Lancet 

jämförs folkhälsan i Ukraina, Ryss-

land, Estland och Sverige. Få euro-

peiska länder har lidit så svårt under 

de senaste 100 åren som Ukraina. 

Under Stalins tvångskollektivisering 

av jordbruket under 1930-talet sjönk 

den förväntade livslängden till 7 år för 

pojkar och 11 år för flickor! Nästan lika 

djupt sjönk den förväntade livsläng-

den under andra världskriget och 

Stalins förtryck under efterföljande 

år. Sedan Östeuropa befriades från 

Sovjetunionen och Warszawapakten 

har folkhälsan förbättrats i de länder 

som blev demokratiska, som Estland, 

men i oligarkier, som Ryssland och 

Ukraina, har livslängd och andra mått 

på folkhälsan gått upp och ned. Hög 

dödlighet och låg fertilitet har medfört 

att Ukrainas befolkning under de 

senaste 20 åren har minskat från 52 till 

46 miljoner. Om Ukraina haft samma 

folkhälsa som Sverige så skulle man ha 

undvikit flera hundra tusen dödsfall 

per år.

Mackenbach JP et al. Ukraine: not only 

a matter of geopolitics. The Lancet, 

March 2014 

SLUTORD

“Nuclear weapons are illegal, im-

moral, militarily unnecessary and 

dreadfully dangerous.” 

Robert McNamara, försvarsminister i USA 
1961-1968 (citerad av MEDACT)

Ukraina lämnade 1994 ifrån sig kärnvapen statio-
nerade inom landets gränser till Ryssland efter 

rigorösa löften om respekt för landets suveränitet. 
Kravallerna och den politiska omvälvningen i Ukraina 

med efterföljande rysk intervention i Krim har visat 
hur politiskt instabil denna region är.
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’KVINNAN I FREDSARBETET’

är arbetsnamnet på den staty som 

planeras att resas på Kärleksudden på 

Djurgården i Stockholm, strax nedanför 

Skansen med utsikt över Djurgårds-

brunnsviken. Skulptör är den välkände 

Peter Linde och hans modell av statyn 

ses i bakgrunden.

 Alva Myrdal som erhöll Nobels 

fredspris 1982 och Inga Thorsson 

som nominerades till detta pris 1988, 

1989 och 1990 är framstående och 

internationellt välkända representan-

ter för ‘Kvinnan i fredsarbetet’, och de 

kommer avbildas i relief på statyns 

sockel. 

 Den ideella och obundna fören-

ingen Kvinnan i Fredsarbetet ansvarar

för projektet i samarbete med Kungliga 

Djurgårdsförvaltningen och med stöd 

från Mårten Castenfors, chef på Stock-

holm konst.

 Du kan bidra till statyn genom att 

sätta in pengar på föreningens plusgiro 

64 47 17-1. Sänd också ditt namn på 

föreningens mailadress fredsstatyn@

slmk.org så att vi kan nå dig. Pengarna 

går oavkortat till statyn. 

 För ytterligare upplysningar 

kontakta gosta.alfven@slmk.org eller 

leonore.wide@slmk.org.

  

NPT PREPCOM I NEW YORK 

28 APRIL – 9 MAJ

I år kommer NPT PrepCom (förbere-

delsemöte inför NPT) att gå av stapeln i 

New York 28 april till 9 maj. Icke-sprid-

ningsavtalet, det enda multilaterala 

nedrustningsavtal vi har idag, står inför 

många utmaningar. Kärnvapenstater-

nas oförmåga att fullfölja sina åtagan-

den är en stor utmaning, liksom det 

faktum att den konferens om en zon 

fri från massförstörelsevapen i Mel-

lanöstern som man kom överens om 

vid NPT-konferensen 2010 ännu inte 

kommit till stånd. WILPF:s (Women’s 

International League for Peace and 

Freedom) nedrustningsprojekt 

Reaching Critical Will släppte nyligen 

rapporten ”The 2014 NPT Action Plan 

monitoring report”, där man kartlägger 

hur staterna hittills har implementerat 

sina åtaganden från översynskonfe-

rensen 2010. Det är ingen upplyftande 

N
O

T
IS

E
Rläsning, det är inte mycket som tyder 

på att den Action plan som man antog 

då, kommer att vara ens tillnärmel-

sevis implementerad när man träffas 

för 2015 års konferens. Rapporten 

hittar du på www.reachingcriticalwill.

org. Svenska Läkare mot Kärnvapen 

kommer att finnas på plats på årets 

förberedande kommitté så håll utkik på 

hemsidan för rapporter och referat.  

NY KAMPANJSKRIFT FÖR 

ICAN UTE NU

I samband med ICAN:s kampanjar-

möte i Mexiko lanserade ICAN ett nytt 

internationellt kampanjmaterial. I 

publikationen delar experter 

och aktivister med erfaren-

het från olika kampanjer och 

verksamhetsområden med 

sig av sina erfarenheter och 

konkreta tips.

  Förordet skrivs av Jody 

Williams,  mottagare av 

Nobels fredspris för sitt arbete 

med den internationella kampanjen 

mot landminor.

– När vi väljer att använda vår 

makt kollektivt kan våra insatser 

göra det till synes omöjliga 

möjligt. Framgången för den 

internationella kampanjen för 

förbud mot landminor är en 

kraftfull demonstration av folk-

makt, skriver Williams.

 Materialet – ICAN 

Campaigners Kit – ska fungera 

som en verktygslåda i vilken 

olika delar av internationella och 

nationella kampanjer utforskas. 

Vi hoppas att skribenternas praktiska 

erfarenhet kommer att vara till nytta 

för ICAN:s kampanjare i deras dagliga 

arbete. 

 Materialet omfattar bland an-

nat kapitel om vikten av att arbeta i 

koalitioner, effektiva lobbystrategier,  

konsten att nå ut via sociala medier och 

hur man väcker journalistera intresse.

Läs och ladda ned materialet på 

www.icanw.org/ican-campaigners-kit-2
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SVENSKA LÄKARE MOT KÄRNVAPENS 
STYRELSE OCH LEDNING  

Ordförande: 
Andreas Tolf, Gävle ............................0706-363 834, andreas.tolf@slmk.org

Vice ordförande: 
Martin Tondel, Uppsala .....................0705-435 640, martin.tondel@slmk.org 
Åsa Lindström, Eskilstuna .................0736-631 140, asa.lindstrom@slmk.org

Sekreterare: 
Meit Krakau, Danderyd .....................0709-608 084, meit.krakau@slmk.org 

Koordinator:
Leonore Wide, Saltsjöbaden .............0706-920 319, leonore.wide@slmk.org

Medlem i IPPNW:s internationella råd:  
Gunnar Westberg, Göteborg .............0727-443 023, gunnar.westberg@slmk.org

Ledamöter: 
Ann Marie Janson Lang, Stockholm ..0706-655 651, annmarie.janson-lang@slmk.org 
Christina Vigre Lundius, Perstorp ......0738-525 553, christina.vigre.lundius@slmk.org
Frida Sundberg, Göteborg ................0702-305 865, frida.sundberg@slmk.org 

Studentrepresentant: 
Vakant

Suppleanter: 
Birgitta Sahlström Kastlund ...............046-211 6345, birgitta.kastlund@slmk.org
Jan Larsson, Uppsala .......................0725-668 725, jan.larsson@slmk.org
Gösta Alfvén, Stockholm ...................0739-660 835, gosta.alfven@slmk.org 
Johannes Eldblom, Göteborg............0734-233 100, johannes.eldblom@slmk.org 
Nelli Jonasson-Filippova, Skövde ......0762-300 634, nelli.jonasson-filippova@slmk.org 
Johannes Norberg, Skellefteå ...........0702-754 222, johannes.norberg@slmk.org 
Monika Palmgren, Solna ....................0709-519 067, monika.palmgren@slmk.org 
Wenjing Tao, Södertälje .....................0737-641 952, wenjing.tao@slmk.org 

Studentsuppleant: 
Märta Leffler, Malmö ..........................0707-569859, marta.leffler@gmail.com

Valberedning:  
Carin Odhner, Stocksund ..................08-755 50 29, carin.odhner@slmk.org 
Karin Stenstedt, Bromma ..................08-255 638, karin.stenstedt@slmk.org 
Erik Wareborn, Malmö .......................0709-757 161, erik.wareborn@slmk.org
 
Auktoriserad revisor 
Christina Gotting, Stockholm .............08-32 83 10, christina@gottingrevision.se

Godkänd revisor, suppleant: 
Gunnel Söderlund, Österskär .............0733-450 160 gunnel.soderlund@gusorevision.se

Föreningsrevisor: 
Bengt Lindell, Kalmar ........................0706-472 347, bengt.lindell@slmk.org
Föreningsrevisorn fyller även föreningens ”whistle-blower”-funktion och kan 
kontaktas via whistleblower@slmk.org

Föreningsrevisor, suppleant: 
Kristina Olofsson, Hudiksvall  ............0650-102 56, kristina.olofsson@slmk.org 

KANSLI 

Information och kommunikation 
Josefin Lind
0760-24 51 58
E-post: josefin.lind@slmk.org

Medlemsregister och 
prenumerationsärenden
Cerese Olsson
E-post: cerese.olsson@slmk.org

ICAN Sverige
Pernilla Lundmark
0760-02 50 99
E-post: pernilla.lundmark@slmk.org

Svenska Läkare mot Kärnvapen
Norrtullsgatan 45
113 45 Stockholm
Tel: 08-400 20 483

Kassör och kanslichef 
Klas Lundius 
Svenska Läkare mot Kärnvapen
Håkantorpsmölla 
281 91 Perstorp
E-post: klas.lundius@slmk.org

Märta Leffler

Profession: 
Läkarstudent, termin 9, 
Lunds universitet

Uppdrag i SLMK:
Studentsuppleant

Personligt: 
Jag fick upp ögonen för 
organisationen tack vare 
föregående studentrepresen-
tant Erik Wareborn och varit 
engagerad sedan 2012. 
Fantastiskt många enga-
gerade och engagerande 
människor!

PERSONPORTRÄTTET
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SVENSKA LÄKARE MOT KÄRNVAPEN - SLMK
En gång beskrevs läkarrörelsen mot kärnvapen av en engagerad medlem så här:
”Vi är inte en grupp aktivister som råkar vara läkare. Vi är först och främst läkare, som tagit på oss att lindra lidande och 
död. Vi lyfter detta engagemang till en global nivå i ett gemensamt försök att förhindra det svåra lidande och de förluster i 
människoliv som kärnvapenkrig skulle leda till.”

Det tycker vi fortfarande är ett bra sätt att beskriva vilka vi är och varför det är vår uppgift som läkare att ta ställning i frå-
gan om det sista ännu icke förbjudna massförstörelsevapnet.

Vi är den svenska sektionen av International Physicians for the Prevention of  Nuclear War (IPPNW) som är en bred inter-
nationell organisation med 150 000 medlemmar, som har en kärnvapenfri värld som gemensamt mål. I Sverige är vi idag 
nästan 3 000 läkare och medicinstudenter som är medlemmar. Dessutom har vi associerade medlemmar från yrkesgrup-
per som liksom läkare vill värna liv och hälsa, nämligen:

•	 Tandläkare
•	 Forskare	och	ingenjörer
•	 Sjuksköterskor,	sjukgymnaster	och	analytiker

Både Svenska Läkare mot Kärnvapen och IPPNW är politiskt och religiöst obundna organisationer med målet att avskaffa 
kärnvapnen genom att sprida saklig information om vapnens medicinska effekter.

Som medlem får du tidningen Läkare mot Kärnvapen 4 gånger/år. Det är den enda svenska tidskriften om kärnvapen.

Vårt arbete finansieras till ca 80 % av medlemsavgifter. Utan detta stöd skulle vi inte kunna agera så självständigt och 
vetenskapligt trovärdigt som vi gör idag. En stark röst för de humanitära och medicinska nedrustningsargumenten är nöd-
vändig 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. 

Du hittar oss på webben: www.slmk.org eller facebook.com/SLMK.1981

INTERNATIONELL KAMPANJ FÖR ETT KÄRNVAPENFÖRBUD
2007 lanserade IPPNW en bred kampanj för kärnvapnens avskaffande som getts namnet ICAN – International Campaign 
to Abolish Nuclear Weapons. Idag samlar den 331 organisationer i 80 länder som ställt sig bakom kampanjens krav på ett 
internationellt avtal om förbjuder kärnvapen. I Sverige medverkar elva stora freds- och miljöorganisationer i ICAN som drivs 
av initiativtagaren Svenska Läkare mot Kärnvapen.

www.icanw.org  / www.icanw.se     
facebook.com/ican.sweden
Twitter @ICAN_Sweden

DANSKE LÆGER MOD KERNEVÅBEN - DLMK
Bestyrelsen består af: Niels Dahm formand og kasserer, Cæcilie Buhmann international councillor i samarbejde med Alex-
andra Schou, Klaus Arnung kontaktperson til Läkare Mot Kärnvapen og udarbejdelse af  årsberetning, Alexandra Schou 
studenterkontakt og hjemmeside, Povl Revsbech sekretariat og hjemmeside, Anton Aggernæs revisor sammen med Bent 
Petersen, Willy Hanghøj-Petersen, Sarah Ndoni studenterrepræsentant.

DLMK:s bestyrelse
Povl Revsbech, Brabrand, 86 26 47 17, revsbech@dadlnet.dk 
Anton Aggernæs, Frederiksberg, 38 34 35 07, aggernaes.a@dadlnet.dk 
Klaus Arnung, Vedbæk, 45 66 11 81, k.arnung@dadlnet.dk 
Niels Dahm, Fåborg, 62 61 83 61, dahm@avernak.dk 
Cæcilie Bøck Buhmann, København N, 26 18 95 06, cbuhmann2002@yahoo.com 
Alexandra Schou, København N, 27 21 81 15, alixschou@hotmail.com
Willy Hanghøj-Petersen, 97424726, mobil 23747505, willyhp13@gmail.com
Sarah Ndoni, København S, 50247452, ndoni_sar@hotmail.com

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.
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DLMK:s sekretariat:
c/o Povl Revsbech, 86 26 47 17
revsbech@dadlnet.dk

Medlemskab opnås ved indbetaling af  
årskontingent på Giro 8 03 91 00 
300 Dkr for læger og pensionister 
100 Dkr for studenter
200 Dkr for støtte medlemmer 
DLMK:s jemmeside: www.dlmk.dk



 MEDLEMSHELG 
 1618 MAJ: ENGAGEMANG OCH VISIONER
 
 Nya som gamla medlemmar i Läkare mot 
 Kärnvapen hälsas välkomna till en helg i aktivismens tecken!

ÄR DU NYFIKEN PÅ HUR DET VORE ATT BLI AKTIV I 
FÖRENINGEN?

BÖRJAR DU KÄNNA DIG SUGEN PÅ ATT VÄCKA LIV I 
ENGAGEMANGET DU HADE UNDER STUDENTÅREN?

VILL DU VARA MED OCH BIDRA I VÅRT INTERNATIO
NELLA ARBETE – ELLER KANSKE BYGGA UPP NÅGOT 
LOKALT?

VILL DU VETA HUR DU KAN GÖRA PUNKTINSATSER 
NÄR TIDEN FINNS?

 

 
I så fall vill vi att du ska komma till Göteborg! Vi som arbetar med att värna liv och 

hälsa har inte bara expertkunskaper som är nödvändiga att ta hänsyn till i alla 

humanitära frågor. Vi har också en unik roll att axla inom politisk påverkan där 

människors trygghet och välbefinnande alltid bör ställas i centrum. Idag behövs 

vi mer än någonsin. Vår kampanj ICAN (International Campaign to Abolish 

Nuclear Weapons) har blivit en viktig aktör att räkna med inom alla internationella 

kärnvapenförhandlingar och kärnvapens humanitära konsekvenser blir ett allt 

viktigare argument för nedrustning. Hur påverkar vi bäst Sveriges tystnad då 

länder över hela jorden nu kräver ett kärnvapenförbud? Gemensamt diskuterar vi 

och utvecklar idéer om hur vårt framtida arbete gentemot politiker ska se ut, såväl i 

vardagen som under årets Almedalsvecka.

Under vårens medlemshelg har du chansen att träffa kollegor och 

nedrustningsvänner för att tillsammans diskutera hur vi bäst driver 

kärnvapennedrustningen framåt. 

Anmälan och frågor till: asa.lindstrom@slmk.org 
 
Plats: Wendelsberg vandrarhem Mölnlycke 
Tid: 16 maj (kvällen) - 18 maj (lunchtid) 
Anmälningsavgift: 100 kr. Boende ingår och reseersättning 
utgår för dig som inte är bosatt i Göteborgsregionen. 



POSTTIDNING B 03

 Avsändare: 
 SLMK, c/o Lundius 
 Håkantorpsmölla 
 284 91  PERSTORP 
 Sweden

Begränsad 
eftersändning

Vid definitiv eftersändning 
återsänds försändelsen med 
nya adressen på baksidan

INTERNATIONAL PHYSICIANS 
FOR THE PREVENTION OF 

NUCLEAR WAR 
21:A VÄRLDSKONGRESSEN 

2014 
ASTANA, KAZAKSTAN 25-30 AUGUSTI

Du missar väl inte att internationella 
läkarrörelsen mot kärnvapen träffas 

i världskongress för 21:e gången, 
denna gång i Astana i Kazakstan?

 För mer information, håll utkik på 
ippnw2014.org eller kontakta Josefin 

Lind: josefin.lind@slmk.org eller 
08-400 20 483.

ippnw2014.org


