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Svenska Läkare mot Kärnvapen har 

som enda svenska organisation varit 

med på alla tre konferenserna om 

de humanitära konsekvenserna av 

kärnvapen, mars 2013 i Oslo, februari 

2014 i Nayarit och nu i december 

2014 i Wien. Vi har följt debatten om 

kärnvapnens humanitära effekter 

och välkomnat den, kanske har vårt 

bidrag här haft betydelse. Efter mer 

än trettio års arbete med att påminna 

beslutsfattare, media och allmänhet 

om vilka konsekvenser kärnvapenan-

vändning får på människor, miljö och 

hela vår planet, har detta till slut blivit 

det dominerande temat. Det är också 

den faktor som gjort det möjligt för de 

kärnvapenfria staterna att själva ta an-

svar och kräva av kärnvapenstaterna 

att de lever upp till sina förpliktelser.  

 I Wien deltog för första gången två 

av icke-spridningsavtalets fem kärn-

vapenstater, USA och Storbritannien. 

Men det var tydligt att de inte hade för 

avsikt att vare sig delta i debatten eller 

presentera några tydliga tidsramar för 

eliminering av sina kärnvapenarsena-

ler. 

 Vi som var på plats i Wien fick 

höra gripande vittnesmål från offer för 

såväl provsprängningar som atom-

bombningen av Hiroshima. Setsuko 

Thurlow var 13 år när atombomben så 

gott som förintade hennes hemstad 

Hiroshima och i början av december 

inbjöd vi henne till Stockholm för att 

berätta sin historia i Sveriges riks-

dag, på Stockholms universitet och 

för gymnasieungdomar. Setsuko fick 

även tillfälle att berätta sin historia för 

Sveriges statsminister Stefan Löfven i 

SVT:s populära TV-program Skavlan. 

Missa inte att ta del av hennes berät-

telse, klippet ligger ute på svtplay.

se! Vi passade även på att växla några 

ord med Stefan Löfven och informera 

honom om Wienkonferensen och föra 

fram förhoppningen att Sverige tar 

aktiv del i det fortsatta nedrustnings-

arbetet. 

 På mötet i Wien tog Österrike 

det modiga steget att uppmana de 

deltagande staterna att förhandla fram 

ett avtal som förbjuder kärnvapen och 

leder till att de elimineras. Man vill 

att vi i civilsamhället för vidare denna 

uppmaning till våra regeringar, och vi 

hoppas att Sveriges regering med utri-

kesminister Margot Wallström i spet-

sen kommer att göra verklighet av sina 

ord. Vi hoppas att Sverige visar allvar 

med sin ambition att sätta människan 

i fokus för nedrustningen och tydlig-

gör att kärnvapen inte är förenligt med 

internationell humanitär rätt. 

 Vi önskar att Sverige snarast 

ansluter sig till Österrikes utfästelse 

genom att tydligt deklarera sitt enga-

gemang för ett kärnvapenförbud, även 

om kärnvapenstaterna inte omedel-

bart är med vid förhandlingsbordet. 

Vem vet, kanske när du håller denna 

tidning i handen, har Sverige redan 

visat sig vilja vara med på rätt sida i 

historien? v

FRAMÅT ANDA OCH EN 
SPIRANDE OPTIMISM
– eller är det bara tomma ord?L
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”På mötet i Wien 
tog Österrike det mo-
diga steget att upp-
mana de deltagande 
staterna att förhandla 
fram ett avtal som 
förbjuder kärnvapen 
och leder till att de 
elimineras. 

I DETTA 
NUMMER
Den 6 augusti 1945 såg en flicka i Hi-
roshima ett starkt ljussken. Sedan blev 
allt mörkt. Flickan, 13 år gammal, låg 
begravd under rasmassorna av huset 
hon varit i. Flera kamrater kring henne 
var döda eller svårt skadade. Flickan, 
Setsuko Thurlow,  överlevde och är 
idag en av få Hibakushas, överlevare 
från atombombsangreppen 1945, 
som finns kvar. Hon besökte nyligen 
Stockholm och du kan läsa om besöket 
i detta nummer. Hennes berättelse 
sätter ljuset på det som vi i Läkare 
mot Kärnvapen sett som vår skyldig-
het ända sedan början av 1980-talet: 
att berätta vad kärnvapen gör med 
människor, när de används men också 
när de tillverkas och när de används 
som hot. 
 Setsukos berättelse är bara ett 
exempel på hur kunskapen om kärn-
vapnens humanitära effekter idag fått 
en genomslagskraft vi inte sett förut. 
Ett uttryck för detta är de tre regerings-
konferenser om detta så viktiga ämne 
som genomförts sedan 2013.  Läs om 
den senaste, Vienna Conference on 
the Humanitarian Impact of Nuclear 
Weapons den 8-9 december.  I vårt 
referat från Wien berättar vi också om 
det NGO-möte som ICAN arrangerade 
före statskonferensen. Kampanjar-
betet inom ICAN, the International 
Campaign for the Abolition of Nuclear 
Weapons, är säkert en av flera samver-
kande faktorer som möjliggjort den 
uppmuntrande utveckling vi ser idag 
och som lett till att kravet på ett förbud 
mot kärnvapen nu får stöd av allt fler 
länder. 
 Bläddra också igenom vår för-
enings verksamhetsberättelse för 2013-
2014. Föreningars verksamhetsberät-
telser kan vara pliktskyldiga, tråkiga 
dokument – men så icke denna! 

Jan Larsson, Ulf König
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Österrike satte i början av 

december landet på ned-

rustningskartan då man i 

Wien arrangerade två internatio-

nella konferenser med flera hundra 

deltagare vardera som helt fokuserade 

på kärnvapnens konsekvenser: först 

NGO-konferensen ICAN Civil Society 

Forum och sedan statskonferensen 

Vienna Conference on the Humanita-

rian Impact of Nuclear Weapons.

 Under ICAN Civil Society Forum 

samlades under en helg nästan sex 

hundra deltagare från hela världen för 

att lära sig mer om vilka konsekvenser 

kärnvapen har för människor, miljö, 

samhälle och hela vårt jordklot. Men 

det var inte bara en konferens för 

utbildning och lärande utan också 

ett möte för att blicka framåt: hur ser 

de praktiska stegen för kärnvapnens 

avskaffande ut och hur kan vi i civil-

samhället sätta press på regeringar 

så att de tar sitt ansvar och nedrustar 

ÖSTERRIKE PÅ 
NEDRUSTNINGSKARTAN Av Josefin Lind 
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”Austria calls on all states parties 

to the NPT to renew their commitment 

to the urgent and full implementation 

of existing obligations under Article VI, 

and to this end, to identify and pursue 

effective measures to fill the legal gap 

for the prohibition and elimination of 

nuclear weapons and Austria pledges 

to cooperate with all stakeholders to 

achieve this goal,”

”Austria pledges to cooperate with all 

relevant stakeholders, States, Interna-

tional Organisations, the International 

Red Cross and Red Crescent Movements, 

paliamentarians and civil society, in 

efforts to stigmatise, prohibit and elimi-

nate nuclear weapons in light of their 

unacceptable humanitarian consequen-

ces and associated risks.”

▲Ur anförande av Österrikes vice utrikes-
minister Michael Linhart.

kärnvapnen? Läs Åsa Lindström och 

Wenjing Taos spännande rapporter 

från detta Civil Society Forum, arrang-

erat av ICAN, International Campaign 

to Abolish Nuclear Weapons. 

 Dagarna efteråt var vi flera hundra 

från helgens möte som tillsammans 

med 158 regeringar, FN-organ, inter-

nationella organisationer och media 

som under Vienna Conference on 

the Humanitarian Impact of Nuclear 

Weapons lyssnade på gripande berät-

telser om offer för provsprängningar 

och kärnvapenbombningar, liksom på 

forskare och experter som förklarade 

vilka mekanismer som kvarhåller 

kärnvapen i internationell politik. Vi 

fick även höra hur en lång rad stater 

uttryckte sitt stöd för denna process 

och för att kärnvapen måste förbjudas 

och elimineras. Läs Gunnar Westbergs 

kloka och intressanta analys över 

regeringskonferensen på sid 8. v

▲Österrikes vice utrikesminister Michael Linhart 
vid vid sitt slutanförande under statskonferensen.
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Lördag morgon och högst upp i 

”Aula der Wissenschaften”, en 

1600-talsbyggnad i centrala 

Wien. Där har bänkraderna fyllts med 

hundratals personer, som alla kom-

mit till Wien för att delta på ICAN Civil 

Society Forum inför den tredje inter-

nationella konferensen om kärnvapens 

humanitära konsekvenser, den tredje 

efter konferenserna i Oslo och Nayarit.

 Byggnaden vi samlats i låter oss 

känna historiens vingslag. ICAN:s 

historia är betydligt kortare men 

utvecklingen känns dramatisk. Det är 

fascinerande och fantastiskt att se och 

delta i vad ICAN blivit. Denna världs-

omspännande och kraftfulla kampanj 

var svårt att föreställa sig när idén först 

dök upp inom IPPNW eller när ICAN 

ICAN CIVIL 
SOCIETY FORUM 
Av Åsa Lindström

lanserades som kampanj för sju år 

sedan. I Wien har så många som 600 

personer från hela världen samlats, alla 

med samma mål, att avskaffa kärnvap-

nen. I ryggen har vi 360 organisationer 

från nästan 100 länder. Entusiasmen är 

stor och argumenten mot kärnvapen 

överväldigande. Gång på gång poäng-

terar talarna kärnvapens förödande 

humanitära och klimatmässiga effekter, 

de stora riskerna deras existens medför, 

att de är omoderna och att kärnvapen 

inte på något sätt bidrar till vår säker-

het.

 Kärnvapnen är dock långt ifrån 

avskaffade. Mycket arbete finns kvar att 

göra, många kvar att övertyga. Men det 

är svårt att inte slås av en viss tillförsikt 

under Civil Society Forums två dagar. 

Att betrakta och delta i den kampanj 

ICAN utvecklats till ger en hoppfull syn 

på framtiden med övertygelsen att en 

kärnvapenfri värld inte är en naiv dröm 

utan tvärtom – en värld med kärnvapen 

är en naiv omöjlighet. v

KÄRNVAPEN 
OCH SÄKERHET
Av Åsa Lindström och Wenjing Tao

Har kärnvapen någon relevans 

för säkerhet på 2000-talet? 

På det temat talade Cecilie 

Hellestveit från ILPI, International 

Law and Policy Institute. Hon höll 

ett engagerande framförande om hur 

kärnvapen, som har en viktig roll i 

flera länders militära doktriner, i själva 

verket saknar relevans för dagens 

säkerhet. Hon underströk att deras 

påstådda användningsområden är 

ologiska. 

 ”Bunker busters” är små kärnva-

pen som kan penetrera på djupet och 

förstöra underjordiska bunkrar. De 

kan dock endast nå ett djup på 50-100 

meter medan de flesta underjordiska 

bunkrar ligger betydligt djupare än 

så. Om det tillverkas ”bunker busters” 

▲Gry Larsen, tidigare statsekreterare på 
Norska UD berättade för ICAN om vikten av 
att fokusera på det humanitära perspektivet 
på kärnvapen och civilsamhällets betydelse 
i arbetet för total kärnvapeneliminering. 

◄ Tony de Brum, Marshallöarnas utrikes-
minister berättade för ICAN-konferensen 
om deras stämning av USA:s provspräng-
ningar på öarna under 40-50-talet. 



BUD-
SKAP 
FÖR 

BÄTTRE KAM-
PANJARBETE 
Av Wenjing Tao

Från en workshop med Thomas Nash, 
Article36.

ICAN har utvecklats till en stor interna-

tionell kampanj med många partneror-

ganisationer och medlemmar världen 

över som alla arbetar för att avskaffa 

kärnvapen. Liknande kampanjer har 

funnits tidigare, exempelvis kampanjen 

mot landminor och klustervapen. Vad 

kan vi lära av dessa? 

1. FÖRÄNDRING ÄR MÖJLIG 

Det är vanligt att man möter skeptiker 

under kampanjarbetet, både bland 

beslutsfattare, allmänheten och andra 

kampanjarbetare. Ett ledarskap som 

övertygar om att målen kan uppnås är 

en nyckel till framgång.

2. VAR PÅ ALERTEN 

När det går långsam och när framgång 

uteblir, utnyttja tiden till att stärka 

och utöka partnerskap och argument. 

Utnyttja möjligheter till fullo när de 

uppstår. 

3. AGERA SNABBT

När möjligheten uppstår, agera snabbt 

och håll uppe drivkraften. Sätt upp 

tidsmål för att inte tappa takten. Det 

förstärker insikten om att målen är 

brådskande. 

4. BEHÄRSKA FAKTA

Kampanjarbetare har ofta tillgång till 

bättre faktaunderlag än beslutsfattare. 

Det är inte ovanligt att beslutsfattare 

kontaktar NGO för bakgrundsinforma-

tion. Var specialisten och se till att alla 

fakta du presenterar är underbyggda. 

5. BESTÄM VILLKOREN FÖR 

DEBATTEN 

När en infallsvinkel inte fungerar, prova 

en annan. Kräv evidens på de motargu-

ment som du ställs inför. I kampanjen 

mot klustervapen dominerades debat-

ten under många år av diskussioner 

kring internationell lag, men man stötte 

på motstånd. När fokus ändrades till hu-

manitära konsekvenser av klustervapen 

blev gensvaret betydligt mer gynnsamt. 

6. FOKUSERA PÅ DE HUMANITÄRA 

KONSEKVENSERNA 

Debattera inte avvägningen mellan hu-

manitära och militära kostnader. 

Argumentera istället för att de humani-

tära konsekvenserna är oacceptabla. 

7. VÄGLEDNING FRÅN DE DRABBADE 

Vittnesmål från överlevare och övriga 

drabbade är viktiga för motivationen 

både för de som arbetar inom och utan-

för kampanjen. 

8. BYGG EN STARK KOALITION 

A) Koordinera och skapa ett gemensamt 

budskap som alla medlems föreningar 

kan stödja.

B) Skapa mångfald bland medlems-

föreningarna vad gäller regioner, kultur, 

intressegrupper mm.

C) Var inkluderande och undvik hierar-

kier. Alla medlemsföreningar bör känna 

sig delaktiga i styrning en av koalitionen.

D) Ledningen bör skapa en känsla av till-

hörighet bland alla medlems föreningar 

genom att vara lyhörd för medlemmar-

nas intressen och önskemål, istället för 

att diktera tillvägagångssätt för med-

lemsföreningarna.

E) Koalitionen bör nyttja medlems-

föreningarnas expertis, och alla bör 

samarbeta och dela på arbete och 

material. 

9. UTVECKLA STRATEGISKA 

SAMARBETEN

Det är viktigt att utveckla strategiska 

samarbeten med individer från stater 

och internationella organisationer 

(t. ex FN). Andra viktiga nyckelpersoner 

är politiker, opinionsbildare, religiösa 

ledare, akademiker, journalister och 

intressegrupper.     

10. ÅSTADKOM MYCKET MED LITE

God relation till en kontaktperson med 

starka band till en nyckelstat kan vara mer 

effektivt än en stor gräsrotsorganisation 

i samma land. Strategiskt media arbete, 

som riktar sig mot viktiga beslutsfattare 

vid rätt tillfällen, kan förstärka kampanjen 

och skapa ett politiskt tryck. v

Article 36, www.article36.org är en brittisk 
non-profit organisation som arbetar med att 
förhindra skador från vapen. L
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som kan penetrera djupare så kommer 

även bunkrarna att grävas djupare, 

ledande till en katt-och-råtta-lek. 

Dessutom visar studier att en explo-

sion på 100 meters djup ger en kraftig 

påverkan ovan jord, som eventuellt 

kan åstadkomma större skada än van-

liga kärnvapen. 

 Ett annat av kärnvapens påstådda 

användningsområden är att förebygga 

spridning och användning av andra 

massförstörelsevapen. Detta är ett 

argument som inte håller eftersom 

kärnvapen inte kan förstöra vare sig 

kemiska eller biologiska vapen.  

 Ett tredje argument för kärn-

vapens användbarhet är att de kan 

skydda ett territorium mot invade-

rande arméer. Det saknas legitimitet 

för att använda kärnvapen mot en 

invaderande armé innan den har 

korsat landets gräns, och när armén 

väl har gjort det så är det dumdristigt 

att bruka kärnvapen inom det egna 

landet. Därmed är kärnvapen obruk-

bara som skydd. Detta ger också ett 

perspektiv på stater som buffertzoner 

och på begreppet kärnvapenparaply. 

Precis som när det regnar fungerar ett 

paraply bäst för den som håller sig i 

mitten.

 Kärnvapen spelar ingen an-

vändbar eller legitim roll för att möta 

dagens säkerhetsproblem. De kan inte 

användas mot icke-statliga fiender då 

detta är både opraktiskt och riskfyllt. 

För att kontrollera det egna territoriet 

och skydda vattenresurser, matpro-

duktion och dylikt är kärnvapen rentav 

kontraproduktiva.

 Kärnvapens existens skulle istället 

möjligen kunna rättfärdigas med att 

de är politiska vapen. Men har det 

verkligen fungerat de 70 år kärnvapen 

existerat? Enligt Cecilie Hellestveit är 

det inte ens rätt fråga att ställa. Frågan 

är om vi kan ta risken att se om de 

kommer att fungera som politiska va-

pen de kommande 70 eller 700 åren?v
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▲ Helen Durham från Internationella Rödakorskommittéen (ICRC) tillsammans med Ambassadör Dell Higgie (NZ) diskuterar normer 
och ramverk kring kärnvapen under ICAN-konferensen.

▲ Österrikes utrikesminister Sebastian 
Kurz håller ett anförande vid statskon-
ferensen. 

▲ Österrikiska Röda Korset hade förberett en aktion på re-
geringskonferensen för att visa deltagarna hur de kan agera 
för att hitta och skydda mot kärnvapennedfall. 

▲ ICAN hade även intensiva dagar under regeringskonferensen med att uppmuntra stater att 
hålla konstruktiva anföranden och påverka konferensen i en positiv riktning. 
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“De humanitära konse-
kvenserna av kärnvapnens 
användning är sådana att 
de måste förbjudas och 
elimineras en gång för 
alla.” Så har det internatio-
nella Röda Korset uttryckt 
sitt krav på avskaffandet av 
kärnvapnen.
 

De humanitära och medicinska 

följderna av varje användning 

av kärnvapen har varit det 

grundläggande budskapet för IPPNW 

alltsedan föreningens tillkomst 1981. 

Gensvaret var starkt under det kalla 

krigets tid men därefter har vi alltmer 

känt att åhörarna stängt sina öron. Vi 

blev därför förvånade över den genom-

slagskraft kravet fått på senare år när 

det framförts av nya röster, framför allt 

av ICAN. Men det är bara att glädja sig 

och delta i kören med all kraft. ICAN är 

ju från början ett IPPNW-initiativ.

 Den norska regeringen ar-

rangerade det första mötet med det 

humanitära temat i Oslo i mars 2013. 

Entusiasmen var stor hos deltagarna, 

både de från frivilligorganisationer och 

politiker.

 Nästa möte kom i februari 2014 i 

Nayarit i Mexiko. Där var ordförandens 

slutord bl.a. att resan till ett förbud mot 

kärnvapen nu var utan återvändo.

 Inför den tredje konferensen 8-9 

december i Wien hoppades många att 

vi nu skulle ta ett steg framåt i arbetet 

på ett kärnvapenförbud. Kom ihåg att 

alla avtal och konventioner mot olika 

vapensystem har beslutats och trätt 

i kraft långt innan vapnen avskaffats! 

Nedrustningen kommer som ett resul-

tat av avtalen. Arbetet skulle drivas av 

de kärnvapenfria staterna, medan de 

kärnvapenberoende staterna förhopp-

ningsvis skulle ansluta sig när trycket så 

småningom blev tillräckligt starkt.

 Kärnvapenstaterna har alltid talat 

som om kärnvapnens framtid helt och 

hållet var deras angelägenhet. Irrita-

tionen över det nya initiativet från de 

kärnvapenfria länderna har varit på-

taglig.  I Wienkonferensen deltog bland 

kärnvapenstaterna för första gången 

USA och Storbritannien tillsammans 

med Indien och Pakistan som båda 

WIENKONFE-
RENSEN 8-9 
DECEMBER 
2014: 
ÖSTERRIKE TAR 
TÄTEN 
Av Gunnar Westberg

varit med tidigare, men inte Ryssland, 

Frankrike eller Kina. USA hade före 

mötet uttalat att krav på ett förbud mot 

kärnvapen enbart innebar en distrak-

tion som störde kärnvapenmakternas 

allvarliga ansträngningar. 

 Konferensen hade ett stort ut-

bildningsvärde. Föredragen var av hög 

klass och centralt innehåll, liksom vid 

frivilligorganisationernas möten under 

de två dagarna innan. Vi som ständigt 

arbetar med dessa problem glömmer 

lätt att många diplomater är okunniga 

beträffande kärnvapnens effekter. Hur 

skulle det kunna vara annorlunda? De 

flyttas ofta med några års mellanrum 

mellan olika delar av utrikesdepar-

tementen och utlandstjänstgöringar. 

Vid tillfälliga möten med deltagarna 

förstod jag att många aldrig tidigare 

träffat en överlevande från Hiroshima, 

en Hibakusha, man hade aldrig hört 

talas om klimateffekter av kärnvapen, 

man visste mycket litet om arbetet för 
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”Kom ihåg att alla 
avtal och konventioner 
mot olika vapensys-
tem har beslutats och 
trätt i kraft långt innan 
vapnen avskaffats! 
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en kärnvapenfri värld.

 Inte mindre än 158 länder deltog 

i konferensen. I de uttalanden som 

representanterna läste upp uttalade 

många i varierande grad sitt stöd för ett 

kärnvapenförbud, medan andra upp-

repade att man skulle gå fram stegvis. 

Att inga steg mot kärnvapnens avskaf-

fande tagits på decennier bekymrade 

inte dessa kärnvapnens vänner. Några 

betonade att man inte fick rubba den 

balans och stabilitet som kärnvapnen 

medfört!

 Sverige uttalade allmänna för-

hoppningar. Man framförde att kvin-

nors deltagande i nedrustningsarbetet 

var av särskild betydelse. Inga konkreta 

initiativ och inget stöd för ett kärnva-

penförbud uttrycktes. Bättre kan vi, och 

det kommer nog!

 Ordföranden sammanfattade 

utförligt och opartiskt alla dessa ut-

talanden och hoppades att arbetet 

vid konferensen skulle fortsätta vid 

översynskonferensen för NPT, avtalet 

mot spridning (och för avskaffande!) av 

kärnvapen, som hålls i maj nästa år. 

 Det viktigaste resultatet var att 

värdlandet Österrike gav ett särskilt löf-

te att föra fram konferensens synpunk-

ter och resultat i ”alla relevanta fora” 

i FN och vid NPT-konferensen. Man 

skall ”identifiera och följa upp effektiva 

åtgärder för att åstadkomma en lagstift-

ning för förbud mot, och avskaffande 

av, kärnvapnen”. Man vill samarbeta 

med alla stater för att nå detta mål.

 Här förväntar vi oss att Sverige 

skall kontakta den österrikiska reger-

ingen för ett samarbete som bör starta 

snarast, inför översynskonferensen för 

NPT i maj 2015.  Så kan Sverige åter-

uppta arbetet för en kärnvapenfri värld 

som legat nere i snart ett decennium.

 Så slutade konferensen på en 

hoppfull ton. Nu fordras samarbete! v

Alla uttalanden, alla brev och många av 
presentationerna finns tillgängliga via länk, 
i text och/eller video. Brevet från påven är 
starkt och borde kunna användas i Frank-
rike och USA!
www.reachingcriticalwill.org/disarmament-
fora/hinw/vienna-2014
Se även, för kommentarer 
www.reachingcriticalwill.org/images/do-
cuments/Disarmament-fora/vienna-2014/
filling-the-gap.pdf.   

Brev fra Danske 
Læger Mod 
Kernevåben til 
Udenrigsminister 
Martin Lidegaard

Kære Martin Lidegaard

Emne: Om de katastrofale humanitære 

følger af anvendelse af kernevåben.

Det internationale møde i Wien 6.-9.

dec. 2014 om emnet.

International Physicians for the 

Prevention of Nuclear War (IPPNW) 

oprettedes sidst i 70’erne. Arbejder for 

afskaffelse af kernevåbnene. Hurtigt 

vokser bevægelsen, og der dannes 

nationale foreninger, i Danmark fra 

1982 (Danske Læger Mod Kernevåben), 

og i dag omfatter IPPNW ca. 150.000 

læger i 50-60 lande. IPPNW fik Nobels 

Fredapris i 1985. 

 2007 opretter IPPNW NGO’en 

ICAN: International Campaign to 

Abolish Nuclear Weapons, der hurtigt 

er vokset til at omfatte 360 partnere i 

93 lande. ICAN’s formål er , ligesom 

IPPNW, at arbejde for et forbud mod 

kernevåben.

 Især siden 2012 er en global 

bevægelse opstået med talrige NGO’er 

og institutioner, der alle har målet at 

forbyde kernevåben gennem en inter-

nationalt bindende traktat der forbyder 

produktion, indehavelse, overførsel 

og anvendelse af kernevåben, en 

forbudstraktat i lighed med landmine-

traktaten, traktaterne om kemiske og 

biologiske våben og klyngebomber. En 

Nuclear Weapons Convention,NWC. 

 Der har været mange internatio-

nale møder om  de katastrofale huma-

nitære følger af anvendelse af kerne-

våben ( hundredetusindvis dræbte og 

lemlæstede, radioaktivt beskadigede, 

miljøskade m.m.) eksempelvis: 

Oslomødet med deltagelse fra 129  

stater, Mexikomødet med repræsentan-

ter fra 146 stater, mange institutioner 

og NGO’er, FN’s High Level Meeting i 

sept. 2013 og sidst 24.okt. 2014. FN har 

erklæret 26.sept. som international dag 

for total elimination. Repræsentanter 

for 6 af EU Parlamentets 7 grupper har 

skrevet resolution, Inter- Parlamenta-

rian Union, PNND med flere og Prep-

Com maj 2014 har skrevet lignende 

resolutioner og Joint Statements.

Vi, DLMK og ICAN Kampagnen DK, 

mener, at det eneste svar på kerne-

våbnenes humanitære følgevirkninger 

er forhandlinger om en forbudstraktat, 

en NWC, selv om de kernevåbenbe-

siddende lande nægter deltagelse. 

Et sådant instrument vil fuldføre og 

forstærke NPT, være en klar norm mod 

besiddelse, påvirke atomvåbenmag-

terne moralsk.

 Der findes p.t. 16.400 kernevå-

ben i verden, ca. 2000 parat til hurtig 

affyring. Ifølge nyligt ICAN Newslet-

ter er 152 stater for et forbud, 22 imod 

(heriblandt Danmark), 20 ”ved ikke”. 

Danmark har været medunderskriver 

af mange resolutioner og Joint State-

ments, der konkluderer, at løsningen 

må være abolition, så Danmark mang-

ler kun at sige ja til en forbudstraktat!

 6.- 9.dec. 2014 afholdes, på invita-

tion fra Østrigs regering, et interna-

tionalt møde i Wien om ovennævnte 

humanitære konsekvenser af kernevå-

ben som opfølgning på møderne i Oslo 

og Mexiko. 

 Vi går ud fra, og håber, at den 

danske regering vil være repræsente-

ret, og opfordrer til, at regeringen vil 

tage initiativ til snarlige, internationale 

forhandlinger om en Nuclear Weapons 

Covention.

Med venlig hilsen

Niels Dahm, på vegne af DLMK og 

ICAN kampagnen

Medio november skrev vi dette brev til 
udenrigsministeren i anledning af det store 
internationale møde i Wien 6.-9-dec. 2014. 
Efterfølgende har vi fået svar fra nedrust-
ningsambassadør Susanne R. Hækkerup, 
Udenrigsministeriet, der takker for vor 
henvendelse. Udenrigsministeren har bedt 
Susanne R. Hækkerup svare. Danmark 
deltog i konferencen i Wien. Hækkerup tog 
selv derned. Beredskabsstyrelsen og den 
danske ambassadør i Wien deltog også.
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I have nothing to say to the nuclear-

armed states here, except briefly to 

express my admiration for the delegate 

of the United States, who with one 

insensitive, ill-timed, inappropriate 

and diplomatically inept intervention 

yesterday managed to dispel the consi-

derable goodwill the US had garnered 

by its decision to participate in this 

conference. Well done. 

 No, my message today is for those 

states which do not have nuclear wea-

pons; for those states which, whatever 

the security threats they face, have 

forsworn nuclear weapons by joining 

the Nuclear Non-proliferation Treaty; 

for those states which, despite having 

no nuclear weapons, unjustly bear the 

risks and will wear the terrible conse-

quences of their use. And my message 

to you begins with these words from 

Isaiah: How long, O Lord? Until the 

cities are wasted without inhabitant, 

and the houses without people, and the 

land lies utterly desolate? 

 How long will you keep playing 

this game? How long will you continue 

to accept the procrastination, empty 

promises, and endless excuses of the 

nuclear-armed states? 

 How long will you listen politely 

to nuclear-armed states that claim to 

support the Comprehensive Test- ban 

Treaty as a crucial step towards disar-

mament, but haven’t ratified it after 18 

years? 

 How long will you listen to the 

nuclear-armed states expressing their 

“unequivocal commitment” to nuclear 

disarmament, and then saying that they 

need their nuclear weapons for “stabi-

lity”? 

 How long will you wait for the 

mythical “right conditions” for nuclear 

disarmament? 

And now you have at last begun this 

discussion of the humanitarian impact 

of nuclear weapons, how many more 

meetings will you have? How many ti-

mes will you listen to the harrowing ta-

les of victims? How many times will you 

listen to the chilling scientific accounts 

of catastrophic consequences? How 

many times will you listen to analysis of 

the alarming risks of accident, miscal-

culation or deliberate use? How long 

will you sit, and worry, and complain, 

and talk, and talk, and talk? 

 How long until you decide to take 

this matter into your own hands, and 

act? Because until you do, this charade 

is going to continue. 

 Even if we take the nuclear-armed 

states at their word, and believe that 

they are sincere about disarmament, it 

is clear that they are addicted to their 

weapons. They are like the alcoholic 

who is always promising to stop drin-

king, but somehow never does. Their 

weapons possess them. 

Nobody can force an alcoholic to stop 

drinking. And nobody can force the 

nuclear-armed states to disarm. Only 

they can choose to give up their wea-

pons. But you, the sober members of 

the family of nations, can stop enabling 

them. You can remove the ambiguity 

that supports their habit. You can make 

clear where you stand, and what you 

will not accept. You can negotiate, and 

adopt, and bring into force a treaty ban-

ning nuclear weapons. 

 This is something you can do. 

It is something you can do now. The 

alternative is to sit, passive and impo-

tent, while the nuclear-armed states 

continue as they always have, risking 

your security – along with all of human 

civilization – in a misguided attempt to 

protect theirs. 

 It’s your future and your choice. 

You can sit and wait and whine, or you 

can take control, and negotiate a treaty 

banning nuclear weapons. v

WILDFIRE>_ 

STATEMENT TO THE VIENNA CON-
FERENCE ON THE HUMANITARIAN 
IMPACT OF NUCLEAR WEAPONS
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Wildfire är pseudonymen för den f.d. australiensiske 
diplomaten Richard Lennane som tröttnade på kärnvapen-
ordningen och de kärnvapenfria ländernas flathet gentemot 
kärnvapenstaterna, se LMK 137 för intervju med Wildfire. 
Wildfire höll ett dräpande och kraftfullt anförande under 
statskonferensen i Wien där han starkt argumenterar för 
att de kärnvapenfria länderna måste återta makten och 
förbjuda kärnvapen. WWW.WILDFIRE-V.ORG

”Even if we take the nuclear-armed states at 
their word, and believe that they are sincere about 
disarmament, it is clear that they are addicted to 
their weapons.
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▲ I kongressen deltog 250 läkare och medicinstudenter 
från 40 länder samt många från Kazakstan. 

Klockan 8.15 på 
morgonen den 6 
augusti 1945 be-

fann sig Setsuko Thurlow 
på det militära högkvar-
teret som låg i utkanten 
av Hiroshima. Mitt under 
morgonsamlingen, där 
hon hade svurit trohet till 
kejsaren, såg hon plötsligt 
en kraftig blixt. 
Hon berättar hur hon minns att hon 

svävade i luften, och sedan blev allt 

mörkt. Huset hon befann sig i hade 

rasat samman och hon hade fastnat 

under all bråte. Till slut var det en 

man som hjälpte henne upp och tog 

henne ut ur byggnaden, som nu hade 

börjat brinna. Hennes vänner hade 

inte samma tur och många av dem dog 

på grund av att de var fast i branden. 

Setsuko var 13 år när atombomben föll 

över hennes hemstad. Hon är idag en 

av få Hibakushas, överlevare, som finns 

kvar. 

 Det militära högkvarteret låg 1,8 

kilometer från bombens epicenter och 

efter att bomben exploderat kunde hon 

bara se på när vänner och familjemed-

lemmar avled, antingen omedelbart 

eller efter en tid av atombombens 

effekter. Det fanns ju ingenting att göra 

för att minska de skadades lidande. 

Maktlösheten var total och livet efteråt, 

berättar hon, har präglats av skuldkäns-

lor och frågor som det inte finns svar 

på. Att återge Setsukos historia känns 

omöjligt, inte minst på grund av alla 

känslor som hennes historia framkallar. 

 I början av december besökte 

Setsuko Stockholm tillsammans med 

Kathleen Sullivan från organisationen 

Hibakusha Stories. De två reser runt 

i världen för att sprida budskapet om 

kärnvapnens ofattbart hemska effekter 

och om behovet att förbjuda och elimi-

nera kärnvapnen omedelbart. 

 Under Setsukos besök arrangerade 

Läkare mot Kärnvapen möten i riksda-

gen samt med studenter på Stockholms 

universitet och Globala gymnasiet, 

för att så många som möjligt skulle 

kunna ta del av Setsukos oerhört viktiga 

budskap. Mottagandet av Setsuko var 

rörande. På Globala gymnasiet stod 

eleverna i kö för att personligen tacka 

henne för att hon delade med sig av 

sin historia. Den positiva responsen på 

hennes anförande ville aldrig ta slut.

 Innan de båda gav sig iväg till Wien 

för att tala på ICAN Civil Society Forum 

och Vienna Conference on the Huma-

nitarian Impact of Nuclear Weapons 

intervjuades Setsuko i Skavlan. Där 

träffade hon bland andra statsminis-

ter Stefan Löfven och komikern John 

Cleese. Löfven var uppriktigt tagen av 

Setsukos historia och han lovade att 

den svenska utrikespolitiken skulle 

förändras och att nedrustning är en 

viktig byggsten i politiken. Missa inte 

att titta på avsnittet på svtplay.se och ta 

till er detta starka och känsloladdade 

framförande. v

”Setsuko var 
13 år när atombomben 
föll över hennes hemstad. Hon är idag en av få 
Hibakushas, överlevare, som ännu är i livet.

SETSUKO 
THURLOW
Hibakusha på besök i Stockholm 
Av Clara Levin och Josefin Lind
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INTERNATIONELL UTBLICK

UD: KÄRNVAPEN FÅR ALDRIG 

MER ANVÄNDAS 

”Ett av mina första beslut som utrikes-

minister var att också Sverige skulle 

gå med i initiativet [om kärnvapnens 

humanitära konsekvenser]. Orsaken var 

enkel: kärnvapen får aldrig mer använ-

das” skrev Margot Wallström i Svenska 

Dagbladet den 9 december 2014. 

Äntligen deltar Sverige fullt ut i den 

tredje internationella konferensen om 

kärnvapnens humanitära konsekven-

ser som pågår i Wien när detta skrivs 

(8-9 december). Wallström skriver att 

icke-spridningsavtalet mot kärnvapen 

(NPT) är hörnstenen i arbetet mot kärn-

vapen. Nästa års översynskonferens av 

NPT blir viktig och måste hantera de 

utmaningar vi står inför. ”På en rad om-

råden höjer nu regeringen den svenska 

profilen för nedrustning.”

Utrikesminister Margot Wallström, SvD Bränn-
punkt den 9 december 2014

”WIEDER KRIEG IN EUROPA? 

NICHT IN UNSEREM NAMEN!” 

Över 60 politiker, journalister och 

kulturpersonligheter i Tyskland pu-

blicerade i december ett upprop mot 

demoniseringen av Ryssland i Väst. 

De uppmanade tyska politiker och 

journalister att kritisera Rysslands krigs-

handingar på Krim och i Ukraina men 

samtidigt besinna sig, inte uttrycka sig 

hatiskt om Ryssland och inte rasera 25 

års arbete för avspänning. Sedan Wien-

kongressen 1814 har Ryssland varit en 

del av Europa och det var Gorbatjov 

och det ryska folkets försonlighet som 

gjorde den tyska återföreningen möjlig. 

Vad Europa behöver är inte en ny spiral 

av hot utan en ny avspänningspolitik. 

 Roman Herzog (kristdemokrat, 

Tysk0lands förbundspresident 1994-

1999), Gerhard Schröder (socialdemo-

krat, Tysklands förbundskansler 1998-

2005) och Antje Vollmer (de Gröna, 

tidigare vice talman i tyska parlamen-

tet) har undertecknat uppropet.

Die Zeit (5. Dezember 2014)  

THE NEW YORK TIMES 

“The [Obama] administration’s spen-

ding plans for nuclear weapons are 

based on the false notion that main-

taining large nuclear arsenals enhances 

our security. Recent studies have shown 

that the use of a tiny fraction of the 

current American arsenal would cause 

catastrophic global climate change and 

famine that would have disastrous ef-

fects here in the United States as well as 

the rest of the world. Do we see oursel-

ves as a nation of suicide bombers?

The banning and elimination of nuclear 

weapons must be seen as our highest 

national security priority; spending up 

to a trillion dollars to maintain nuclear 

weapons for the foreseeable future is 

not consistent with seeking or achie-

ving a world free of these weapons.

Ira Helfand, Leeds, Mass., Sept. 22, 2014

IPPNW PEACE & HEALTH BLOG

“Nuclear weapons are the greatest 

threat to the health and survival of 

mankind. This statement from the 

World Health Organisation in the 1980s 

is echoed in the recent call to action 

from the International Red Cross: Nu-

clear weapons must be abolished. But 

climate change? Is that not the greatest 

danger? OK, let’s not argue. Climate 

change is already here and experienced 

by most of us. We know that if strong 

and decisive action is not taken soon by 

all states we will face grave problems for 

mankind, in this century and worse in 

the next. But as far as we can proph-

esize, mankind and human civilisation 

will survive the climate catastrophes, 

maybe with tremendous losses. Nuclear 

war, on the other hand, could mean 

the end of everything that humans 

have created, maybe even the end of 

mankind.”

Gunnar Westberg, IPPNW Peace & Health 
Blog, 2 December 2014 

Av Inge Axelsson



L
Ä

K
A

R
E

 M
O

T
 K

Ä
R

N
V

A
P

E
N

  
#

13
9

13

INTERNATIONELLT 
SEMINARIUM I STOCK-
HOLM I VÅR

I mars kommer Svenska Läkare mot 

Kärnvapen tillsammans med Nätverket 

för kärnvapennedrustning att arrange-

ra det tredje seminariet i en serie av tre 

inför den stora översynskonferensen 

av icke-spridningsavtalet. Detta sista 

seminarium kommer att ha en inter-

nationell prägel och troligen äga rum i 

början av mars. Håll utkik på hemsidan 

för mer information! 

SVENSKA PENSIONS-
PENGAR GÅR TILL 
KÄRNVAPEN

I november släppte Svenska Läkare 

mot Kärnvapen en svensk rapport om 

svenska investeringar i kärnvapenin-

dustrin. Det visade sig att vårt arbete 

här genom åren har gett resultat: de 

allra flesta banker, fondförvaltare och 

pensionsbolag har antingen antagit 

positioner mot investeringar i kärnva-

pen, håller på att anta eller är i arbete 

med att ta fram positioner i frågan. Vi 

ser detta som ett viktigt steg på vägen 

till att från svenskt håll tydliggöra att 

kärnvapen är oacceptabla vapen som 

inte ska finnas kvar utan skyndsamt 

måste elimineras. Även inom AP-

fonderna råder olika tolkningar där 

7:e AP-fonden har en tydlig och stark 

position mot kärnvapeninvesteringar 

medan 1-4:e AP-fonderna sticker ut 

på ett negativt sätt. De har en policy 

mot investeringar i kärnvapen men 

den omfattar endast länder utanför 

icke-spridningsavtalet och menar att 

de kärnvapenfria länderna genom av-

talet godkänt att USA, Ryssland, Kina, 

Frankrike och Storbritannien moderni-

serar och uppgraderar sina kärnvapen-

arsenaler. Det är skrämmande, tycker 

vi, att dessa fyra AP-fonder genom sitt 

gemensamma etiska råd dragit denna 

slutsats, och inte minst med tanke på 

den nya kraft med vilken regeringen 

har tagit tag i frågan borde detta snarast 

åtgärdas. DN skrev om rapporten den 

22 november, se bild. 

HAR NPT EN FRAMTID? 
– NORDISKT SEMINA-
RIUM I STOCKHOLM

Nätverket för kärnvapennedrustning 

ordnade i november på ABF i Stock-

holm det andra av tre seminarier inför 

översynskonferensen 2015 för NPT, 

det nukleära icke-spridningsavtalet. 

Detta seminarium hade en nordisk 

inriktning med frågeställningen: kan 

de nordiska länderna samverka för att 

stärka NPT-processen?

 Finlands utrikesminister Erkki 

Tuomioja inledde med att lyfta fram 

vikten av dialog, öppenhet och förtro-

endeskapande åtgärder. Han framhöll 

att Finland vill att taktiska kärnvapen 

diskuteras i NPT. Rune Jensen, biträ-

dande chef på norska ambassaden, 

redogjorde för Norges inställning, som 

präglas av Natomedlemskapet – så 

länge kärnvapen finns behövs Natos 

kärnvapenstrategi. Håkan Åkesson, 

chef UD:s enhet för nedrustning och 

icke-spridning, beskrev Sveriges nya 

utrikespolitik, som innebär att Sverige 

ska gå i bräschen för nedrustning, 

tillsammans med andra intresserade 

länder.

 Alla tre länderna stödde det 

humanitära initiativet som ett medel 

på vägen mot meningsfulla NPT-

förhandlingar. Man var positiv till ett 

nordiskt samarbete: det finns ju en 

gemensam värdegrund och länderna 

har liknande säkerhetspolitiska 

utmaningar.  

 Även Josefin Lind från SLMK, 

här representant för civilsamhället, såg 

NPT som en hörnsten i nedrustningen 

men pekade på att det finns en stor 

otålighet över kärnvapenländernas bris-

tande implementering av sin förpliktelse 

att arbeta för fullständig kärnvapen-

nedrustning (enligt artikel VI i NPT). 

Hon efterlyste samtal om ett förbud mot 

kärnvapen samt ”effective measures” 

och förhandlingar om nedrustning nu. 

Efter inledningarna följde en livlig och 

intressant diskussion bland de drygt 

femtio personer som deltog i seminariet.

 Nästa seminarium inför översyns-

konferensen för NPT planeras till i mars.

LÄR OM KÄRNVAPEN
I mitten av december lanseras den nya 

uppdaterade hemsidan ”Lär om kärn-

vapen”. Sidan har fått en ny design och 

uppdaterade texter. 

 På hemsidan kan du hitta all infor-

mation du söker om kärnvapen, och även 

läsa om andra perspektiv på kärnvapen. 

Sidan vänder sig till dig som vill lära dig 

mer om kärnvapen, som vill veta vad du 

kan göra för att bidra till en kärnvapenfri 

värld och till dig som vill ha grund till 

dina argument. 
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Ekonomi 

Hasse Eriksson
hans.eriksson@dn.se

 ○Det är organisationen Svenska 
läkare mot kärnvapen som grans-
kat svenska kapitalförvaltare, där-
ibland fem statliga AP-fonders inne-
hav i kärnvapenbolag.

Flest innehav med kopplingar till 
kärnvapen har Tredje AP-fonden 
med 15 stycken. Största innehavet 
är det amerikanska bolaget Boeing 
där värdet var motsvarande cirka 
187 miljoner kronor när fonden den 
30 juni senaste offentliggjorde sina 
innehav. Bolaget arbetar bland an-
nat med flygkontroll, testar vapen-
system och säkerhetskoder för det 
amerikanska försvaret.

Andra AP-fonden har näst flest 
innehav med 14 bolag.

– Det är naturligtvis beklagligt att 
deras policy är så svag att den till-
låter så här många innehav, säger 
Josefin Lind, informationsansvarig 
på Svenska Läkare mot kärnvapen.

Det finns ett gemensamt etikråd 
för 1– 4-AP-fonden. Rapportförfat-
tarna menar att trots att Etikrådet 
har en policy mot investeringar 
i kärnvapenbolag så finns det un-
dantag. 

Det handlar om bolag som arbe-
tar med underhåll och uppdate-
ringar av vapensystem i de länder 
som enligt icke-spridningsavtalet 
har rätt att inneha kärnvapen. Det 
rör USA, Ryssland, Frankrike, Kina 
och Storbritannien.

Rapportförfattarna menar att 
slutsatsen att icke-spridningsav-
talet accepterar program för upp-
graderingar är kontroversiell.

– Den tolkningen har vi inte sett 
hos någon annan svensk kapitalför-
valtare. De skulle kunna göra myck-
et bättre med våra pensionspengar, 
menar Josefin Lind.

AP-fonderna  tillbakavisar kriti-
ken. John Howchin, generalsekre-
terare för Etikrådet, hänvisar till ett 
ställningstagande som rådet gjorde 
för fyra år sedan.

”I och med att Sverige har under-
tecknat och ratificerat fördraget om 
icke-spridning, bedömer Etikrådet 
den typ av verksamhet som bolagen 
bedriver vara inom ramen för vad 
fördraget tillåter.”

John Howchin  konstaterar att AP-
fonderna fått kritik flera gånger 
i frågan men någon förändring är 
inte på gång.

– Det är ett omfattande arbete 
som ligger till grund till vårt nuva-
rande ställningstagande och då det 
inte har skett några förändringar 
i sakfrågan från vårt perspektiv, har 
vi i nuläget inga planer på att genom-
föra en liknande process, menar han.

På Sjunde AP-fonden ska kärnva-
penbolag vara svartlistade. I deras 
två innehav menar fonden att det 
saknas grund för uteslutning. I ett 

Pension. 

AP-fonderna investerar 
i kärnvapenindustrin
De statliga AP-fonderna har flera innehav 
i bolag med kopplingar till kärnvapen- 
industrin, enligt en ny rapport.

– Deras policy lämnar mycket övrigt att 
önska, säger Josefin Lind på Svenska Läkare 
mot kärnvapen.

Ikea ställer krav på palmoljan
 ○Den svenska möbeljätten Ikea 

förändrar nu sin policy för palm-
olja. Företaget förbinder sig att 
rensa upp i sina leverantörsled för 
att bryta kopplingen mellan 
palmoljan och skövlingen av regn-
skog. Lagom till julhandeln ställer 
Ikea hårdare krav på all palmolja 
som företaget använder i sina pro-
dukter. Det handlar framför allt om 
stearinljus och maträtter som ser-
veras i varuhusens restauranger. 

Varje år använder Ikea omkring 
44 000 ton palmolja. 

Företagets nya policy garanterar 
att all palmolja från regnskogs- 
och torvmarksområden ska bort 
från produktionsleden senast 
2017. 

Palmoljan som finns i Ikeas 
produkter ska i och med den nya 
policyn också gå att spåra varje 
steg hela vägen från plantagen till 
butiken, och såväl arbetarna som 

ursprungsbefolkningen i om- 
rådena där palmoljeplantagen 
drivs ska respekteras.

– Vi hoppas att vi med den här 
policyn ska kunna bidra till en 
mer hållbar palmoljeindustri. Vi 
använder relativt lite palmolja men 
har ändå ett ansvar att göra vår del 
i detta, säger Lena Pripp-Kovac, 
hållbarhetschef på Ikea.
Jakob Lind
jakob.lind@dn.se

Kinas centralbank 
sänker räntorna
Kinas centralbank sänker styr- 
räntorna för första gången på över 
två år, för att få ned lånekostnader-
na på marknaden och genom det få 
fart på konsumtionen.

Beskedet kommer efter flera 
månader med svag utveckling 
i ekonomin. 

Den ettåriga utlåningsräntan 
sänks med 0,4 procentenheter till 
5,6 procent. 

Även inlåningsräntan sänks. 
TT-Reuters 

Det är avgörande 
att få upp infla-
tionen till målet 
och det utan 
dröjsmål.
Inflationsläget i eurozonen har blivit 
mer utmanande, varnar ECB-chefen 
Mario Draghi i ett tal. Han tilläg-
ger att det kan bli aktuellt med nya 
exceptionella åtgärder.

I korthet. 

USA

Frankrike

Storbritannien

Italien
Tyskland

Indien

Babcock & Wilcox
Boeing
Fluor
Honeywell International
Huntington Ingalls
Jacobs Engineering
Leidos
Northrop Grumman
Rockwell Collins
Airbus Group
Safran
Thales
BAE Systems
Serco
Finmeccanica
ThyssenKrupp
Larsen & Toubro

BolagAP-fondernas kärnvapenbolag
Antal innehav och värdet i bolag kopplat 
till kärnvapenproduktion.

1:a AP-fonden
Totalt 40 milj kr

7:e AP-fonden
Totalt 127 milj kr

Antal bolag

1 2
2:a AP-fonden
Totalt 701 milj kr

14
3:e AP-fonden
Totalt 548 milj kr

15
4:e AP-fonden
Totalt 721 milj kr

12

Frankrike

Italien

Tyskland

Storbritannien

Uppgifterna är från den 30 juni 2014.
Värdet på innehaven är beräknade på
dollarkurs från den 30 juni, 6:68 kronor.

Källa: Svenska Läkare mot Kärnvapen    
Grafik: Ivannia Olguin

USA

Indien

Ekonomi
Chef: Lilian Almroth, 
lilian.almroth@dn.se

Fakta. AP-fonderna fall är uppgifterna 
om koppling till 
kärnvapenindustrin 
gamla och i det and-
ra har det inte gått 
att verifiera, menar 
Johan Florén, chef 
kommunikation och 
ägarstyrning på Sjunde AP-fonden, 

– Skulle det komma ny informa-
tion kan bedömningarna naturligt-
vis omprövas, men Svenska Läkare 
mot kärnvapen hade inte någon så-
dan, säger han. 

Bland de privata  har 12 svenska för-
valtare innehav kopplade till kärn-
vapenbolag. Josefin Lind menar 
dock att det skett en förändring på 
synen på de här investeringarna. 

– Det är kul att se att storbanker-
na har tagit fram policy eller är på 
väg att göra det, säger hon.

Svenska Läkare mot kärnvapen 
har samarbetat med den holländs-
ka fredsorganisationen Pax som 
nyligen presenterade sin årliga 
rapport om banker som investe-
rar i kärnvapenbolag. Där hamnar 
Nordea, Swedbank och SEB på lis-
tan över bolag som Pax menar har 
bättrat sig i frågan.

Josefin Lind

Förvaltar svenskarnas 
pensionspengar

 ○ Första till Fjärde AP-fonden ska 
fungera som buffertfonder och 
täcka upp när inbetalningarna 
i systemet inte räcker till. De ska 
också bidra till pensionssystemets 
finansiering. Fonderna investerar 
främst i aktier, räntepapper och 
fastigheter i Sverige och utomlands.

 ○ Sjunde AP-fonden förvaltar 
pengarna för de svenskar som inte 
gör något eget val i premiepen-
sionssystemet. Fonden investerar 
i aktier och räntepapper. Den största 
delen är placerad i utländska bolag. 
DN

EuroDollar Stockholm Dow Jones
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(+6 öre)

+1,5%
+9,8% +7,4%I år: I år:

(465,3) (17810,1)
kl 22

London

+0,1%I år:
(6755,7)

+1,1%
Pund

11,69 kr
(+6 öre)

OMXS

+0,5%

N
O

T
IS

E
R



VERKSAMHETSBERÄTTELSE
VERKSAMHETSÅRET 

2013-09-01 – 2014-08-31

L
Ä

K
A

R
E

 M
O

T
 K

Ä
R

N
V

A
P

E
N

  
#

13
9

14



2 SLMK VERKSAMHETSBERÄTTELSE  2013-09-01 – 2014-08-31

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 
VERKSAMHETSÅRET 
2013-09-01 – 2014-08-31
Sammanställd av Meit Krakau

SVENSKA LÄKARE MOT KÄRNVAPEN 
är en ideell förening vars långsiktiga mål är att kärnva-
penkrig ska förhindras genom att kärnvapnen avskaffas. 
Föreningens syfte är att sprida saklig, vetenskapligt 
välgrundad information om de medicinska effekterna av 
kärnvapen. Vi arbetar för ett internationellt bindande 
avtal om förbud mot kärnvapen. SLMK ingår i den 
internationella federationen International Physicians 
for the Prevention of Nuclear War, IPPNW. SLMK är 
associerad medlem i Svenska Läkaresällskapet. 

UNDER DET GÅNGNA ÅRET har kärnvapen-
debatten dominerats av det medicinska och det humani-
tära perspektivet. Läkare mot Kärnvapen har i över trettio 
år arbetat för att de katastrofala effekterna av kärnvapen-
användning aldrig ska glömmas bort. Genom att år 2007 
lansera kampanjen ICAN, International Campaign to 
Abolish Nuclear Weapons, har vi bidragit till att det hu-
manitära perspektivet alltmer kommit att prägla debatten 
i kärnvapenfrågorna. Ordförande för mötet om de huma-
nitära konsekvenserna av kärnvapen i Nayarit, Mexiko i 
februari 2014,  fastslog att ”awareness of the humanitarian 
impact of nuclear weapons is already changing the hearts 
and minds worldwide of those engaging in discussions 
concerning nuclear weapons.” Utan insatserna från SLMK 
tillsammans med den internationella läkarrörelsen mot 
kärnvapen skulle vi inte ha sett detta avgörande skifte i 
kärnvapenfrågorna. Här presenterar vi vår verksamhet 
under verksamhetsåret 2013-09-01 – 2014-08-31 som på 
makro- och mikronivå lett till en ökad förståelse för de 
medicinska konsekvenserna av kärnvapen och en insikt 
om att dessa vapen skyndsamt måste avskaffas. Detta är 
vårt ansvar – och det är alla regeringars ansvar.

MEDLEMSKAP
SLMK organiserar läkare och medicine studerande 
samt lärare vid medicinsk fakultet. Vid verksamhetsår-
ets utgång har föreningen 2464 betalande medlemmar, 
vilket är en liten minskning jämfört med föregående 
år. Eftersom medlemsåret löper per kalenderår kan det 
tillkomma ytterligare medlemmar innan årets utgång. 
Medlemsavgiften är 290 kr per år. För studentmedlem-
mar är avgiften 100 kr per år. Medlemsavgiften har 
varit oförändrad alltsedan år 2005. Av medlemmarna är 
54 % män och 46 % kvinnor.  

ASSOCIERAT MEDLEMSKAP
Tre yrkesföreningar mot kärnvapen, Forskare och in-
genjörer mot kärnvapen, FIMK, Sjuksköterskor, sjuk-
gymnaster och analytiker mot kärnvapen, SSAMK, 
samt från och med början av år 2013 även Svenska 
tandläkare mot kärnvapen, STMK, har valt att lägga 
ner sina respektive föreningar, varefter deras medlem-
mar erbjudits att bli associerade medlemmar i SLMK. 
De kan då fortsätta sitt engagemang mot kärnvapen 
inom SLMK:s ram. Medlemsavgiften för våra associe-
rade medlemmar är 200 kr per år. Den största gruppen 
av associerade medlemmar utgörs av f.d. FIMK-med-
lemmar med 144 betalande. De f.d. STMK-medlem-
marna är 110 och de f.d. SSAMK-medlemmarna är 4. 
SLMK välkomnar fler associerade medlemmar bland 
dessa professioner.

STYRELSEN 
Vid årsmötet i januari 2014 omvaldes Andreas Tolf 
som ordförande. Åsa Lindström nyvaldes som vice 
ordförande och Martin Tondel omvaldes som vice 
ordförande. Till sekreterare omvaldes Meit Krakau. 
Den nyvalda styrelsen hade 9 ordinarie medlemmar 
och en vakant post som studentrepresentant, samt 
9 suppleanter. Vid årsmötet antogs en motion om 
stadgeändring i andra läsningen och trädde då i kraft. 
Därmed gäller att minsta antalet ledamöter i styrelsen 
ska vara ordförande, sekreterare samt ytterligare minst 
8 ordinarie ledamöter (en minskning från tidigare 
minst 10 ordinarie ledamöter förutom ordförande 
och sekreterare) och minst 4 suppleanter (oförändrat). 
Styrelsen är beslutsmässig om minst 7 medlemmar är 
närvarande (tidigare minst 8 medlemmar). 

Verkställande utskottet, VU, utgörs av sex styrelse-
medlemmar: ordföranden, de två vice ordförandena, 
sekreteraren, Leonore Wide och Gunnar Westberg. 
Föreningens kanslichef/kassör Klas Lundius och för-
eningens informationsansvariga Josefin Lind är stän-
digt adjungerade medlemmar i VU. VU håller månat-
liga sammanträden via skype. 
 
Som föreningens auktoriserade revisor nyvaldes 
Christina Gotting på årsmötet. Som revisorssuppleant 
nyvaldes Gunnel Söderlund. Sedan många år väljer 
SLMK också en föreningsrevisor med preciserat an-
svar. Bengt Lindell omvaldes som föreningsrevisor och 
Kristina Olofsson som dennes suppleant. Föreningsre-
visorn fyller även funktionen som mottagare av med-
delanden från ”visselblåsare”.
Valberedningen har bestått av Carin Odhner, sam-
mankallande, Karin Stenstedt samt Erik Wareborn, 
studentrepresentant.
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Styrelsen har haft 6 sammanträden under verksam-
hetsåret. Det första hölls i månadsskiftet augusti/sep-
tember och det andra i november 2013. I januari 2014 
hölls ett kort styrelsemöte före årsmötet, ett konstitu-
erande styrelsemöte direkt efter årsmötet och därefter 
ett vanligt styrelsemöte. I slutet av mars 2014 hölls ett 
styrelsemöte i samband med vårmötet i Uppsala. Öv-
riga möten hölls i Stockholm. 

SLMK-STUDENTGRUPPEN 
Medicinstudenterna ses som mycket viktiga för för-
eningen. Vi försöker så ofta som möjligt att få med 
en student på våra aktiviteter. Under verksamhetsåret 
saknades dock studentrepresentant i styrelsen. Antalet 
studentmedlemmar har de senaste åren varit ganska 
konstant mellan 15 och 20. En liten aktiv grupp med 
medlemmar från både Danmark och Sverige finns i 
Öresundsområdet. Erik Wareborn och Märta Leffler 
medverkade vid ett möte med temat katastrofmedicin 
i Malmö hösten 2013, anordnat av Svenska Läkare-
sällskapets kandidatförening och IFMSA, där de tala-
de om hur kärnvapen kan orsaka katastrofer. Andreas 
Tolf höll en workshop om kärnvapen på IFMSA:s 
nationella möte i februari 2014. Europeiskt IPPNW-
studentmöte hölls i Helsingfors i maj 2014. Tyvärr 
kunde ingen SLMK-student delta men SLMK gav 
ekonomiskt stöd till mötet med 300 euro. 
En intervju med SLMK:s ordförande Andreas Tolf, 
som berättade om varför medicinstudenter och lä-
kare ska engagera sig i SLMK, var införd i Appendix 
#3/2014 som är medlemstidning för Medicine Stude-
randes Förbund. Appendix utkommer som en del av 
tidskriften Moderna Läkare från SYLF, Sveriges yngre 
läkares förening.

KANSLI OCH PERSONAL
Föreningen har sitt huvudkontor på Norrtullsgatan 45, 
Stockholm. Josefin Lind arbetar heltid som informa-
tionsansvarig. Hon ansvarar bland annat för intern och 
extern information samt representerar SLMK i många 
olika sammanhang. Cerese Olsson arbetar deltid, f.n. 
35 %. Hon sköter den löpande ekonomin, medlems-
registret m.fl. administrativa uppgifter, och hon deltar 
även i olika projekt som SLMK driver. Föreningens 
mångårige kassör och kanslichef Klas Lundius, som 
arbetar på SLMK:s kontor i Perstorp, har successivt 
överfört många av sina tidigare arbetsuppgifter till 
Stockholmskontoret och har kunnat minska ner sin ar-
betstid till ca 20 %. Margareta Gustafsson, som i många 
år arbetat deltid på Perstorpskontoret, gick i pension 
vid årsskiftet. Pernilla Lundmark, som anställdes 2011 
för att driva kampanjen ICAN Sverige 2014, slutade 
sommaren 2014. I augusti 2014 anställdes Clara Levin 
på halvtid för att koordinera projektet att modernisera 

studiematerialet Lär om Kärnvapen. Hon arbetar även 
med andra aktuella projekt. Ellinor Nilsson har under 
året haft en timanställning för arbetet med att gå ige-
nom och sortera SLMK:s arkiv. 

EKONOMI
SLMK har en stabil ekonomisk situation. Internt ge-
nererade medel i form av medlemsavgifter, gåvor från 
medlemmar och givare samt spararnas bidrag via Swed-
bank Roburs Humanfond utgjorde under verksam-
hetsåret ca 75 % av föreningens inkomster. Framförallt 
medlemmarna och de associerade medlemmarna skän-
ker regelbundet extra bidrag till verksamheten. Vi har 
dessutom en krets med ca 400 givare och stödpersoner. 
Givarnas generösa svar på våra brevupprop gör att vi i 
regel kan mobilisera ekonomiska resurser för angelägna 
projekt vilket är mycket värdefullt. 

Det ideella sparandet i Swedbank Roburs Humanfond 
till förmån för SLMK gav i februari 2014 en utdelning 
med 400 286 kr. Vi har också fått 20 000 kr i testamen-
terad gåva. Övriga intäkter kommer från medlemmar 
och givare samt bidrag från Folke Bernadotteakademin. 
Bokslutet den 31 augusti 2014 visade ett resultat på 
minus 97 740 kr. Balansräkningen omsluter drygt 5 
miljoner kr. SLMK har en tillfredsställande buffert av 
sparat kapital. Vid bokslutet var ca 31 % av tillgångarna 
placerade i svenska och globala aktiefonder och ca 69 % 
i räntefonder och på räntebärande bankkonto. Årsredo-
visningen finns tillgänglig på SLMK:s webbplats under 
fliken ”Om oss”. SLMK har som policy att inte placera 
i fonder eller bolag som har anknytning till kärnvapen-
industrin. 

Från Folke Bernadotteakademin (FBA) beviljades i 
januari 2014 dels ett verksamhetsbidrag på 330 000 kr, 
dels ett projektbidrag på 200 000 kr. Verksamhetsbidra-
get var huvudsakligen riktat till tidskriften Läkare mot 
Kärnvapen och verksamheten vid kontoret i Stockholm. 
Projektbidraget var riktat till ett projekt med syftet att 
lyfta kärnvapenfrågan i den kommande valrörelsen. I 
juni 2014 beviljade FBA ett projektbidrag på 170 000 
kr riktat till projektet ”Lär om Kärnvapen 2.0”, en 
grundlig modernisering och uppdatering av vårt nätba-
serade studiematerial. 

SLMK har ett 90-konto varför den ekonomiska 
redovisningen kontrolleras enligt SFIs (Svensk In-
samlingskontroll) 
föreskrifter som 
stipulerar att minst 
75 % av insamlade 
medel skall användas till föreningens ändamål. SLMK 
har alltid klarat den gränsen med god marginal. För-
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eningen är ansluten till Frivilligorganisationernas 
Insamlingsråd, FRII. Under verksamhetsåret lade 
styrelsen och kanslipersonalen, främst Josefin Lind, 
ner ett ganska omfattande arbete på att färdigställa 
den fullständiga kvalitetskoden enligt FRII:s riktlinjer. 
Koden godkändes av föreningens auktoriserade revisor 
i slutet av sommaren 2014 och kan läsas på SLMK:s 
webbplats. 

LÄKARE MOT KÄRNVAPENS VETEN-
SKAPLIGA RÅD  
Detta råd, som inrättades i samband med att SLMK 
bildades, blev vilande för en del år sedan. Rådet återska-
pades under år 2011 av Jan Larsson och Martin Tondel 
tillsammans med Stefan Björnson, Lars Rydén och 
Peter Wallensteen från Forskare och Ingenjörer mot 
Kärnvapen. Rådet har formen av ett nätverk med 13 
medlemmar, var och en med ett eget kunskapsområde 
att bevaka. Rådets uppgift är att upprätthålla kontakt 
med forskarvärlden och ta del av aktuell vetenskaplig 
forskning i anslutning till kärnvapenfrågan. Rådets 
medlemmar medverkar med artiklar i tidskriften Läka-
re mot kärnvapen och även i dagspressen. Den 6 augusti 
2014 var en artikel med rubriken ”Fullt möjligt med 
kärnvapenfri värld” införd i Göteborgs-Posten. http://
www.gp.se/nyheter/debatt/1.2449377-fullt-mojligt-
med-karnvapenfri-varld
Artikelförfattare var följande medlemmar i Läkare mot 
Kärnvapens vetenskapliga råd: Inge Axelsson, professor 
i medicinsk vetenskap, Stefan Björnson, civilingenjör 
(teknisk fysik), Lars Ingelstam, professor emeritus i 
teknik och social förändring, Thomas Jonter, professor 
i internationella relationer, Jan Larsson, överläkare i 
anestesi och intensivvård, docent, Lars Rydén, professor 
emeritus i biokemi, Elisabet Södersten, psykolog, Mar-
tin Tondel, överläkare i arbets- och miljömedicin, med 
dr, Gunnar Westberg, professor i medicin. 

FRIVILLIGARBETE OCH 
ERSÄTTNINGAR  
Föreningsarbetet vilar till stor del på ideellt arbete 
som utförs utan ersättning. Många medlemmar bidrar 
med stora och små arbetsinsatser. Från det gångna 
verksamhetsåret inrapporterade 58 personer totalt ca 
650 arbetsdagar med ideellt utfört arbete. SLMK har 
en sparsam policy beträffande ersättningar till med-
lemmar. Vid styrelsemöten erhåller styrelsemedlem-
marna 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. Ett dokument 

med formalisering av dessa rutiner antogs av styrelsen 
i april 2013.

INFORMATIONSBLADET LÄKARE MOT 
KÄRNVAPEN, LMK
Denna medlemstidskrift utkommer med fyra nummer 
per år. Under verksamhetsåret utgavs: 
Nr 134 nov-dec 2013. Tema: Strålning. 
Nr 135 febr 2014. Huvudrubrik: Nuclear Exits – kon-
ferens i Helsingfors. 
Nr 136 april 2014. Huvudrubrik: Nayarit – the point 
of no return. Konferens om humanitära konsekvenser 
av kärnvapen.
Nr 137 juni 2014. Huvudrubrik: NPT Prep Com i 
New York. 
Tidningens upplaga är ca 4000 ex. Det är den enda 
regelbundet utkommande tidskrift i Sverige som be-
vakar området kärnvapennedrustning. Jan Larsson och 
Ulf König har sedan mer än tio år varit huvudredaktö-
rer för tidningen. Gabriel Holmbom ansvarar för lay-
out. Under vinjetten ’Internationell utblick’ medverkar 
Inge Axelsson i varje nummer med aktuella, intres-
santa notiser och referat från många internationella 
tidskrifter och databaser. Tidningen är även medlems-
blad för vår danska systerförening Danske Læger mod 
Kernevåben, DLMK. På utskickslistan står många 
bibliotek och institutioner samt personer verksamma 
inom politik och förvaltning. Tidskriften kan läsas på 
SLMK:s webbplats.

FORTBILDNING OCH UTVECKLING
En ständig fortbildning inom verksamhetsområdet 
sker för medlemmarnas del genom tidningen Läkare 
mot Kärnvapen och medlemsutskick per brev. Rikligt 
med aktuell information finns på SLMK:s webbplats. 
Medlemmarna erbjuds att prenumerera på ett elek-
troniskt nyhetsbrev som utsändes ungefär 6 ggr per 
år av Leonore Wide och Meit Krakau. Dessemellan 
skickas olika nyheter ut via samma e-postlista. På 
våra styrelsemöten ingår ofta ett utbildningsinslag. 
Vid årsmötet i januari 2014 hade vi besök av Amanda 
Jackson, hållbarhetschef på Swedbank, som talade om 
hur hon arbetade med att få bort kapitalplacering i 
kärnvapenrelaterad industri. Vid vårmötet i Uppsala 
rapporterade Josefin Lind från konferensen i Nayarit, 
Mexiko. Vi hade då även medverkan av representanter 
för flera fredsföreningar i Uppsala. Ett återkommande 
inslag vid styrelsemötena har varit diskussioner om 
framkomliga vägar mot vårt långsiktiga mål. 

KLIMATKOMPENSATION FÖR 
FLYGRESOR
Vid årsmötet i januari 2009 beslutades att SLMK 
ska klimatkompensera för alla flygresor som görs i 
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SLMK:s regi. Efter några års beräkningar av utsläpp 
av koldioxid-ekvivalenter från flygresorna och mot-
svarande kostnader för klimatkompensation, bestämde 
styrelsemötet i januari 2013 att föreningens klimat-
kompensation tills vidare sker genom årlig inbetalning 
av 10 000 kr till Vi-skogen.

MEDLEMSBREV 
Förutom informationsbladet får föreningens medlem-
mar vanligtvis tre medlemsbrev per år med aktuell 
information om arbetet med kärnvapennedrustning 
och föreningens verksamhet. Den som missat att be-
tala sin medlemsavgift erhåller flera påminnelsebrev 
med ytterligare information. 

SLMK PÅ NÄTET  www.slmk.org 
Webbplatsen sköts av Josefin Lind. Uppdatering sker 
så gott som dagligen. SLMK på Facebook
www.facebook.com/SLMK.1981 uppdateras också 
mycket ofta och har blivit allt flitigare besökt. Även 
SLMK:s twitterkonto twitter.com/IPPNWSweden 
har ett ökande antal följare. SLMK är medlem i 
Globalportalen www.globalportalen.org och där finns 
en länk till SLMK:s webbplats. 

LÄR OM KÄRNVAPEN  
www.läromkärnvapen.se   
Detta nätbaserade studiematerial om kärnvapenpro-
blematiken har sedan flera år funnits på SLMK:s 
webbplats. Det finns också en engelskspråkig version 
http://www.learnaboutnukes.org , en norskspråkig 
version http://www.atomvapen.no som vår norska 
systerförening ansvarar för, samt en kortare version 
på ryska. Studiematerialet är i första hand avsett för 
studerande på alla nivåer och en intresserad allmänhet. 
I augusti 2014 påbörjades arbetet med att modernisera 
och uppdatera studiematerialet, projektet ”Lär om 
Kärnvapen 2.0”, med Clara Levin som projektledare. 
Den nya webbplatsen beräknas bli färdig i december 
2014. Projektet finansieras av anslag från Folke Berna-
dotteakademin. 
                                                                       
LÄR OM KÄRNVAPEN FÖR LÄRARE: 
LÄR OM NEDRUSTNING
Studiematerialet kompletterades 2009 med ett pe-
dagogiskt utformat material för skolundervisning, 
riktat till gymnasiet, årskurs 8 - 9 och folkhögskolor. 
Det innehåller en lärarhandledning för undervisning 
om nedrustning med ett flertal lektionsförslag och 
övningar. Materialet är baserat på ’Learn abolition’ på 
ICAN:s webbplats. Det nås via en klickbar flik på Lär 
om Kärnvapens webbplats eller på http://laromkarn-
vapen.slmk.org/forlarare.html
 

INRIKES AKTIVITETER
ALMEDALSVECKAN I JULI 2014
Under denna vecka deltog 8 personer från SLMK i 
föreningens aktiviteter. Den 3 juli anordnade SLMK 
i samarbete med Uppsala universitet ett seminarium 
med rubriken ”Varför är det så svårt att avskaffa 
kärnvapen?” där Peter Wallensteen, Thomas Jonter, 
Cecilia Tengroth från Röda Korset, och Josefin Lind 
medverkade. Moderator var Martin Tondel. Semina-
riet lockade ett 30-tal åhörare. Direkt därefter följde 
en debatt med deltagande av representanter för de 
politiska ungdomsförbunden. Samtalsledare var Sofia 
Tuvestad från IKFF. Alla deltog sedan i en gemensam 
lunch som sponsrades av SLMK. 
Liksom förra året anordnade SLMK tillsammans med 
IKFF flera lyckade aktioner centralt i Visby, då de er-
bjöd blodtrycksmätning och passade på att informera 
om kärnvapen samtidigt. 

AMBASSADBESÖK 
Tre ambassader i Stockholm har uppvaktats under 
verksamhetsåret.
Möte med Mexikos ambassadör den 18 dec 2013. 
Besöket föranleddes av den kommande konferensen 
i Nayarit, Mexiko. Josefin Lind och Leonore Wide 
deltog i besöket. 
Möte med Perus ambassadör den 28 mars 2014. Besö-
ket föranleddes av att Peru skulle vara ordförandeland 
vid det kommande NPT Prep Com-mötet. Andreas 
Tolf, Åsa Lindström och Josefin Lind deltog i besöket. 
Möte på USA:s ambassad den 14 april 2014. Gunnar 
Westberg, Josefin Lind och Leonore Wide samtalade 
med en chef på ambassadens politiska sektion. 

ARKIVET
Sedan många år har SLMK fått disponera ett utrym-
me i Svenska Läkarförbundets källare på Kommen-
dörsgatan, där vi förvarat arkiverat material. Under 
våren 2014 anslog vi medel för att få arkivet professio-
nellt genomgånget och sorterat med sikte på att lämna 
materialet till en lämplig arkivinstitution och därige-
nom göra SLMK:s arbete för kärnvapennedrustning 
tillgängligt för forskning. Ellinor Nilsson påbörjade 
arbetet i april 2014. Källarförrådet tömdes helt efter 
en översvämning i källaren i augusti. Det färdigsorte-
rade materialet flyttades då temporärt till Norrtulls-
gatan 45. SLMK har även hyrt en förrådsplats nära 
Norrtull för förvaring av annat sparat material. 

FILM
En kort (3 min) informationsfilm om SLMK och 
arbetet för kärnvapennedrustning producerades 
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i slutet av år 2013 med medel från Folke Berna-
dotteakademin och insamlade medel. Filmen 
heter ”Vi är Läkare mot Kärnvapen” och finns 
på SLMK:s webbplats samt på Youtube: https://
www.youtube.com/watch?v=-o2lScqQsAM                                                                                             
Filmen försågs sedan med engelsk text för att kunna 
visas internationellt: http://www.youtube.com/
watch?v=3X8jXNrRFJY 
                                                                                                                     
HIROSHIMAMINNESDAGEN DEN 
6 AUGUSTI 2014
Denna dag högtidlighålls minnet av atombombernas 
offer i Hiroshima och Nagasaki i augusti 1945. SLMK 
skickade ut ett pressmeddelande ”Aldrig mer Hiro-
shima – förbjud kärnvapen”. Medlemmar i SLMK 
anordnade eller medverkade vid manifestationer i 
Stockholm, Uppsala, Örebro, Göteborg och Lund. Se 
även under avsnittet Lokalgrupper. 
I Storkyrkan i Stockholm hölls för nionde året i rad 
en manifestation för fred och nedrustning, arrangerad 
av SLMK och Stockholms Domkyrkoförsamling. Bi-
skop Eva Brunne, SLMK:s vice ordförande Åsa Lind-
ström och författaren Anita Goldman medverkade 
som talare. Årets anti-atombombsdiplom från SLMK 
utdelades till diplomaten Hans Blix. Annonser om 
manifestationen var införda i SvD och DN. 
I Lunds domkyrka talade Karin Utas Carlsson i an-
slutning till middagsbönen. Det fanns där också en 
liten utställning om Hiroshima och Nagasaki samt ett 
bokbord.

Inför HÖGNIVÅMÖTET OM KÄRN-
VAPEN NEDRUSTNING I FN i slutet av 
september 2013 skrev ordförandena för SLMK och 
IKFF tillsammans ett brev till dåvarande utrikesmi-
nister Carl Bildt och påtalade Sveriges ansvar för att 
stärka nedrustningsviljan. Av svaret från UD framgick 
att Sverige enbart avsåg att stå bakom EU:s uttalande, 
vilket förmedlades till olika riksdagsledamöter av Jose-
fin Lind, SLMK, och Sofia Tuvestad, IKFF. De följde 
förhandlingarna via nätet och skrev sedan en artikel 
om Sveriges svaga insatser på Dagens Arena den 2 
oktober. Artikeln hade rubriken ”IKFF & SLMK: 
Sverige har tystnat i kampen för kärnvapenförbud”.   
http://www.dagensarena.se/opinion/ikff-slmk-okat-
stod-for-karnvapenforbud-men-sverige-ar-tyst/#.
VHB-DJxJIAI.email

ICAN SVERIGE 2014 www.slmk.org/icanw     
Efter att SLMK i juni 2011 mottagit en testamen-
terad donation på nära 675 000 kr från en enskild 
medlem initierade SLMK en treårig kampanj finan-
sierad av donationen. Syftet med kampanjen var att 
öka opinionsbildningen om kärnvapenfrågorna fram 

till riksdagsvalet 2014. Pernilla Lundmark anställdes 
som kampanjarbetare i januari 2012. Kampanjen lades 
upp efter tre huvudspår: Nätverksbyggande, lobbying 
mot svenska politiker samt kampanj riktad till allmän-
heten.  

Pernilla Lundmark har även arbetat direkt för SLMK, 
bland annat med utformning och grafisk formgivning 
av kampanjmaterial och med medlemsrekrytering. Ett 
omfattande kampanjmaterial och hjälpmedel för den 
som vill informera om kärnvapen finns tillgängligt på 
hemsidan. En fullständig beskrivning av det mångfa-
cetterade arbete som utvecklades inom ICAN Sverige 
ligger utom ramen för denna verksamhetsrapport. 

ICAN INTERNATIONELLT 
Ny rapport om bankernas investeringar i kärnvapen.                                            
“Don’t Bank on the Bomb. A Global Report on the 
Financing of Nuclear Weapons Producers.”
Rapporten lanserades i Stockholm den 10 oktober 
2013. Ett pressmeddelande med rubriken ”Svenska 
banker investerar i kärnvapen” skickades ut. Rap-
portförfattaren Susi Snyder från Pax i Nederländerna 
presenterade rapporten på en presskonferens där flera 
svenska tidningar, Sveriges radio och t.o.m. tidningen 
Wall Street Journal infann sig. Efter presskonferensen 
följde ett rundabordssamtal som SLMK arrangerade 
tillsammans med bl.a. IKFF. Flera intervjuer gjordes. 
Rapporten fick stort genomslag i pressen med bl.a. 
en helsida i Dagens Nyheters ekonomidel, inslag i 
SR Ekot, SVT Nyheter samt ett flertal svenska och 
utländska tidningar. I rapporten redovisades en under-
sökning av de fyra svenska storbankerna och vilka av 
dem som hade placeringar i kärnvapenre-
laterade bolag.  

www.dontbankonthebomb.com 
(Länken går nu till en ny, utvidgad rap-
port som utkom i november 2014.)
En animerad film om bankernas in-
vesteringar i kärnvapen framställdes av 
ICAN Sverige ”Bygger din bank bom-
ber? Byt bank!” Finns på webbplatsen 
http://slmk.org/icanw/dela-filmen-
bygger-din-bank-bomber-byt-bank/
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KLIMATEFFEKTER AV KÄRNVAPEN-
KRIG. NUCLEAR FAMINE (KÄRNVAPEN-
SVÄLT) 
Våren 2012 kom en rapport från IPPNW om klimat-
störningar, missväxt inom jordbruket och därefter föl-
jande massvält som kunde förväntas efter ett begränsat 
kärnvapenkrig. Rapporten översattes till svenska och 
publicerades i LMK nr 131. En ny, uppdaterad version 
av rapporten lanserades internationellt den 10 decem-
ber 2013. 
http://slmk.org/wordpress/wp-content/
uploads/2013/12/nuclear-famine-110413.pdf 
Andreas Tolf skrev följande dag en artikel med rubri-
ken ”Världen behöver ett förbud mot kärnvapen” på 
Svt.se. I artikeln beskrevs de katastrofala konsekven-
serna av ett regionalt kärnvapenkrig. 
http://www.svt.se/opinion/varlden-behover-ett-for-
bud-mot-karnvapen
Uppgifterna grundar sig på forskning som utförts av 
två amerikanska klimatforskare. SLMK bedömde att 
det vore värdefullt att få dessa resultat kontrollerade 
och verifierade av andra forskare. Sommaren 2014 
anslog vi därför 150 000 kr till ett forskningsprojekt i 
samarbete med professor Gunilla Svensson vid Mete-
orologiska Institutionen, Stockholms universitet. Hon 
är medlem av Läkare mot kärnvapens vetenskapliga 
råd. Resultatet väntas bli klart mot slutet av år 2014. 

LIFE-LINK FRIENDSHIP-SCHOOLS 
PROGRAM  www.life-link.org
Detta program för fredsundervisning skapades av 
Hans Levander som också varit aktiv inom SLMK i 
många år. Efter Hans Levanders bortgång har pro-
grammet fått en ny ledning. Christina Vigre Lundius 
har utsetts till kontaktperson mellan Life-Link och 
SLMK. Till Life-Links internationella konferens i 
Sigtuna i augusti 2014 gav SLMK ett resebidrag på 
1700 US-dollar riktat till ungdomar från Hiroshima. 
Martin Tondel medverkade som talare.

MEDICINSKA RIKSSTÄMMAN 2013
Stämman hölls i början av december 2013 på Water-
front. SLMK medverkade med en monter som var 
välbesökt. Vi presenterade vår kampanj Don’t Bank 
on the Bomb och besökarna fick skriva vykort till sin 
bank, med en uppmuntrande text till de banker som 
tillämpat en bra policy och ett önskemål om bättring 
till de banker som ännu inte infört sådan policy. Se 
reportage i LMK nr 135.

MEDLEMSHELGEN ”ENGAGEMANG 
OCH VISIONER” 16-18 MAJ 2014 
Det blev en mycket lyckad helg med deltagande av 
totalt 13 personer, i vacker miljö på Wendelsbergs 

folkhögskola i Göteborg. Programmet vände sig sär-
skilt till medlemmar som har engagemang men inte 
tid annat än sporadiskt för SLMK-relaterat arbete. 
De flesta deltagare var unga och några hade små barn 
med sig, ett koncept som säkert kommer att tas upp 
igen. Många nya idéer kom fram. En idé som vi tagit 
fasta på är att ordna en föreläsningsturné till landets 
medicinska fakulteter, dock ännu utan tidsram för 
genomförandet. Mötet finansierades av insamlade 
medel. Det var Åsa Lindström, Andreas Tolf och Per-
nilla Lundmark som ordnat programmet. Se reportage 
i LMK nr 137.    

NÄTVERKET FÖR KÄRNVAPENNED-
RUSTNING, www.nucleardisarmament.se  
Inom detta nätverk samarbetar ett 15-tal svenska 
organisationer för fred och nedrustning. Deras repre-
sentanter i Nätverket träffas regelbundet i Stockholm. 
Den gemensamma plattformen är arbetet för en kärn-
vapenfri värld. SLMK representeras av Leonore Wide, 
som har fungerat som ordförande i Nätverket sedan 
ett tiotal år, och Meit Krakau. De seminarier som har 
arrangerats av Nätverket redovisas i verksamhetsberät-
telsen från SLMK Stockholmsföreningen.  

RIKSDAGSARBETET
Josefin Lind och Leonore Wide håller kontakt med 
ett nätverk mot kärnvapen som bildats i Riksdagen. 
De har tillsammans med IKFF medverkat vid flera 
möten och seminarier med riksdagsledamöter. Josefin 
Lind har utsetts till nätverkets kontaktperson gen-
temot föreningarna och håller riksdagsledamöterna 
uppdaterade om händelseutvecklingen på kärnvapen-
fronten. 

Före Riksdagsvalet i september 2014 skickade 
SLMK ut fem frågor till alla riksdagspartier, alla ung-
domsförbund och alla kvinnoförbund. Svaren som 
vi fick in sammanställdes i en tryckt skrift ”Sverige 
& Kärnvapnen. Valguide 2014” finans ierad med 
anslag från Folke Bernadotteakademin. http://slmk.
org/wordpress/wp-content/uploads/2014/07/Sve-
rige_karnvapnen.pdf
Skriften distribuerades bl.a. i Almedalen under som-
maren. Alla svar finns i sin helhet att läsa på SLMK:s 
webbplats.

SIFO-UNDERSÖKNING  
Vid månadsskiftet mars-april 2014 skickade SLMK 
en fråga med SIFO:s telefonintervjuer. Framförallt 
Pernilla Lundmark hade utarbetat texten. Frågan löd: 
Idag har fem länder rätt att ha kärnvapen, på villkor 
att de arbetar på att avskaffa dem. Många andra länder 
anser nu att dessa vapen minskar för långsamt i antal 
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och vill skapa ett globalt förbud mot att ha kärnvapen. 
Anser du att Sverige bör stödja ett sådant förbud mot 
kärnvapen eller anser du inte det? 89 % svarade ja, 7 % 
svarade nej, och 4 % var tveksamma. Det fullständiga 
resultatet finns tillgängligt på SLMK:s webbplats. Med 
svaret som underlag skickade SLMK ut ett pressmed-
delande och Andreas Tolf skrev två debattartiklar:
Den 27 maj 2014 i Upsala Nya Tidning med rubriken 
Förbjud kärnvapen
http://unt.se/asikt/debatt/forbjud-karnva-
pen-3168304.aspx
och den 2 juni i ETC med rubriken 
Lyssna på folket – förbjud kärn vapen
http://www.etc.se/debatt/lyssna-pa-folket-forbjud-
karnvapen 

SVENSKA LÄKARESÄLLSKAPET, SLS
SLMK är associerad medlem. Leonore Wide har som 
SLMK:s representant deltagit i fullmäktigemöten.  

UTRIKESDEPARTEMENTET 
I november 2013 hade SLMK ett öppet meningsut-
byte med dåvarande utrikesminister Carl Bildt. Det 
började med en debattartikel med rubriken ”Varför 
vill Sverige inte agera mot kärnvapen?” på SvD 
Brännpunkt den 10 november, undertecknad av Gösta 
Alfvén, Josefin Lind och Andreas Tolf www.svd.se/
opinion/brannpunkt/varfor-vill-sverige-inte-agera-
mot-karnvapen_8706886.svd En replik med rubriken 
”Vi ger aldrig upp målet om en kärnvapenfri värld” 
kom den 18 nov från utrikesminister Carl Bildt
http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/vi-ger-aldrig-
upp-malet-om-en-karnvapenfri-varld_8735664.svd 
och slutreplik från SLMK den 21 nov med rubri-
ken ”Fullt möjligt arbeta för förbud” www.svd.se/
opinion/brannpunkt/fullt-mojligt-arbeta-for-for-
bud_8749810.svd 
SLMK har som regel representerats av flera personer 
vid de informationsmöten som UD-NIS (Utrikesde-
partementets enhet för nedrustning och icke-sprid-
ning) inbjudit föreningarna till, inför Första Utskottets 
möte i FN respektive inför NTP Prep Com. SLMK 
följer uppmärksamt hur Sveriges regering agerar i 
olika internationella fora där kärnvapennedrustning 
och icke-spridning avhandlas. 

ÖVRIGT 
Enskilda SLMK-medlemmar och stödpersoner har 
deltagit i möten och seminarier i olika sammanhang 
och informerat om kärnvapenfrågor. I början av sep-
tember 2013 besökte en grupp från SLMK Myndig-
heten för samhällsskydd och beredskap, MSB, för att 
informera om tänkbara effekter av ett kärnvapenkrig. 
I oktober anordnade Nobelmuseet ett program med 

rubriken ”Vad hände sedan? Nobelpristagare i fred” 
där fyra organisationer som fått Nobels fredspris 
framträdde. Gunnar Westberg talade för SLMK/
IPPNW. Gunnar medverkade också som talare vid ett 
möte på Malmö högskola i maj 2014.
Lördagen den 25 januari 2014 behandlade radions P1 
Konflikt kärnvapenfrågan, hur hotet ser ut och vart 
engagemanget tagit vägen. Medlemmar i SLMK in-
tervjuades.

INTERNATIONELLT ARBETE
SLMK:s arbete är i stor utsträckning internationellt 
inriktat och sker i nära kontakt med den internationella 
läkarrörelsen mot kärnvapen.

NORDISKT OCH EUROPEISKT SAM-
ARBETE 
SLMK har goda kontakter med den norska föreningen 
Norske leger mot atomvåpen. SLMK:s tidskrift Läkare 
mot Kärnvapen är medlemstidning för vår danska sys-
terförening Danske læger mod kernevåben som också 
bidrar med artiklar. I Öresundsgruppen deltar svenska 
och danska läkare och medicinstudenter. Med Phy-
sicians for Social Responsibility, PSR, som är Finlands 
IPPNW-förening, har vi också regelbundna kontakter. 
Denna förening anordnade i oktober 2013 konferensen 
Nuclear Exits. Om länder som avstått från kärnva-
pen. Gunnar Westberg deltog och skrev rapporter som 
kan läsas på SLMK:s webplats. Se även utförligt repor-
tage i LMK nr 135. 
Under verksamhetsåret har Lars Pohlmeier, Tyskland, 
varit vice-president för IPPNW Europa. Vid världs-
kongressen nyligen valdes Angelika Claussen, Tysk-
land, till hans efterträdare.  

INTERNATIONAL PHYSICIANS 
FOR THE PREVENTION OF NUCLEAR 
WAR, IPPNW  http://www.ippnw.org
IPPNW är en världsfederation med föreningar i ett 
60-tal länder spridda över hela världen. SLMK håller 
kontakt med såväl IPPNW:s huvudkontor i USA som 
systerföreningar i ett flertal länder, framför allt i Norge, 
Danmark, Finland, Ryssland, Storbritannien, Tyskland, 
USA och Nepal. Det övergripande målet för SLMK lik-
som för IPPNW är ett totalt avskaffande av kärnvapnen 
och förebyggande av kärnvapenkrig. Den svenska läka-
ren Wenjing Tao, som är suppleant i SLMK:s styrelse, 
har varit styrelsemedlem i IPPNW fram till senaste 
världskongressen i augusti 2014. Gunnar Westberg är 
en av skribenterna på IPPNW:s blog  http://peaceand-
healthblog.com     
SLMK ger årligen ett bidrag till centrala IPPNW med 
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4 US-dollar per medlem och år. Dessutom gav SLMK 
ett extra bidrag med 10 000 US-dollar i augusti 2014 då 
IPPNW signalerat akuta problem med ekonomin.  

IPPNW VÄRLDSKONGRESS I ASTANA, 
KAZAKSTAN
International Council, internationella rådet, är 
IPPNW:s högsta beslutande organ. Där deltar repre-
sentanter för alla IPPNW:s länderföreningar. Rådet 
sammanträdde senast vid IPPNW-världskongressen i 
augusti 2014 i Astana, Kazakstan, i augusti 2014. 
Gunnar Westberg är SLMK:s representant i rådet 
(councilor), Åsa Lindström biträdande representant 
(deputy councilor) och Moa Herrgård studentrepresen-
tant. Totalt deltog 7 personer från SLMK. De övriga 
var Wenjing Tao, Andreas Tolf, Nelli Jonasson-Filip-
pova och Josefin Lind. SLMK anordnade där en work-
shop om rapporten ”Don’t Bank on the Bomb” vilken 
leddes av Susi Snyder från Pax i Nederländerna. SLMK 
stödde hennes deltagande med logikostnaden. SLMK 
sponsrade även en nepalesisk läkares resa till kongres-
sen. Före kongressen gjorde IPPNW-studenterna en 
cykeltur från Semey till Astana. De stannade till på 
olika platser längs vägen och informerade befolkningen 
om kärnvapenfrågorna. SLMK bidrog med 2500 US-
dollar till cykelturen.  

ICAN, INTERNATIONAL CAMPAIGN 
TO ABOLISH NUCLEAR WEAPONS  
www.icanw.org
Denna breda internationella kampanj lanserades 2007 
på initiativ av IPPNW för att skapa en stark opinion för 
kärnvapennedrustning genom ett utåtriktat kampanjar-
bete. Inom ICAN ligger väsentliga delar av det kärnva-
peninriktade arbete inom IPPNW som SLMK särskilt 
stöder. ICAN har från starten vuxit internationellt och 
ICAN-kontor har upprättats i allt fler länder. ICAN har 
idag flera hundra partnerorganisationer i över 90 länder. 
Josefin Lind ingår i ICAN:s internationella styrgrupp 
och deltar i dess möten varannan vecka via Skype samt 
fysiska möten några gånger per år. Hon deltog i ett två-
dagarsmöte för ICAN:s internationella styrgrupp i juni 
2014 i Utrecht, Nederländerna. Genom henne får vi i 
SLMK direkt information om vad som är på gång inom 
ICAN.  ICAN-konferensen 23-24 januari 2014 ”Berlin 
Sessions on Humanitarian Disarmament” bevistades 
av Josefin Lind som höll en workshop om utåtriktat 
arbete med utgångspunkt från kampanjen Don’t Bank 
on the Bomb. 

FN, FÖRSTA UTSKOTTETS MÖTE I 
NEW YORK, OKTOBER 2013 
Mötet bevakades på plats av Josefin Lind. 125 stater 
(med Vatikanstaten 126) gick samman i ett uttalande 

av Nya Zeeland som krävde nedrustning utifrån ett 
humanitärt perspektiv. Sverige saknades dock bland 
undertecknarna. Sverige stödde istället, tillsammans 
med ett mindre antal stater, ett annat uttalande från 
Australien som distanserade sig från tanken på ett 
förbud mot kärnvapen. Josefin Lind bloggade om 
detta på SLMK:s webbplats. Under den vecka som 
hon var i New York deltog Josefin Lind även på ett 
möte med ICAN:s internationella styrgrupp samt på 
”Humanitarian Disarmament Forum”, en konferens för 
alla nedrustningsorganisationer som arbetar mot olika 
vapentyper såsom landminor, klustervapen, kärnvapen 
och ”mördarrobotar”.    

“THE SECOND CONFERENCE ON HU-
MANITARIAN IMPACT OF NUCLEAR 
WEAPONS” ägde rum i Nayarit, Mexiko, i februa-
ri 2013. Konferensen var en uppföljning av den tidigare 
konferensen med samma tema i Oslo i mars 2013 och 
var en del i en process som driver frågan om ett förbud 
mot kärnvapen. 146 stater deltog. Josefin Lind var där 
under två intensiva dagar och rapporterade hem till 
Sverige. Mötet avslutades av den mexikanske ordfö-
randen med orden ”Nayarit – the point of no return”. 
Se även två utförliga artiklar i LMK nr 136, skrivna av 
Josefin Lind respektive Bjørn Hilt från norska NLA. 
I anslutning till konferensen skickade SLMK ut två 
pressmeddelanden:
Pressmeddelande 4 februari 2014
Världens stater diskuterar kärnvapnens humanitära 
konsekvenser – var är Sverige?
http://slmk.org/2014/02/pressmeddelande-varldens-
stater-diskuterar-karnvapnens-humanitara-konsekven-
ser-%E2%80%93-var-ar-sverige/
Pressmeddelande 13 februari 2014  
Statsmöte om kärnvapnens risker för mänskligheten 
– kärnvapenstater bojkottar
http://slmk.org/2014/02/4469/
Tillsammans med Malin Nilsson, ordförande IKFF, 
skrev SLMKs ordförande Andreas Tolf den 27 februari 
en debattartikel i ETC med rubriken ”Dags att Sve-
rige åter tar initiativ för nedrustning”
http://www.etc.se/debatt/dags-att-sverige-ater-tar-
initiativ-nedrustning 

NPT PREP COM I NEW YORK, 
28 APRIL - 9 MAJ 2014
Icke-spridningsavtalet, NPT, höll sitt tredje förbere-
dande möte inför nästa översynskonferens år 2015. Från 
SLMK deltog Gunnar Westberg, Andreas Tolf och 
Josefin Lind. De rapporterade fortlöpande till styrelsen 
om händelseutvecklingen och hade möten med den 
svenska delegationen på plats. Josefin Lind deltog även 
i möte med ICAN:s internationella styrgrupp.
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DIALOGSEMINARIER. DIALOGUES AND 
SEMINARS WITH DECISIONMAKERS 
PROGRAMME
Möten och seminarier med beslutsfattare, särskilt i 
kärnvapenländernas huvudstäder, utgör sedan många 
år en viktig del av den internationella verksamheten. 
SLMK, främst Hans Levander, initierade och drev 
programmet de första åren. Huvudansvaret för projek-
tet överlämnades sedan till IPPNW. Programmet har 
fått fortsatt stöd och deltagande från SLMK. 

FILM
Tillsammans med flera andra IPPNW-föreningar 
gav SLMK år 2012 ett startbidrag till ett filmprojekt, 
en dokumentär film om den ryske officeren Stanislav 
Petrov som är känd för att han år 1983 räddade värl-
den från atomkrig.  Filmen ”The Man Who Saved the 
World” blev klar i år.  
http://www.imdb.com/title/tt2277106/

ÖVRIGT
Gunnar deltog i möte på Hollands ambassad i Stock-
holm i febr 2014, anordnat inför ett möte om nukleär 
säkerhet i Holland. 
SLMK stöder nätverket Mayors for Peace, där Meit 
Krakau är svensk representant.

 
Danderyd december 2014
Meit Krakau
Sekreterare

ÅRSRAPPORTER FRÅN 
LOKALFÖRENINGAR OCH 
LOKALGRUPPER
VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 
SLMK STOCKHOLM, VERKSAMHETS-
ÅRET 2013-09-01 – 2014-08-31. 
(Återges här något förkortad och redigerad.)         

ÅRSMÖTE 2013
Vid årsmötet 30/10 2013 som bevistades av åtta med-
lemmar och en associerad medlem beviljades styrelsen 
ansvarsfrihet. Bokslut visade en kassabehållning på 38 
152,91 kr. Följande val av styrelse för det kommande 
verksamhetsåret gjordes: Ordf.: Leonore Wide, vice 
ordf.: Gösta Alfvén, kassör: Karin Wrangsjö,  övrig 
ledamot: Anne Marie Snellman, Meit Krakau. Sekrete-

rare alternerande. Studentrepr: vakant. Revisorer: Bengt 
Erik Ginsburg, Monika Palmgren. Revisorsuppleant: 
Eva Petersson (associerad medlem). Valberedning: Ca-
rin Odhner, Karin Stenstedt.

LÖPANDE AKTIVITETER UNDER 
VERKSAMHETSÅRET
Protokollförda arbetsmöten har hållits 6 gånger under 
verksamhetsåret. Under året har ett flertal av Stock-
holmsgruppens aktiviteter skett i samarbete med Jose-
fin Lind och Pernilla Lundmark som båda arbetar på 
SLMK:s kansli på Norrtullsgatan 45 i Stockholm. 
Pernillas huvudsakliga uppgift är att vara kampanjledare 
i Sverige för ICAN-Sverige, International Campaign to 
Abolish Nuclear Weapons. Under verksamhetsåret fo-
kus på bl. a. ”Don’t Bank on the Bomb” ett projekt med 
syfte att förmå storbanker att avstå från investeringar i 
kärnvapenrelaterad verksamhet. Leonore är tillsammans 
med Josefin kontaktperson för SLMK för ett riksdags-
nätverk mot kärnvapen. SLMK Stockholm deltar aktivt 
i ”Nätverket för kärnvapennedrustning” med Leonore 
Wide som kontaktperson. Meit Krakau och Leonore 
Wide har tillsammans med arkivarie Ellinor Nilsson 
gått igenom SLMK:s arkiv på Kommendörsgatan för 
kommande annan förvaring. Karin Stenstedt bevakar 
SLMK:s medlemsregister avseende avlidna medlem-
mar. Meit och Leonore utfärdar tillsammans SLMK:s 
nyhetsbrev. Leonore medverkade i Infobladet nr 134 
med rapport från Hiroshima-dagen 2013, i nr 135 med 
rapport från seminarium den 3 dec om det humanitära 
perspektivet och från riksstämmemontern 2013, samt i 
nr 136 från seminariet: Har NPT någon framtid. 

2013
14 sept. Deltagande i aktivitetsdag, ”Making Peace” i 
Nobelmuséet. Leonore, Anne-Marie, Carin O och Jo-
sefin deltog med ”Bombs No More” ICAN.  
22 okt. Möte Nobelmuséet med deltagande av SLMK 
som tidigare fredspristagare.
3 dec. Seminarium på ABF-huset med tema ”Huma-
nitära konsekvenser av kärnvapenkrig”. Nätverket för 
kärnvapennedrustning arrangör. Talare var Beatrice 
Fihn, WILPF, Eva von Oelreich, Röda Korset och An-
nika Thunborg, UD. Leonore Wide samtalsledare.
Medlemmar i Stockholmsgruppen deltog i bemanning-
en av SLMK:s monter vid årets riksstämma. Leonore 
organiserade.

2014
18-19  jan. Årsmöte SLMK riksföreningen, Norrtulls-
gatan, Stockholm.
20 feb. Möte riksdagsledamöter, Leonore och Josefin.
12 mars. Seminarium på ABF-huset med tema ” Har 
NPT en framtid”.  Leonore programledare. Henrik 
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Salander, Josefin Lind samt Annika Thunborg, UD, 
deltog. 
6 aug. Hiroshimadagen. Manifestation i Storkyrkan, arr 
SLMK och Stockholms domkyrkoförsamling. Leonore 
hållit i planering. Talare var Åsa Lindström SLMK, 
biskop Eva Brunne och författare Anita Goldman. 
Tidigare på eftermiddagen hölls en manifestation på 
Stortorget, arr av SLMK och Nobelmuseet, med tal, 
sång och s.k. die-in-aktion.

 
Stockholm den 2 oktober 2014
Karin Wrangsjö

UPPSALA
Uppsalagruppen drabbades under 2014 av en stor för-
lust när Hans Levander avled den 7 juli. Hans arbetade 
med stort engagemang för kärnvapnens avskaffande 
ända från början av 1980-talet när SLMK bildades. 
Han var en kreativ inspiratör och även om han huvud-
sakligen arbetade internationellt var han viktig även 
för oss i Uppsala. Hans deltog vid lyktnedsättningen i 
Fyrisån på Hiroshimadagen de flesta år men vid årets 
ceremoni fick vi klara oss utan honom. Uppsala som 
fredsstad har gjort en stor förlust. 

 
Uppsala december 2014
Jan Larsson

GÖTEBORG  
I Göteborg görs allt lokalt SLMK-arbete tillsammans 
med Yrkesgrupper för kärnvapen och med Fredsam, 
där alla fredsorganisationer samarbetar.
I juni deltog vi i seminarier vid Fredsdagarna. Hiro-
shimadagen uppmärksammades i Fredslunden vid 
Vasaparken med Jazzmusiker för Fred och sång. Brian 
Palmer socialantropolog och fredsforskare, talade. 
Mötesledare var Gunnar Westberg. Arrangemanget 
uppmärksammades av Göteborgs-Posten där det 
även fanns en färgbild. Bra bilder och text finns på 
YouTube.
Bokmässan som hölls i september 2014 hade ett 
Inter nationellt Torg där Yrkesgrupper mot Kärnvapen 
deltog med en utställning. Där hade vi en namnin-
samling med ett upprop för att Sverige skulle ställa 
upp för ett förbud mot kärnvapen vid den kommande 
konferensen i Wien. Vi fick in 990 namnunderskrif-
ter!  Karin Utas Carlsson och Anna-Lisa Björneberg 
från IKFF hade ett samtal om ”Ett nytt sätt att tänka 
i freds- och säkerhetspolitiken”, där Karins djupa kun-
skaper i området Fredsundervisning gav substans åt 

framställningen. Gunnar Westberg talade med Jörgen 
Johansen, välkänd fredsforskare, som moderator, om 
”Försvinner krigen om kärnvapen försvinner?”

 
Göteborg december 2014
Gunnar Westberg

ÖREBRO            
En traditionell minnesceremoni arrangerades på Hiro-
shimadagen den 6 augusti då flera hundra ljuslyktor 
sattes ut i Svartåns vatten. Landshövding Rose-Marie 
Frebran höll tal. Nerikes Allehanda hade följande dag 
ett reportage med bild och intervju med Ingrid Brånvall 
från SLMK.  

 
Örebro december 2014
Ebba Neander Bondestam 
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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
08-400 204 83
0760-24 51 58
josefin.lind@slmk.org

Medlemsregister och 
prenumerationsärenden
Cerese Olsson
08-400 204 83
cerese.olsson@slmk.org

Projektledare
Clara Levin
08-400 204 83
clara.levin@slmk.org

Svenska Läkare mot Kärnvapen
Norrtullsgatan 45
113 45 Stockholm

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

Gösta Alfvén

Profession: 
Docent i pediatrik, smärtläkare
Uppdrag i SLMK:
Suppleant i styrelsen, 
vice ordförande i Stockholms 
lokalavdelning.
Personligt: 
Deltog i SLMK:s första möte en 
solig augustidag 1981 i Stockholm. 
Ordförande i föreningen Kvinnan i 
fredsarbetet på initiativ av SLMK, 
som är i färd med att resa en 
fredsstaty på Kungliga Djurgården. 
Det är vårt hopp att kvinnor kom-
mer att påverka och leda världen 
till fred utan kärnvapen. 

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 frågan 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 internationell 

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 yrkesgrupper 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 kärnvap-

nen 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 vetenskap-

ligt trovärdigt som vi gör idag. En stark röst för de humanitära och medicinska nedrustningsargumenten är nödvändig i dagens 

kärnvapendebatt. Vi är den rösten, tack vare en engagerad läkarkår.

Medlemsavgiften är 290 kr/år för läkare och 200 kr/år för associerade medlemmar. Alla studenter betalar 100 kr/år. 

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 över 350 organisationer i fler än 90 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 Alexandra 

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



2015 
NEDRUSTNINGENS ÅR?!

 

 ÖVERSYNSKONFERENSEN AV 

 ICKESPRIDNINGSAVTALET 

Vi hoppas att det blir en lyckad konferens och att många 
kärnvapenfria stater ställer hård press på kärnvapenstaterna att 
implementera sina nedrustningsåtaganden.  

 70 ÅR SEDAN ATOMBOMBERNA ÖVER 

 HIROSHIMA OCH NAGASAKI 

På 70-årsdagen uppmuntrar vi alla engagerade att arrangera 
evenemang på era hemorter, skriva debattariklar och på andra sätt 
uppmärksamma denna dag och kärnvapenfrågan.
 

 SVERIGE TAR TÄTEN FÖR NEDRUSTNING? 

Under 2015 hoppas vi att Sverige visar att man menar allvar med att 
nedrustning är prioriterat område i utrikespolitiken. Vi hoppas också 
att Sveriges anslutning till det humanitära initiativet kommer att leda 
till ökat samarbete med de progressiva kärnvapenfria staterna.



POSTTIDNING B 03

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

”Austria calls on all states parties to the NPT to renew their commitment 
to the urgent and full implementation of existing obligations under Article VI, 
and to this end, to identify and pursue effective measures to fill the legal gap 
for the prohibition and elimination of nuclear weapons and Austria pledges to 

cooperate with all stakeholders to achieve this goal,”

”Austria pledges to cooperate with all relevant stakeholders, States, 
Inter national Organisations, the International Red Cross and Red Crescent 

Movements, paliamentarians and civil society, in efforts to stigmatise, prohibit 
and eliminate nuclear weapons in light of their unacceptable humanitarian 

consequences and associated risks.”

Ur anförande av Österrikes vice utrikesminister Michael Linhart under statskonferensen i Wien.


