ÅRSRAPPORT 2008, Norske leger mot atomvåpen (NLA)
1) ADMINISTRASJON OG ORGANISASJON
Styret
Tordis Sørensen Høifødt (leder, Tromsø), John Gunnar Mæland (nestleder, Bergen), Per
Wium (kasserer, Oslo), Ellen Ann Antal (internasjonal councellor, Oslo), Klaus Melf
(webansvarlig, Tromsø), Jon B. Reitan (Oslo), Bjørn Hilt (Trondheim), Astrid Lygren
(medlemsarkiv, Bergen), Dag Bruusgaard (Oslo).
Ingvild Fossgard Sandøy, (Bergen) og Christin Mørup Ormhaug, (Oslo) gikk ut av styret
ved årsmøtet i febr 08. Begge fortsatte i Rådet.
Bjørn Hilt var fram til mars 2008 Europeisk IPPNW visepresident. Han har i hele 2008
vært leder av International Board IPPNW (fra 2006).
Styret arbeider sammen som en gruppe der alle tar ansvar. Referatføring fra styremøtene
går på omgang.
Fordeling av oppgavene i styret har vært:
Leder: Holde oversikt, innkalling til møter, skriving av årsmelding
• Nestleder: Stedfortreder til leder, kommende leder, skriver utkast til Handlingsplan
• Internasjonal kontakt: Følger opp internasjonal ebrev-korrespondanse, kontakten
med IPPNW sentralt, representerer NLA på verdenskongresser m.v. Skriver utkast til
internasjonal årsmelding.
• Kasserer: Fører regnskap, søker økonomisk støtte fra UD årlig.
• Samarbeidsgruppen: Ivaretar kontakten til Nei til atomvåpen, Pugwash og felles
lobbyvirksomhet. Rådsmedlemmer Kirsten Osen og Hans Asbjørn Holm har
samarbeider om dette.
• Norges Fredsråd: Per Wium
• Norges Fredssenter: Rådsmedlem Carl Birger Alm representerer NLA i Rådet for
Norsk Fredssenter.
• Banco kontakt: Rådsmedlem Ulrich Abildgaard
Kontaktpersoner til saker styret følger med i:
• Håndvåpen, rådsmedlem Christin Mørup Ormhaug.
• Skadeeffekter av stråling, Jon B. Reitan,
•

Forholdet mellom WHO og IAEA, Per Wium.

• Medisinsk fredsarbeid, Klaus Melf.
Rådsmedlem Kirsten Osen deltar fast i styrets arbeid gjennom deltakelse på styremøter og
ved løpende arbeidsoppgaver.
Studentrepresentanter
NLA har i 2008 hatt studentgrupper ved alle fire læresteder (se pkt 5 nedenfor). De er ved
utgangen av 2008 representert i styret ved Mari Jetlund (Bergen), Trygve Berge (Oslo),
Cecilie Horvei (Trondheim), Petter Dahle (Tromsø). Styret ser det som svært viktig å
støtte studentaktiviteter. Mari Jetlund har vært nasjonal og internasjonal
studentrepresentant i 2008.
Medlemsbladet
Det ble i 2008 utgitt tre nummer av Medlemsbladet 26. årgang, opplag ca.1500. Trygve
Berge, stud.med. Oslo, og Torbjørn Hugo, Oslo, var redaktører fram til høsten 2008, da
Carl Pintzka og Bjørn Lyngen, studenter, Trondheim, overtok. Driften er delfinansiert av
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støtte til informasjonsarbeid for fred fra UD. Totalt ca. 70 medisinske biblioteker og
norske organisasjoner i Abolition 2000-nettverket får bladet tilsendt gratis.
Hjemmesiden
NLA har hjemmeside www.legermotatomvapen.no. Christin Mørup Ormhaug var
fagredaktør fram til årsmøtet. Det har vært vanskelig å få inn en ny fagredaktør og også en
webmaster. Redaktørene av Medlemsbladet har gjort en innsats i dette, likedan har Klaus
Melf fungert både som fagredaktør og webmaster. Styret har ikke hatt nok kapasitet til å
følge opp hjemmesiden i 2008, og det har ikke vært mulig å rekruttere ny webmaster.
Medlemskartoteket
Cecilie Bredrup hadde ansvar for medlemskartoteket fram til februar 2008, deretter
overtok Astrid Lygren. Det har i 2008 vært arbeidet mye med oppdatering av
medlemsarkivet og rutiner knyttet til oppfølging av de som ikke betaler kontingent. I
tillegg har styret startet en gjennomgang av avtalen med firmaet som sender ut fakturaer,
hvilken service de leverer og om det er et optimalt tilbud i forhold til vår organisasjons
behov. NLA står oppført med 1180 medlemmer, hvorav 136 ikke har betalt kontingent
siste fire år, ca 30 ikke siste tre år og ca 30 ikke siste 2 år. Det har vært gjort et systematisk
arbeid for å sjekke adressene. Giro ble dette året ikke utsendt før 1.06 (angivelig pga.
dataproblemer hos firmaet Mamut). Det er påstartet en diskusjon om NLA skal videreføre
avtalen med firmaet ”Mamut”.
Arkivrutiner
NLAs arkiv befinner seg på Norsk fredssenter på Lillehammer. De har arkivet fra 1982 til
1995. Styret har besluttet at arkivet etter 1995 begrenses til: Referat fra styremøter,
årsmeldinger, lovendringer, medlemsblader og brosjyrer. Personlige arkiver fortsetter å
være hos den enkelte. Litteratur tilhørende NLA oppbevares p.t. hos Kirsten Osen.
Styret har ikke fulgt opp denne saken i 2008.
Sekretariat
Adresse: Tordis Sørensen Høifødt, Avdeling for psykiatrisk forskning og fagutvikling,
UNN, 9291 Tromsø. Leder har midlertidig vært bosatt i Finnmark i deler av 2008.
Innkallinger og referat av styremøter utsendes stort sett over e-post. Det er ingen ansatte i
sekretariatet.
Valgkomité
Anne Alvik, Ingvild Fossgard Sandøy, Tordis Sørensen Høifødt (kontakten i styret).
Rådet
NLA’s råd har i 2008 hatt følgende medlemmer: Ulrich Abildgaard, Carl Birger Alm,
Anne Alvik, Christian Borchgrevink, Odd Steffen Dalgard, Kjell Grøttum, Kurt Hanevik,
Kristian Hagestad, Hans Asbjørn Holm, Kjersti Johnsrud, Einar Kringlen, Mons Lie, Eiliv
Lund, Morten Bremer Mærli, Christin Mørup Ormhaug , Kirsten Osen, Alexander Pihl,
Hans Prydz, , Ingvild Fossgard Sandøy , Johannes Setekleiv, Hilchen Sommerschild, Otto
Steenfeldt-Foss, Per Sundby, Helge Waal og Steinar Westin.
Årsmøtet 2008
Årsmøtet 2008 ble arrangert lørdag 23.februar i Oslo. Det faglige programmet var:
1. Rakettforsvar: USAs planer, Norges og NATOS rolle. Innlegg v/ journalist
Tron Strand, Bergens Tidende
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2. Ny stortingsmelding om nedrustning og ikke-spredning. Innlegg v/ Kjetil
Paulsen, Utenriksdepartementet.
22 leger og studenter var til stede under årsmøteforhandlingene.
Styremøter
Det har i 2008 vært ti styremøter, åtte som telefonmøter og to med frammøte, 23.02 i
forbindelse med årsmøtet i Oslo og den 6.12 i forbindelse med rådsmøtet i Oslo. Det
foreligger godkjente referater fra alle styremøtene.
Rådsmøtet
Styret og rådet hadde fellesmøtet i Oslo 6.12. Hovedtema var Stortingsmelding 27 (20072008), ”Nedrustning og ikke-spredning”. Bent Natvig, Den norske Pugwashkomite,
innledet om innholdet i meldingen og arbeidet med den. Torbjørn Graff Hugo, Medfred,
supplerte med erfaringer fra lobbyarbeidet. Møtet ble meget instruktivt og ga interessante
diskusjoner.

2) ØKONOMI
Generelt
Organisasjonen har et regnskapsresultat i balanse med en inntekt på kr 311 192 og et
forbruk på kr 265 367. De største inntektspostene er bevilging fra Utenriksdepartementet
med kr. 100.000 og kontingenter med kr 178 428.
De største utgiftspostene er Medlemsbladet, Europeisk samarbeid, støtte til andre
organisasjoner innen IPPNW og infomateriell. Vi har prioritert støtte til at mange
studenter kunne dra på verdenskongressen i New Dehli i mars 2008. I tillegg støtter vi
IPPNWs fond som bistår medlemmer og studenter som trenger reisestøtte til
internasjonale møter, for øvrig internasjonal studentaktivitet, og støtte til den europeiske
visepresidenten, Bjørn Hilt til mars 2008, deretter Cecilie Buhmann fra Danmark.
Vi har en egenkapital på kr 474 091 og derved en rimelig god økonomi ved utgangen av
året på tross av mindre ekstern støtte dette året.
Per Ringnes minnefond
NLA overtok i 2002 Per Ringnes minnefond og forvalter midlene i h.h. til avtale om dette.
Fondet er foreløpig ikke belastet. Renteinntekter fra fondet i 2008 kr 7500.
Samarbeidet med Banco fondsforvaltning
NLA samarbeider med Banco fondsforvaltning som gir en del av overskuddet fra de av
deres kunder som ønsker det til NLA. NLA fikk i 2008 utbetalt kr.12 207,16 i
utbytte/renter for 2008.
Økonomisk støtte
NLA mottar etter søknad hvert år betydelig støtte fra UD til informasjonstiltak for fred og
nedrustning, samt drift og reisestøtte, selv om dette var lavere i 2008 enn året før. I 2008
var den samlede støtten fra UD på 100 000 kr, derav 100.000 til opplysningsarbeid for
fred. Det er sendt rapporter og regnskap. Se også regnskapet.
Gaver fra medlemmer utgjorde 19 800 kr.
Skattefritak for gaver til NLA
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NLA er av Skattedirektoratet fra 2003 godkjent som en organisasjon med rett til
skattefradrag for gaver mellom 500 og 12 000 kroner. NLA har til sammen mottatt gaver
på 19800 kr som er meldt Skattedirektoratet.
Medlemskontingent til IPPNW
Etter anmodning fra IPPNW har NLA i 2008 igjen betalt dobbel medlemskontingent (4
USD pr. medlem) til IPPNW.

3) AKTUELLE SAKER OG PROSJEKTER
Stortingsmelding 27 (2007-2008) Nedrustning og ikke-spredning.
NLA har lenge arbeidet for en stortingsmelding om atomvåpen uten å få gehør, men i
august 2007 opplyste Utenriksdepartementet at arbeid med en slik melding var påbegynt
og at innspill var ønsket. Styret leverte innspill til Stortingsmeldingen 31.10.07.
Meldingen ble lagt fram i mai 2008, var oppe til høring i utenrikskomiteen 10.10 (der
samarbeidsgruppen var med) og behandlet i Stortinget 20.11. Meldingen har vært en
prioritert sak i 2008. Den ble tatt opp under årsmøteseminaret og oppsummert under
Rådsmøtet i desember (se ovenfor). Arbeidet med meldingen har stort sett foregått i
samarbeid med Den norske Pugwashkomite og Nei til atomvåpen (NTA), og for detaljer
henvises til rapport fra gruppen (se nedenfor). Meldingen synes å ha satt få spor i
utkastene til nye partiprogrammer, men det er gledelig å konstatere at 5 av de 7 partiene på
Stortinget går inn for å eliminere atomvåpen.
Rakettskjold i Europa
På Årsmøtet ble denne saken vedtatt prioritert på handlingsplanen for 2008. Saken var
belyst ved et av de faglige innleggene på årsmøteseminaret (se ovenfor). Den norske
regjeringen hadde i sin tiltredelseserklæring uttrykt tydelig skepsis mot NATO/USA sine
planer om utbygging av rakettforsvar i Europa. Samarbeidsgruppen tok opp saken med
UD og FD og diverse stortingsrepresentanter, og arrangerte en demonstrasjon utenfor
Stortinget 1.4, i forkant av NATO møtet i Bucuresti 3.-4.4. Det utløste skuffelse og
frustrasjon at Regjeringen underskrev sluttdokumentet fra møtet uten forbehold. Den 18.8
besøkte gruppen den polske og tsjekkiske ambassade i sakens anledning, bekjentgjort
gjennom en pressemelding. Siden også disse aksjoner skjedde i nært samarbeid med NTA
og Pugwash, henvises det til rapport fra gruppen for detaljer (se nedenfor).
Samarbeid mot atomvåpen
Hovedtemaene for samarbeidet mellom NLA, Pugwash og Nei til atomvåpen har i 2008
vært rakettskjold i Europa og Stortingsmelding 27 (2007-2008) Nedrustning og ikkespredning.
Rakettskjold er blitt tatt opp i møter med utenriksminister Gahr Støre i UD 12.2,
statssekretær Bart Eide i FD 25.2, og med flere stortingsrepresentanter bl.a. Dørum (V)
14.2. Den 1.4 arrangerte gruppen en demonstrasjon utenfor Stortinget ”Rakettforsvar er
ingen aprilsspøk” med appell ved Ågot Valle (SV) med flere, omtalt i presse og TV. Den
19.8 besøkte gruppen den polske og tsjekkiske ambassaden ang. tekniske og politiske
betenkeligheter ved rakettskjold, redegjort for i et brev som var oversendt på forhånd
(www.legermotatomvapen.no).
Under arbeidet med stortingsmeldingen delte organisasjonene på temaene: NATO
(NTA), rakettskjold (Pugwash), konvensjon (NLA), atomvåpenfrie soner (MedFred). Det
ble utarbeidet en felles kommentar til utvalgte stortingsrepresentanter ang. meldingen
(www.legermotatomvapen.no), samt en separat kommentar fra NLA med fokus på et
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generelt forbud mot atomvåpen. NLA/MedFred har vært representert i gruppen ved Hans
Asbjørn Holm, Kirsten Osen og Torbjørn Hugo. Gruppen har holdt 6 strategimøter.
Ikke-spredningsavtalen (NPT)
Gro Harlem Brundtland er invitert til å delta i en internasjonal kommisjon (japanskaustralsk fellesinitiativ) for ikke-spredning og nedrustning, etablert av Australias
statsminister Kevin Rudd. Målet er å etablere global konsensus om kjernefysisk
nedrustning foran NPT RevCon 2010. Styret har på oppfordring fra IPPNW tatt kontakt
med Brundtland og invitert til dialog. Responsen var en anmodning om å forholde oss til
Utenriksdepartementet som kontaktkanal. Styret har ikke fulgt opp saken videre.
Torbjørn Hugo, Medfred, deltok sammen med Stine Rødmyr NTA, i NPT
PrepCom i Geneve 28.4.-9.5.08. Torbjørn fikk her viktige kontakter til ICAN i Australia
og til afrikanere som arbeider for verifikasjon av den atomvåpenfrie sonen i Afrika. Som
ledd i samarbeidsgruppens arbeid for ikke-spredningsavtalen og en konvensjon mot
atomvåpen, var den også delaktig i Alyn Wares møte med PNND gruppen i Stortinget
29.5.
.
Konvensjon mot atomvåpen
ICAN (International Campaign to Abolish Nuclear Weapons) er en prioritert
arbeidsoppgave for alle IPPNWs 58 nasjonale avdelinger, inkludert NLA. ICAN
(www.icanw.org) er en internasjonal opplysnings- og påvirkningskampanje med det mål å
mobilisere til en verdensomspennende opinionsbølge for et omfattende, juridisk bindende
forbud mot atomvåpen. ICAN har stått for revisjon av modellkonvensjonen, publisert i
”Security our Survival (SOS). The Case for a Model Nuclear Weapons Convention”
(2007). Hovedkontoret er hos IPPNW Australia (www.mapw.org.au/ican.html). I Norge
ble ICAN lansert 23. april 2007.
NLA har fra 2006 samarbeidet med Nei til atomvåpen og Pugwash i en norsk
kampanje for en konvensjon som forbyr atomvåpen. Utenriksdepartementet er skeptisk til
å satse på en konvensjon mot atomvåpen nå, med den begrunnelse at dette kan svekke
NPT ytterligere. Det har siden 2007 pågått en diskusjon med Utenriksdepartementet
angående dette gjennom brev, møter og avisinnlegg. NLA har i brev til Utenriksministeren
18.09.08, med kopier til Norges FN-delegasjon i New York og Geneve, viderebefordret
argumenter fra ICAN og IPPNW for at en konvensjon tvert om vil styrke NPT.
Medisinske studieplaner
Arbeid for å få utdanning om nedrustning, menneskerettigheter og konfliktløsning
implementert i de medisinske studieplaner har vært en prioritert sak i 2008. Saken har vært
drøftet i flere styremøter. Etter en del diskusjon ble det enighet om at vi trenger en oversikt
over hva som undervises i dag, hva mangler og hva NLA skal ha konkrete innspill på.
Klaus Melf har koordinert arbeidet og en student og en lege i hver universitetsby er tenkt å
kartlegge og føre en dialog med de enkelte universiteter. Bruk av et felles
spørreskjema/sjekkliste har vært diskutert. Klaus Melf utarbeidet et bakgrunnsdokument
mot slutten av året. Saken vil videreføres i 2009.
IPPNWs satsingsområder
a. ICAN, www.icanw.org, se omtale ovenfor under konvensjon mot atomvåpen.
b. Håndvåpen. NLA har også i 2008 jobbet med å finne ressurser for det internasjonale
arbeidet mot ukontrollert spredning av håndvåpen, IPPNWs kampanje Aiming for
Prevention/Small Arms Campaign. Christin Ormhaug og Bjørn Hilt deltok sammen med
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Ime John, co-president i IPPNW, og Cæcilie Buhmann og Anton Aggernæs fra DLMK, på
møte i København 22.01.08 for å skaffe penger hos dansk UD. Det fremmes ny søknad
om økonomisk støtte til Det norske utenriksdepratement i 2009.
c. Dialogseminarer. NLA deltar i samarbeid for å videreføre IPPNW-programmet for
dialogseminarene med beslutningstakere i atomvåpenstatene og NATO. Det har i 2008
vært møter i India, Moskva og Brussel. Bjørn Hilt deltok fra NLA i New Dehli i
forbindelse med verdenskongressen i mars og i Moskva i november.
d. Nuclear Weapons Inheritance Project (NWIP). Prosjektet som organiseres av IPPNW
tar sikte på å komme i dialog med studenter i atomvåpenstatene om deres holdninger til å
skulle arve atomvåpnene. Norske studenter har vært mindre aktive i NWIP i 2008. En
student, Sara Shah (Oslo) deltok i dialogmøte i Brussel høsten 2008.
e. Høyanriket uran (HEU). IPPNW / ICAN tok initiativ til en aksjon der bruken av
høyanriket uran i forskningsreaktorer og ved medisinsk bruk blir problematisert med tanke
på å få en omlegging til bruk av lavanriket uran i størst mulig grad. Styret har sendt et
notat om situasjonen i Norge til IPPNW/ICAN med kopi til Den norske legeforening og et
norske utenriksdepartement 12.07.08.
f. IPPNWs verdenskongress i New Dehli 7.-11.03.08 samlet ca. 300 leger og ca. 200
studenter. Fra NLA deltok 4 leger og 8 studenter, to fra hvert studiested. Studentene
arrangerte en egen studentkonferansen før hovedkonferansen. Det var interessante
plenumsforedrag, og mange spennende parallellsesjoner. NLA var delarrangør for en
workshop om utvikling av freds- og helseaspekter i studieplanene. Den samlet deltagere
med innledninger fra tysk, indisk og Srilankisk hold.
I International Council ble det vedtatt å videreføre programområdesatsningene fra
de to siste år. Det ble fokusert på ICAN, håndvåpen og å engasjere studenter/unge leger.
Det ble valgt 3 presidenter for den internasjonale organisasjonen: Ime John, Nigeria,
Vappo Taipola, Finland og Sergej Kolesjnikov, Russland. Det ble framholdt som viktig at
Europeisk region og russisk region møtes mer, og det er planlagt et slikt felles møte i april
2009 i Helsingfors. Cecilie Buhmann ble valgt til ny europeisk visepresident, Bjørn Hilt
ble gjenvalgt til styret i IPPNW, og fortsetter som styreleder i nye 2 år.
Informasjonsstrategi
Det ble i 2007 startet et arbeid med en ny brosjyre om de medisinske virkninger av
atomvåpen. Denne skal bl.a. bli brukt i aktiviteter knyttet til kampanje for konvensjon mot
atomvåpen. NLA har fått støtte på 5000 kr fra Kari Enholms fond for å påstarte dette
arbeidet og vil få ytterligere 5000 kr når arbeidet er sluttført. Dette arbeidet har av
kapasitetsgrunner ikke blitt videreført i 2008.
Samarbeid med andre organisasjoner
• NLA er fortsatt tilsluttet Norges Fredsråd og Norsk Fredssenter
• Samarbeidet med Nei til atomvåpen og Den norske Pugwash-komité om
atomvåpenspørsmål er videreført i 2008 (se ovenfor).
• Samarbeidet med ”Ordførere for fred” kampanjen er videreført, men uten at det har
vært så stor aktivitet i 2008.

4) MØTER OG ARRANGEMENTER
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Gunnar Westberg, daværende president i IPPNW, deltok på vegne av NLA på
Oslo konferansen “Achieving the Vision of a World Free of Nuclear Weapons”
arrangert av UD og Strålevernet i samarbeid med Nuclear Threat Initiative og
Hoover Institute 26.-27. 02.08.
NLA var medarrangør sammen med NTA og Pugwash på en demonstrasjon
01.04.08 utenfor Stortinget “Rakettskjold er ingen aprilspøk.”
Torbjørn Hugo deltok fra NLA/ Medfred under NPT PrepCom i 28.04. – 09.05.08
i Geneve.
Møte med Alyn Ware i PNND (Parliamentarians for Non-Proliferation and
Nuclear Disarmament) i Stortinget 29.05.08.
Møte i Fredsrådets regi med støtte fra NLA 11.06.08 med Hans Blix som
hovedinnleder.
Jon B. Reitan deltok på møte i Hiroshima, 5.- 6.08.08.
NLA var medarrangør sammen med NTA og Pugwash på et møte 24.10.08 med
utenriksminister Jonas Gahr Støre ”Norges visjon om en atomvåpenfri verden.
Hvordan skal det gjøres?”
NLA var medarrangør sammen med Fredsinitiativet, NTA, SV og Pugwash på et
møte ”Hvordan stoppe USAs rakettskjold i Europa?” 08.11.08 under
Globaliseringskonferansen i Oslo.

5) PUBLIKASJONER/ MEDIA /BREV
Diverse media
• Innlegg i Klassekampen 20.10.08: Helge Hagelund, Kirsten Osen og Bent Natvig,
“Norge og atomnedrustning.”
• Innlegg i Dagsavisen 23.10.08: Kirsten Osen og Hans Asbjørn Holm: “Gro jobber
mot atomvåpen.”
• Pressemelding fra årsmøtet 24.02.08: Leger advarer mot rakettskjold:
Forholdene mellom atommaktene er mer spent enn på lenge. Rakettskjold skaper
mer utrygghet
• Pressemelding om demonstrasjonen mot rakettskjold 01.04.08 (også omtalt på
frokostTV, Dagsrevyen, Bergens Tidende og Dagsavisen).
• Pressemelding 09.04.08 med kommentarer etter NATO-møtet i Bucuresti.
• Pressemelding 19.08.08 om ambassadebesøkene om rakettskjold.
Flere artikler er innsendt til avisene, men ikke publisert. Kun de publiserte er tatt med i
denne lista.
Skriv fra NLA
• Brev til Jonas Gahr Støre 11.4.08 om NPT og konvensjon.
• Brev til Jonas Gahr Støre 10.6.08 om forbud mot klasevåpen, gratulasjonsbrev.
• India-US avtale, protestbrev signert av NLA 11.08.08
• Brev til Jonas Gahr Støre 18.09.08 om forholdet konvensjon og NPT; med kopier
til UD’s FN-delegasjon i New York og Geneve.
• Brev til Gro Harlem Brundtland 14.10.08. Kort svar fra Gro Harlem Brundtland
med henvisning til at UD skal fungere som kontaktkanal med henne i denne saken.
• NLA signert brev i regi av IPPNW til Obama og Medvedev, 23.12.08
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6) STUDENTGRUPPENE
Medfred Oslo
Aktiviteten det siste året har stort sett bestått i å arrangere temamøter og å delta på
nasjonale og internasjonale møter. Vi har arrangert filmkveld og foredrag om atomvåpen
og rakettskjold og om menneskerettigheter. Vi har også deltatt på møter på
Nobelinstituttet, i arrangementskomiteen for markeringen mot rakettskjoldet i Oslo 1.april
hvor flere studenter deltok og vi var representert i møtet i Utenrikskomiteen om
Stortingsmeldingen om nedrustning og ikke-spredning. Studenter fra lokallaget har bidratt
med stoff til medlemsbladet hvor Trygve Berge satt som redaktør fram til april og vi har
sendt reisebrev fra verdenskongressen til Tidsskriftet.
Vi var med å arrangere og deltok på den nasjonale studentkonferansen i Bergen og
sendte deltakere til både årsmøtet og rådsmøtet i Oslo. Internasjonalt har vi sendt studenter
til verdenskongressen i India og europeisk studentmøte i Amsterdam.
Fungerende leder har vært Trygve Berge og medlemstallet i lokallaget har vært mellom 510 aktive studenter. Medlemstallet har gått noe ned på grunn av utveksling og
uteksaminering og det har dessverre ikke blitt drevet aktiv rekruttering på lavere kull det
siste året.
For neste år ønsker vi å øke rekrutteringen, avholde møter mer regelmessig og
styrke den jevnlige kontakten opp mot NLA-styret, i tillegg til at det vil bli stort fokus på
arrangeringen av europeisk studentkonferanse i Oslo i 2010.
Medfred Trondheim
På våren 2008 var det en del aktivitet i lokalgruppen og det ble avholdt fire filmkvelder.
Her ble det lagt fokus på at alle studenter kunne komme innom for å få en pause, samtidig
som studentgruppen fikk informert om NLA og Medfred og hvilket arbeid vi holder på
med for tiden. Dette har vært en fin innfallsvinkel for å rekruttere nye medlemmer og det
ble i løpet av høsten avholdt fire nye filmkvelder.
Vi deltok med tre studenter på det nasjonale studentmøtet i Bergen, og deltok i
gateaksjonen mot NATOs rakettskjold. På studentmøtet ble vi involvert i arbeidet med de
medisinske studieplanene og samtidig tok litt av ansvaret for å følge opp og drive arbeidet
med rekruttering av norske ordførere til prosjektet ”Mayors for peace”. Her har det blitt
gjort noe arbeid lokalt i Trøndelag, og dette vil fortsette det neste året.
En tid etter semesterstart på høsten hadde vi en liten rekrutteringskampanje ovenfor de
yngste kullene på medisin. Vi ble positivt mottatt, og vi fikk i etter kant en forespørsel om
å holde et foredrag på den internasjonale studentfestivalen i Trondheim (ISFiT) i februar
2009. Forberedelsene ble gjort før jul, og da fikk vi studenter sammen med Bjørn Hilt
også Cecilie Buhmann til å delta på ISFiT med en workshop på medisinsk fredsarbeid.
Internasjonalt deltok vi med to studenter på studentkonferansen og verdenskongressen i
India i mars, og med to studenter på den Europeiske medisinstudentkonferansen (EMSC) i
Amsterdam i november.
Leder for lokallagsgruppen har vært Cecilie Horvei, og det har vært 8-10 aktive studenter
gjennom året. Fremover vil arbeidet være fokusert på å få laget en stabil studentgruppe og
der rekrutteringen blir økt. Dette er særlig aktuelt med tanke på at trondheimsstudentene
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har sagt at vi ønsker å bidra med en god del av ansvaret i forbindelse med arrangeringen
av EMSC i Oslo våren 2010.
Medfred Bergen
Våren 2008 var lokalgruppas hovedsak å arrangere nasjonalt studentmøte i Bergen i
slutten av april. Dette har ikke blitt gjort før, men hadde lenge vært et ønsket arrangement
for å binde bro mellom de fire lokalgruppene. Riktignok fikk vi ingen deltakere fra
Tromsø med oss, men Bergen, Oslo og Trondheim var i hvert fall godt representert med til
sammen mer enn 20 deltakere. På timeplanen sto både foredrag og workshops, med
temaer som IPPNWs kjernesaker, verdens atomvåpenmakter og lokallagsaktiviteter. Vi
gjennomførte dessuten en vellykket gateaksjon mot NATOs rakettskjold etter først å ha
fått en glimrende innføring i rakettskjoldsaken ved BT-journalist Tor Olav Mørseth.
Resultatet av aksjonen var ikke bare økt oppmerksomhet rundt saken, men også en
helsides avisdekning i Bergens Tidende og 500 protestskriv til utenriksminister Støre.
Etter det nasjonale studentmøtet hadde både engasjement og samhold fått en real
booster. Dette avstedkom en langvarig debatt om hvorvidt vi i Bergen kunne påta oss
ansvaret for en europeisk studentkonferanse dersom vi kunne samarbeide alle byene
imellom. Denne diskusjonen ble særlig høyaktuell etter at flere norske NLA-studenter,
deriblant to fra Bergen, deltok på konferanse i Amsterdam i november. Oslo ble til slutt
valgt som arrangørby, med løfte om at vi i Bergen tar på oss en stor del av ansvaret.
Forøvrig brukte vi høsten til å prøve å verve nye medlemmer til lokalgruppa.
Dette er for tiden vanskelig, studentene er lite engasjert, men etter flere forsøk endte vi
opp med i hvert fall to-tre nye medlemmer fra det nye kullet. Dette anser vi som en
knallsuksess, da det ikke har lyktes oss å verve så mange de foregående årene. Til sammen
teller lokalgruppa nå 9-10 medlemmer. Leder er forsatt Ashraf Pakzad.
Hovedprioriteringene framover blir arbeidet med studentkonferansen og arbeidet med å få
nedrustnings-og fredsarbeid implementert i de medisinske studieplanene ved UiB.

Medfred Tromsø
I år har styret i Med.Fred-Tromsø har bestått av Petter Dahle (MK-06) Leder, Axel Lupton
(MK-06) Kasserer, Anette Midtgard (MK-06) Sekretær, Johannes Stenberg (MK-06)
Styremedlem, Ragnhild Fagerland (MK-06) Styremedlem og Mari Kaspersen (MK-07)
Komiteleder. Vi ble valgt til årsmøtet for Med.Fred-Tromsø 2008 og konstituerte oss.
Siden årsmøtet har styret arrangert to filmkvelder på universitet for studenter, med filmene
”Dr. Strangelove” og ”En dag uten krig”. Til filmvisning har det vært god stemning med
kaffe og filmgodt.
Arbeidsårets eneste foredrag ble holdt av Axel Lupton og Joakim Rognmo, under tittelen:
”fortellinger fra Afghanistan og India”. Foredraget falt i god smak og lignende foredrag
med studenter som har drevet med helse/fredsarbeid i valgfriperioden på MED-200 bør
gjentas til senere år!
Etter jul representerte Johannes og Anette Med.Fred-Tromsø på IPPNWs europeiske
studentkonferanse i Amsterdam. Hjem igjen fikk vi to engasjerte Med.Fredere med nye
ideer og inntrykk. Styret fikk en kort innføring om konferansen i Amsterdam før vi så
filmen ”Atomic Cafè”, som et sosialt arrangement for styret. Dette er en film vi ønsker å
vise for studenter til høsten.
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I løpet av året har styret hatt styremøte omtrent en gang i måneden der vi har fordelt
arbeidsoppgaver og planlagt nye arrangementer. Videre frem mot sommeren er det
planlagt å arrangere grilling på campus med pølser og saft der vi deler ut flyers og
lignende. Alt i alt har året vært ganske aktivt for Med.Fred-Tromsø selv om vi fortsatt har
store utfordringer på rekrutteringsfronten.
Til året som kommer vil det bli filmkvelder, foredrag og nytt forsøk på rekruttering blant
det nye studentkullet.

Tromsø, mars 2009
Tordis Sørensen Høifødt
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