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Norske leger mot atomvåpen (NLA) er den norske avdelingen av International Physicians for the
Prevention of Nuclear War (IPPNW) som i 1985 fikk Nobels Fredspris for sitt opplysningsarbeid
om de medisinske virkninger av atomkrig.
NLAs visjon er en tryggere verden uten atomvåpen. Vi arbeider for et generelt, internasjonalt
forbud mot atomvåpen som et normativt redskap til å oppnå en atomvåpenfri verden. Vi gjør
dette gjennom å bygge kunnskap og å spre opplysning om medisinske og andre humanitære
konsekvenser av atomkrig. NLA vil særlig skape oppmerksomhet om atomvåpentrusselen blant
norske leger og medisinske studenter, og bidra til et folkelig engasjement for et forbud.
NLA vil arbeide for dette særlig ved å
1. holde seg orientert om behandlingen av atomvåpenspørsmål i nasjonale og internasjonale fora
(regjering, storting, ikke-spredningsprosessen, NATO, FN).
2. ha kompetanse når det gjelder medisinske og miljømessige virkninger av atomvåpen,
inkludert stråling og radioaktivitet.
3. styrke kompetansen innen medisinsk fredsarbeid
4. informere helsepersonell, politikere og den norske befolkningen om helseeffekter av
atomvåpen og atomvåpentrusselen, herunder humanitære og folkerettslige forhold, spesielt
med tanke på stortingsvalget 2017.
5. utvikle og pleie kontakten med media og politikere, delta i Norges Fredsråd samt samarbeide
med NTA og Pugwash og andre humanitære freds- og nedrustningsorganisasjoner (Røde
Kors, Norsk Folkehjelp med flere).
6. støtte IPPNWs satsingsområder, særlig ICAN (International Campaign to Abolish Nuclear
Weapons), herunder ta ansvar for den norske kampanjen for et forbud mot atomvåpen.
7. arbeide for å få Norge til å tilslutte seg «The Humanitarian Pledge» og det internasjonale
samarbeidet for å forby og eliminere atomvåpen i lys av deres uakseptable humanitære
konsekvenser.
8. få utdanning om medisinsk fredsarbeid implementert i de medisinske studieplaner og i legers
videre- og etterutdannelse, og videreutvikle og informere om nettkursene og
undervisningsressursene Medical Peace Work.
9. bidra til oppdatering av Lær om atomvåpen i samarbeid med SLMK og informere norske
videregående skoler og andre om denne læringsressursen.
10. utvikle og pleie kontakten med medlemmene, spesielt rådet, og andre norske leger og
medisinske studenter.
11. arbeide for å øke antall studentmedlemmer i Norge og utlandet, samt bygge opp
studentgruppene (MedFred) ved alle fire norske læresteder.
12. arbeide for å rekruttere flere medlemmer og på ulike måter stimulere de som har vært aktive
som studenter, til å opprettholde sitt engasjement.
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