Målsetting og handlingsplan 2009
Norske leger mot atomvåpen (NLA)
Vedtatt på Landsmøtet 28.03.09
1.

NLAs visjon: En tryggere verden uten atomvåpen.
NLAs hovedoppgave er å arbeide for kjernefysisk nedrustning og redusert risiko for
atomvåpenkrig gjennom å:
•
•
•
•
•
•

2.

representere og støtte vår internasjonale moderforening IPPNW
informere den norske befolkningen om atomvåpentrusselen og helseeffekter av
atomvåpen
skape oppmerksomhet om atomvåpentrusselen og NLAs forebyggingsarbeid blant
norske leger og medisinske studenter
holde seg orientert om atomvåpenspørsmål i nasjonale og internasjonale fora
(regjering, storting, ikke-spredningsprosessen, NATO, FN) og ta initiativ overfor
myndighetene og media
ha kompetanse når det gjelder medisinske virkninger av radioaktivitet generelt og av
biologiske og kjemiske våpen, herunder utilsiktet bruk og bruk ved statlige og ikkestatlige aktører
engasjere seg i andre spørsmål om fred, nedrustning, menneskerettigheter og miljø.
NLAs strategiske mål er:

•

•
•
•
•
•
•
•
•

å støtte IPPNWs satsingsområder:

•
•
•
•

ICAN (International Campaign to Abolish Nuclear Weapons, www.icanw.org
Aiming for Prevention/ Small Arms Campaign
Dialogseminarer med myndighetene i atomvåpenstatene og NATO
NuclearWeapons Inheritance Project (NWIP).

å arbeide for styrking av Ikke-spredningsavtalen
å arbeide for Norges tilslutning til nedrustningstiltak i FN
å arbeide for en internasjonal konvensjon mot atomvåpen
å arbeide mot utplassering av rakettskjoldforsvar på europeisk jord
å arbeide for opprettelsen av atomvåpenfrie soner
å arbeide for en endring av NATOs atomvåpenstrategi
å arbeide for tilbaketrekking av amerikanske atomvåpen fra Europa
å få utdanning om nedrustning, menneskerettigheter og konfliktløsning implementert i
de medisinske studieplaner

3. Informasjonsstrategi
• Arbeidet med å lage ny informasjonsbrosjyre om skadeeffekter av atomvåpen vil bli
sluttført i 2009.
• Eksisterende fakta-ark om håndvåpen, fredsmedisin, atomterrorisme og medisinske
konsekvenser av radioaktiv stråling vil bli oppdatert og nye vil bli laget.
• SLMKs websider: Lär om atomvapen ( http://www.slmk.org/larom/index.html) vil bli
oversatt til norsk og lagt ut på NLAs hjemmesider.
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•
•
•

Forsterke kontakten med media, spesielt kontakten med særlig interesserte journalister
Økt kontakt med ungdomsrepresentantene for de politiske partiene
NLA vil styrke sin kapasitet for lobbyarbeid mot politikere og media,

4. Samarbeid med andre organisasjoner
•
•
•
•
•

NLA vil fortsatt være tilsluttet Norges Fredsråd og Norsk Fredssenter
Samarbeidet med Nei til atomvåpen og Den norske Pugwash-komité om
atomvåpenspørsmål vil videreføres
Samarbeidet med ”Ordførere for fred” kampanjen vil videreføres
NLA vil forsterke samarbeid med andre deler av norsk samfunnsliv, som ulike
humanitære organisasjoner, Kirkelig fellesråd og lignende for å etablere allianser i
arbeidet for nedrustning for forebyggelse av atomkrig
NLA vil arbeide for at Den norske legeforening engasjerer seg i arbeidet mot
atomvåpen, håndvåpen og i andre fredsinitiativ

5. Medlemsrettede aktiviteter
Det er et mål å øke antallet aktivt betalende medlemmer. Styret vil særlig fokusere på
studenter og unge leger og forsøke å stimulere de som har vært aktive som studenter til å
opprettholde sitt engasjement. Styret vil gjennomgå rutinene knyttet til innmelding og
oppdatering av medlemsregisteret, herunder rutiner for kontingentinnbetaling og utsending av
medlemsbladet. Styret vil arbeide videre med å supplere medlemsarkivet med e-postadresser.
6. Studentgrupper
Styret skal arbeide for å beholde og videreutvikle studentgruppene (MedFred) ved alle fire
lærestedene.
Ved siden av sine egne aktiviteter skal studentene delta på alle plan i foreningen, herunder at
representanter fra studentene deltar i styremøter og i internasjonale møter. Studentene vil delta
på europeisk studentmøte i 2009. NLA vil støtte arrangering av det europeiske studentmøtet i
Oslo i 2010.
7. Freds- og konflikttema i de medisinske studieplaner.
Styret vil videreføre arbeidet med å kartlegge og bistå de medisinske fakultetene til å
implementere tema om nedrustning, menneskerettigheter og konfliktløsning i de medisinske
studieplanene.
8. Medlemsbladet
Det planlegges tre nummer: mai, september og desember 2009. Et styremedlem vil knyttes til
redaksjonen som for øvrig drives av studentene.
9. Hjemmesiden
Styret vil fortsette arbeidet for en best mulig oppdatert hjemmeside med vekt på ressurser og
kompetanse. Et av styremedlemmene får oppgave å være webansvarlig. En vil forsøke å
rekruttere en eller flere webredaktører blant studentene.
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