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Handlingsplan 2019-2020
Norske leger mot atomvåpen (NLA) er den norske avdelingen av International Physicians for
the Prevention of Nuclear War (IPPNW), som fikk Nobels Fredspris i 1985 for sitt
opplysningsarbeid om de medisinske virkningene av atomkrig.
Leger mot atomvåpen er partnerorganisasjon i Den internasjonale kampanjen for å avskaffe
atomvåpen (ICAN), som ble tildelt Nobels fredspris i 2017 «for sitt arbeid med å påpeke de
katastrofale humanitære konsekvensene av enhver bruk av atomvåpen og for sin
banebrytende innsats for å få til et traktatfestet forbud mot slike våpen».

Visjon og overordnet mål
Leger mot atomvåpens visjon er en tryggere verden uten atomvåpen. Vi mener at et
generelt, folkerettslig forbud mot atomvåpen er et viktig skritt på veien mot en atomvåpenfri
verden. Vi vil derfor jobbe for å styrke FN-traktaten som forbyr atomvåpen (TPNW), og bidra
til å stigmatisere atomvåpen og dermed øke presset på atomvåpenstater til å ruste ned og
avskaffe atomvåpen.
Leger mot atomvåpen vil skape oppmerksomhet om atomvåpentrusselen, og bidra til et
sterkere folkelig engasjement for å avskaffe atomvåpen. Vi vil bidra til en mer opplyst og
kunnskapsbasert debatt om atomvåpenspørsmål, og spre kunnskap om at enhver bruk av
atomvåpen vil ha katastrofale konsekvenser for mennesker og miljø. Vi er opptatt av å spre
informasjon om atomvåpens medisinske konsekvenser og nødvendigheten av å forebygge
atomangrep, og å engasjere leger og medisinstudenter i arbeidet mot atomvåpen.
Leger mot atomvåpens hovedmål for de neste årene er å få Norge til å signere og ratifisere
FNs atomvåpenforbud.

Politisk arbeid
Mål
●
●
●
●
●

Tiltak

Politisk flertall for at Norge skal bli del av FNs atomvåpenforbud (TPNW).
Norge jobber for å redusere atomvåpens betydning i NATO.
Atomvåpenforbudet har økt oppslutning og sterkere normativ kraft.
Atomvåpens politiske status og teorier om atomavskrekking og atomvåpens
strategiske betydning i sikkerhetspolitikken er svekket.
Færre investerer i selskaper som produserer atomvåpen.

●
●
●
●
●

●
●

Kontakt og møter med partier på Stortinget.
Kontakt med Utenriksdepartementet.
Strategisk påvirkningsarbeid opp mot partier som ikke har vedtatt klar politikk til støtte
for FNs atomvåpenforbud.
Samarbeid med ungdomspartier, støtte deres arbeid for å påvirke moderpartier.
Utarbeide notat om hva konkret Norge kan gjøre for å få på plass betingelsene for å
bli del av atomvåpenforbudet, og hvordan vi kan jobbe innad i NATO for å fremme
forbudet.
Bidra i globale kampanjer gjennom ICAN og IPPNW og prosesser i andre land hvor
det er behov for internasjonalt press.
Delta i den internasjonale «Don’t Bank on the Bomb»-kampanjen. Påvirkningsarbeid
overfor etikkrådet for Statens pensjonsfond utland (oljefondet) og banker og
finansaktører om investeringspraksis overfor selskaper som bidrar til
atomvåpenproduksjon.

Kunnskap og informasjon
Mål
●
●

●
●

Mer kunnskap i befolkningen om atomvåpens humanitære konsekvenser,
sikkerhetsrisikoen de representerer, og hvordan et forbud kan bidra til nedrustning.
Økt kunnskap blant politikere og beslutningstakere om atomvåpentrusselen og
hvordan forbudstraktaten skaper press om nedrusting. Flere politikere er i stand til å
delta i opplyst og kunnskapsbasert diskusjon om atomvåpenspørsmål.
Økt kunnskap blant leger og medisinstudenter om medisinske konsekvenser av
atomvåpen og om medisinsk fredsarbeid.
icannorway.no og legermotatomvapen.no er naturlige kilder til informasjon om
atomvåpen.

Tiltak
●
●
●
●
●
●
●
●
●

●

Arrangere foredrag, debatter, seminar, temamøter.
Produsere oppdatert materiell, blant annet ny versjon av brosjyren «Katastrofale
humanitære konsekvenser».
Nyhetsbrev 1-2 ganger i måneden med oppdateringer om atomvåpenspørsmål
nasjonalt og internasjonalt, informasjon om aktiviteter i nettverket.
Lage oppdaterte presentasjoner/foredrag/undervisningsopplegg.
Nettsider med oppdatert informasjon om atomvåpenspørsmål
(legermotatomvapen.no + icannorway.no).
Spre artikler og faktainformasjon i sosiale medier.
Skoleringsmøter internt i ICAN-nettverket. Argumentasjonstrening for
ungdomspartier.
Oppdatering og forbedring av webside/læringsmateriell: «Lær om atomvåpen».

Bidra til å utvikle og spre informasjon om nettkurset om medisinsk fredsarbeid, hvor
en blant annet får en bevisstgjøring om hvor viktig forebygging av atomkrig er, og
hvilken rolle helsepersonellet har i dette arbeidet.
Etablere en redaksjon for Leger mot atomvåpens medlemsblad.

Nasjonalt og internasjonalt samarbeid
Mål
●

●

Tett samarbeid mellom organisasjoner som jobber med atomvåpenspørsmål i Norge,
både i og utenfor ICAN-nettverket, for økt faglig utbytte og sterkere politisk
påvirkningskraft.
Være oppdatert om situasjonen i andre land og bidra i det internasjonale arbeidet for
å fremme atomvåpenforbudet og stigmatisere atomvåpen.

Tiltak
●

●

●

●
●
●
●

Fungere som nasjonal koordinator for de øvrige norske partnerorganisasjonene i
ICAN Norge. Dele oppdateringer fra atomvåpenfeltet og informasjon om relevante
politiske prosesser nasjonalt og internasjonalt til andre i ICAN-nettverket i Norge.
Videreføre samarbeidsmøter med andre organisasjoner som jobber med kjernefysisk
nedrustning for å koordinere/samkjøre lobbyvirksomhet, utspill i media, møter og
andre aktiviteter.
Kontakt og samarbeid med relevante aktører utenfor ICAN-nettverket, som
fagbevegelse, forskningsinstitusjoner, Nobels fredssenter og Den norske
legeforening.
Regelmessig kontakt med ICANs sekretariat i Genève og det internasjonale
ICAN-nettverket.
Samarbeid og informasjonsutveksling med Svenske Läkare Mot Kärnvapen.
Delta på internasjonale møter for ICAN campaigners.
Delta på konferanser i regi av internasjonale nettverk og relevante FN-møter om
nedrustning.

Engasjement og mobilisering
Mål
●
●
●

Større folkelig engasjement for atomvåpensaken.
Flere aktører engasjerer seg til støtte for FNs atomvåpenforbud.
Norske leger og medisinstudenter deltar i internasjonale nettverk om beskyttelse mot
atomvåpens ødeleggelser, i samsvar med oppfordringen fra Verdens Legeforening.

Tiltak
●
●
●
●
●

Fremme «ICAN Cities Appeal». Legge til rette for at organisasjoner, politikere og
andre kan jobbe med atomvåpensaken lokalt.
Skape uformelle møteplasser og gjennomføre arrangementer, møter og sosiale
samlinger for aktivister og støttespillere.
Stimulere og synliggjøre nye stemmer i atomvåpendebatten.
Visuell kommunikasjon som er bedre tilpasset en yngre målgruppe. Oppdatere visuell
og grafisk profil for nettsider, medlemsblad og materiell.
Stimulere til engasjement rundt atomdrevne militære fartøy med mulig atomvåpen på
norsk territorium

Medier og synlighet
Mål
●
●
●
●
●

Atomvåpentrusselen, humanitære konsekvenser og atomvåpenforbudet får mer
dekning i norske medier.
Leger mot atomvåpen og ICAN Norge deltar aktivt i samfunnsdebatten om
atomvåpen og får mediedekning og omtale som når ut bredt.
Vi er etablert som en sentral aktør på feltet og blir bedt om å uttale oss om nyheter
om atomvåpenspørsmål.
Atomvåpenrelaterte saker blir mer debattert og delt i sosiale medier.
Flere følger ICAN Norge og Leger mot atomvåpen i sosiale medier.

Tiltak
●
●
●
●

Medieutspill og avisinnlegg for å sette atomvåpenspørsmål på dagsordenen.
Utvikle og pleie kontakt med redaksjoner og journalister som kjenner saksfeltet.
Jevnlig aktivitet i sosiale medier. Produksjon av delebilder og annet innhold.
Ta initiativ til fellesutspill fra relevante aktører.

Organisasjon
Mål
●
●
●

Doblet medlemsmasse, fra 750 til 1500 medlemmer.
Flere studentmedlemmer og aktive studentgrupper (MedFred) ved flere norske
læresteder.
Etablere et foredragskorps som kan holde presentasjoner om atomvåpens
humanitære og medisinske konsekvenser og atomvåpenforbudets betydning.

Tiltak
●
●
●

Drive

mer aktiv rekruttering av medlemmer gjennom sosiale medier, annonsering,
stands og arrangementer.
Holde internundervisning ved ulike sykehus.
Gjennomføre kurs for foredragsholdere.

Økonomi
Mål
●
●

Leger mot atomvåpen har økte inntekter og en mer stabil og forutsigbar økonomisk
situasjon.
ICAN Norge opprettholder sitt sekretariat.

Tiltak
●

Påvirkningsarbeid overfor regjeringen og Utenriksdepartementet for å etablere en
forutsigbar støtteordning som gir øremerkede midler på minst samme nivå som i dag.

●
●
●

Undersøke muligheter for å skaffe tilskudd og støtte andre finansieringskilder, som
fra fond, stiftelser etc.
Legge til rette for gaver og donasjoner.
Skaffe flere medlemmer og økte medlemsinntekter.

