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Kära medlemmar! 
På årsmötet som ägde rum hos IFFI som vanligt valdes en ny medlem in i 
styrelsen, Nora Janson som deltagit i studiecirkeln och som berättat om sitt 
studieår i Japan på ett seminarium. Hon blir nu vår representant på kongressen 
som äger rum i Alvesta den 6 och 7 april. Vill du att hon ska framföra något kan 
du kontakta henne per e-post: Nora Janson<elddraken1@gmail.com>; 
 
Studiecirkel 
Studiecirkeln fortsätter med Eva Hägerstrand som seminarieledare. Nästa gång 
måndagen den 15 april kl 18.00 diskuterar vi Stina Oskarssons utmärkta inlägg 
om kärnvapenutredningen. Den bifogas i mejlet. Anmäl gärna till Eva 
Hägerstrand <evahagerstrand@yahoo.com>;  om du vill vara med eller kom 
bara den 15 april, Norrtullsgatan 45, 1 tr. Te/kaffe, bröd och ost serveras till 
självkostnadspris. Studiecirkeln ska även skriva remissvar till kärnvapenutred-
ningen.  
 
Namninsamling 
Namninsamlingen fortsätter. Den 9 april träffas vi kl. 13.00 på vår lokal på 
Norrtullsgatan 45, 1 tr. och går sedan ut och försöker samla namn. Vill du delta 
är det bara att komma. Vi har listor och pennor du kan få där. Om vädret tillåter 
planerar vi att försöka sälja lite av material vi har i vårt skåp på kontoret. De 
namn vi samlat in hitintills, sammanlagt 1200 har överlämnats till Margot 
Wallström. Hon hade dock inte tid att själv ta emot våra namn, utan det blev en 
trevlig tjänsteman Anton Dahlquist på UD som fick uppdraget att personligen ta 
emot kuvertet med alla namn som undertecknad överlämnade den 8 mars.  
 
Feministisk crash-course i kärnvapen13 april 
Feministisk crash-course i kärnvapen". Det är ett projekt som är finansierat av 
jämstäldhetmyndigheten och kommer vara en endagsutbildning (ca 6 tim, 
inklusive lunch och fika) i kärnvapenfrågan från ett feministisk perspektiv och 



 
hur man engagerar sig lokalt. Den anordnas av Gabriella Irsten på vårt kontor. 
Studiecirkeln och styrelsen i kretsen har föreslagit lördag den 13 april som den 
lämpligaste dagen. Anmäl till Gabriella <gabriella.irsten@ikff.se>; om du vill 
delta. Vi i styrelsen vill delta och har anmält detta till Gabriella, men hon 
behöver minst 10 deltagare för att kursen ska bli av. 
 
Seminarier 
OSSE-nätverket har ett seminarium om EU-valet den 23 april kl. 18 på ABF och 
om Västra Balkan den 14 maj. Nätverket för kärnvapennedrustning anordnar ett 
seminarium om effekter av ett kärnvapenkrig på onsdag den 8 maj kl. 18 på 
ABF.  
 
Avslutning den 13 juni 
Vi fullföljer traditionen med en gemensam avslutningsmiddag. Alla hjärtligt 
välkomna! Vid fint väder sitter vi ute på Cliff Barnes veranda, Norrtullsgatan 
45, mot gården. Annars går vi till den trevliga italienska restaurangen VaiVai på 
Vanadisvägen mitt emot Coop-affären och nära Norrtullsgatan. 
 
Medlemsavgift för 2019 
Medlemsavgiften för 2019 är oförändrat 240:- och betalas in till IKFF:s 
bankgiro 5491-7166. Glöm inte att ange ditt namn när du betalar och att du vill 
tillhöra Stockholmskretsen, om du fortsättningsvis vill ha våra utskick. Med din 
medlemsavgift stöder du IKFF:s internationella och nationella arbete samt bidrar 
till stockholmskretsens verksamhet. IKFF är medlem i International Campaign 
to Abolish Nuclear Weapons (ICAN) och representerar tillsammans med 
Sveriges läkare mot kärnvapen (SLMK) denna organisation i Sverige. 
Väl mött! 
Pirjo Talvitie och Åsa Murray 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
Kalendarium våren 2019 
 

Måndag den 18 mars kl 16.00. Styrelsemöte i nätverket för kärnvapennedrustning. 
Norrtullsgatan 45, 1 tr. 

Torsdag den 21 mars kl. 18-20.  Rätten till en fristad Rätten att söka asyl är en 
mänsklig rättighet som Sverige har åtagit sig att skydda genom att skriva på 
internationella konventioner. Håller Sverige sina internationella förpliktelser? 
Föreläsare: Louise Dane, doktorand i migrations- och barnrätt vid Stockholms 
Universitet. Plats: ABF, Sveavägen 41. Fri entré. Arrangör: ABF Stockholm och 
Arena idé. 

Onsdag den 27 mars kl 14.30- 15:30.Climatic and Humanitarian Impacts of 
Nuclear War. Medverkande: Alan Robock, Professor of climate science in the 
Department of Environmental Sciences at Rutgers University, New Brunswick, 
New Jersey, USA. Moderator: Christer Ahlström, Director at UI.Utrikespolitiska 
institutet Plats: Utrikespolitiska institutet, Drottning Kristinas väg 37. Entré 100 
kr betalas från kl 14.00. Ingen sen ankomst accepteras. 

Torsdag 4 april kl. 18.00-20.00 Belarus – Lindring av förtrycket eller bara 
kosmetiska förändringar? Medarrangör: OSSE-nätverket, Sällskapet för 
studier av Ryssland, Öst- och Centraleuropa samt Centralasien. ABF, Sveavägen 
41. Fri entré. 

Lördag-söndag 6-7 april IKFFs Kongress i Alvesta. Nora Janson representerar 
kretsen. Vill du att hon ska framföra något kan du mejla Nora 
Janson<elddraken1@gmail.com>; 

 
Tisdag den 9 april kl. 13-14.30. Namninsamling mot kärnvapen. Samling 

Norrtullsgatan 45, 1 tr kl 13.00. Fika kl. 14.30. Välkommen att hjälpa till. 
Vi har listor och pennor. 

 
Lördag den 13 april. Feministisk crash-course i kärnvapen13 april kl. 10-16. 

Endagsutbildning (ca 6 tim, inklusive lunch och fika) i kärnvapenfrågan från ett 
feministisk perspektiv och hur man engagerar sig lokalt. Anmäl till Gabriella 
<gabriella.irsten@ikff.se>; Tel: 08-702 98 10 om du vill delta. 

   Plats: Kronobergsgatan 9, nedre botten till vänster. 



 
 
Måndag den 15 april kl. 18.00 Studiecirkel. Norrtullsgatan 45, 1 tr. 
 Eva Hägerstrand leder cirkeln. Alla välkomna att delta. 
 
Tisdag den 23 april kl 16.00. Årsmöte OSSE-nätverket. Alla i kretsen är 

välkomna. Kretsen är med i OSSE-nätverket. Palmesalen, ABF, Sveavägen 41. 
Te/kaffe och smörgås serveras till deltagarna efter årsmötet. 
 

Tisdag den 23 april kl 18.00. Europavalet och OSSE. Säkerhet, demokrati och 
mänskliga rättigheter i det vidare Europa.  
Medverkande: Göran von Sydow, Svenska institutet för europapolitiska studier 
 (Sieps) och Fredrik Löjdquist (UD). Plats: Palmesalen, ABF, Sveavägen 41. 
Arrangör: ABF Stockholm och OSSE-nätverket. 
 

Onsdag den 8 maj kl. 18.00. Konsekvenser av kärnvapenkrig. Talarlistan ej klar 
ännu. Arrangör: Nätverket för kärnvapennedrustning. Plats: ABF, Sveavägen 41. 

 
Tisdag den 4 maj kl. 18.00. Utvecklingen på Västra Balkan. Talarlistan ej klar 

ännu. Arrangör: ABF Stockholm och OSSE-nätverket. Plats: ABF Stockholm. 
 
Tisdag den 11 juni kl. 17.00. Gemensam middag på Cliff Barnes uteservering. 

Vid innesittarväder går vi till de  italienska restaurangen Via Vai på 
Vanadisvägen nära korsningen med Norrtullsgatan där man kan få allt från en 
halv pizza eller annan middag. Samling Norrtullsgatan 45, kl 17.00. 

 


