Pressmeddelande 2 juni 2016

Den stora internationella konferensen blev mycket lyckad!
Det var ett hundratal deltagare som samlades kring de livsviktiga frågorna som planerna att bygga
ett kärnkraftverk vid Bottenviken, slutförvar av kärnavfall och möjligheterna med förnybar energi.
Stämningen var inspirerande och livlig – vi har absolut inte gett upp kampen. Konferensen gav
viktig kunskap och många nya kontakter, idéer och inspiration. Många mycket kunniga föreläsare
från universitet, myndigheter och miljöorganisationer kom från Sverige, Finland och Ryssland. Kulturen var en viktig del på konferensen med musik, film, bild, ord och berättelser.
Deltagarna kom från olika håll och alla engagerade samtal och diskussioner kommer att få stor
betydelse framöver i kampen för ett Kärnkraftsfritt Bottenviken. Internationell samverkan är av stor
betydelse för att stoppa kärnkraftverk som får stora effekter oberoende av nationsgränser.

Viktigt uttalande skickat till Finlands och Sveriges regeringar!
Vid konferensen antogs ett uttalande som undertecknats av nätverket Kärnkraftsfritt Bottenviken
och de organisationer som arrangerade konferensen. Uttalandet tillsammans med en beskrivande
bakgrundstext skickades den 30 maj 2016 till Sveriges och Finlands regeringar. En kopia har
sänds till Rysslands ambassad i Stockholm för vidarebefordran till Rysslands regering.

Till Finland och Sveriges regeringar
Kopia för kännedom sänds till Rysslands regering
Uttalande som antogs vid den internationella konferensen
KÄRNKRAFT VID BOTTENVIKEN?
Om Fennovoimas planer, kärnavfallet och förnybar energi

som hölls i Skellefteå helgen 21-22 maj 2016
”De finsk-ryska planerna på att bygga en eller flera kärnkraftsreaktorer vid Bottenvikens östra strand måste stoppas”
…….
…….
…….
…….

Vi vädjar från djupet av våra hjärtan


att ni som folkvalda i Finland och Sverige gör att allt som står i er makt för att
stoppa Fennovoimas fullskaliga miljöexperiment med Bottenviken, vår
gemensamma, ömtåliga arvedel.

Vi kräver


att den svenska och den finska regeringen upptar förhandlingar om denna
ödesfråga.

PÅ NÄTVERKETS HEMSIDA FINNS HELA UTTALANDET med bakgrundstexten, de medverkandes alla presentationer, filmer och kontaktuppgifter. Här finns
också minnesanteckningar från konferensen.

NÄTVERKETS HEMSIDA http://karnkraftsfritt.se/
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Lea Launokari, Helsingfors, +358-50 5533220 lea.launokari@nettilinja.fi
Inger Raaby, Stockholm, +4673-020 9909 i.s.raaby@gmail.com
Lena Lagerstam, Morjärv, +4672-2352 567 lena.lagerstam@telia.com

