13 maj 2019

Till alla ledamöter i Finlands riksdag

Upprop till Finlands president, regering och riksdag
Översänder idag den 13 maj 2019 detta upprop med e-post till alla ledamöter i
Finlands riksdag. Uppropet är riktat till Finlands president, regering och riksdag.
Uppropet har på initiativ av nätverket Kärnkraftsfritt Bottenviken undertecknats
av ett stort antal kommuner, organisationer, föreningar och politiker i Sverige.
Alla som har undertecknat uppropet har med stor oro följt planerna på att bygga
ett nytt kärnkraftverk på Hanhikivi i Pyhäjoki intill Bottenviken. Vi anser att ett
kärnkraftverk berör hela regionens framtid, både Finlands och Sveriges. Vi motsätter oss med det bestämdaste planerna på ett kärnkraftverk.
Alla som har undertecknat detta upprop vädjar till Finland att satsa på förnybar
energi och energieffektivisering istället för på dyr, riskfylld och föråldrad kärnkraft. Vi vädjar till Finlands regering att inte ge företaget Fennovoima tillstånd att
bygga den ryska reaktorn Hanhikivi 1.
Uppropet kommer att överlämnas den 21 maj 2019 klockan 11.00 till Finlands
riksdag av fem representanter för nätverket Kärnkraftsfritt Bottenviken vid en
audiens. Samtidigt kommer även en förteckning över de 21 svenska kommuner
som tagit avstånd mot kärnkraftsetableringen i Pyhäjoki (se förtydligande nedan) och 9 710 nya namnunderskrifter att överlämnas. Vid en tidigare uppvaktning av Finlands riksdag den 2 december 2014 överlämnades totalt 24 997
namnunderskrifter för ett Kärnkraftsfritt Bottenviken.
Nätverket Kärnkraftsfritt Bottenviken hoppas att få möjlighet att informera alla
riksdagens partigrupper och ta del av era synpunkter under audiensen.
Den 13 maj översändes uppropet med e-post till Finlands president och till ansvarig på Arbets- och näringsministeriet. Den 20 maj hoppas nätverket kunna
överlämna uppropet till Arbets- och näringsministeriet.
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Förtydligande angående kommunernas beslut
Det finns en stark opinion i
Sverige mot byggandet av
ett finsk-ryskt kärnkraftverk vid Bottenviken. Hittills har 21 norrlandskommuner på olika sätt beslutat ta avstånd från kärnkraftverket. Det är ett värdefullt ställningstagande
som kommunerna gjort
och de representerar mer
än 550 000 invånare. Här
till höger är en karta med
de 21 kommunerna.

Här nedan en tabell där det anges när och hur besluten tagits i kommunerna.
Datum för beslut i kommunerna:
Kalix, beslut i Kommunfullmäktige 2012-02-06.
Piteå, beslut i Kommunfullmäktige 2012-11-19.
Överkalix, beslut i Kommunfullmäktige 2013-02-25.
Övertorneå, beslut i Kommunfullmäktige 2013-05-13.
Skellefteå, yttrande av politisk majoritet, 2014-01-13.
Boden, beslut i Kommunfullmäktige 2014-02-24.
Robertsfors, beslut i Kommunfullmäktige 2014-03-05.
Härnösand, yttrande av politisk majoritet, 2015-08-28.
Örnsköldsvik, yttrande av politisk majoritet, 2015-09-22.
Sundsvall, beslut i Kommunfullmäktige, 2015-09-28.
Timrå, yttrande av politisk majoritet, 2015-10-02.
Kramfors, yttrande av politisk majoritet, 2015-12-07.
Umeå, remissvar enl. Esbo-konventionen, 2016-11-08.
Vännäs, beslut i Kommunstyrelsen AU, 2017-02-28.
Bjurholm, beslut i Kommunstyrelsen, 2017-05-23.
Vindeln, beslut i Kommunstyrelsen, 2017-05-23.
Sorsele, beslut i Kommunfullmäktige, 2017-06-26.
Nordmaling, yttrande av politisk majoritet, 2018-01-19.
Dorotea, beslut i Kommunstyrelsen AU, 2018-02-19.
Lycksele, beslut i Kommunstyrelsen, 2018-05-29.
Arvidsjaur, beslut i Kommunfullmäktige, 2018-06-18.
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Information om nätverket Kärnkraftsfritt Bottenviken
Nätverket Kärnkraftsfritt Bottenviken är ett partipolitiskt obundet nätverk för alla
som vill arbeta för att stoppa byggandet av kärnkraftverk i Bottenviksområdet.
Vi bryr oss om miljön och vill arbeta för en hållbar utveckling utan kärnkraft. Vi
anser att kärnkraften inte är någon lösning på klimathotet, det är istället ett slut
på energislöseriet, smart energiteknik och olika förnybara energilösningar. Vi vill
samarbeta över alla gränser för en kärnkraftsfri värld.
Nätverket Kärnkraftsfritt Bottenviken består av privatpersoner som alla har det
gemensamt att man stödjer ovanstående text och arbetar för ett Kärnkraftsfritt
Bottenviken.
Nätverket Kärnkraftsfritt Bottenviken bildades i december 2011 och har under
dessa år samlat den svenska opinionen mot kärnkraftverket i Pyhäjoki. Nätverket har anordnat mängder av arrangemang, manifestationer, möten samt en
större konferens. Nätverket samlar namnunderskrifter och sprider information.
Nätverket skriver remissvar i olika ärenden, gör skrivelser och uppvaktningar för
att påverka politiker och andra i både i Finland och Sverige. Nätverket samarbetar med organisationer och föreningar med samma mål i Sverige och Finland.

Med vänliga hälsningar

Lena Lagerstam
samordnare för nätverket Kärnkraftsfritt Bottenviken
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