Nätverket Kärnkraftsfritt Bottenviken 7 augusti 2017

Kärnkraftsfritt Bottenviken!
Välkomna på nätverkets Sommarträff i Morjärv 19 augusti
Sommarträffen blir ett viktigt arbetsmöte för att diskutera den fortsatta kampen för ett
Kärnkraftsfritt Bottenviken. Se inbjudan med program och mer information!

Hur går vi vidare för att stoppa kärnkraftverket?
Kom med och delta i diskussionerna på Sommarträffen! Alla idéer och förslag till hur vi
går vidare är viktiga för att vi tillsammans ska lyckas stoppa kärnkraftverket vid
Bottenviken.

Nu sjutton kommuner som tagit avstånd till kärnkraftverket
Det finns ett stort motstånd i Sverige mot kärnkraftsbygget vid Bottenviken. Hittills har
sjutton norrlandskommuner på olika sätt beslutat ta avstånd från kärnkraftverket.
Kommunerna är Övertorneå, Överkalix, Kalix, Boden, Sorsele, Piteå, Skellefteå,
Robertsfors, Vindeln, Umeå, Vännäs, Bjurholm, Örnsköldsvik, Kramfors, Härnösand,
Timrå och Sundsvall med tillsammans mer än 520 000 invånare. Kommunernas
ställningstagande är en stark viljeyttring som Finlands regering inte kan blunda för.
I samråden enligt Esbokonventionen har svenska kommuner, myndigheter,
organisationer och allmänhet framfört många kritiska synpunkter. Närmare 27 000
människor har skrivit sina namn i nätverkets namninsamlingar som pågår. Mängder av
organisationer har tagit ställning mot kärnkraftsbygget.

Sveriges regering måste agera nu
Fortfarande saknar Fennovoima tillstånd att bygga kärnkraftverket och det är oklart om
Finlands regering tar det ödesdigra beslutet 2018. Svenska regeringen måste snarast
agera och ta upp förhandlingar med finska regeringen i denna ödesfråga för vårt
gemensamma innanhav. Bottenviken är en världsunik miljö med ett dokumenterat
sårbart och känsligt ekosystem. Kärnkraftverket skulle bli ett fullskaligt miljöexperiment
med långtgående negativa konsekvenser för miljö, hälsa och säkerhet.
Bottenvikens hav, kust och skärgård har höga natur- och kulturvärden som Sverige
fastställt miljömål för. Svenska myndigheter som har ansvaret för vår miljö, hälsa och
säkerhet måste nu kraftfullt ta tag i frågan på alla nivåer och inte blunda för alla de
konsekvenser som ett finsk-ryskt kärnkraftverk skulle få.

Aldrig, aldrig, aldrig ger vi upp ett Kärnkraftsfritt Bottenviken!
Nätverkets hemsida http://karnkraftsfritt.se/
Nätverkets Facebooksida
https://www.facebook.com/groups/karnkraftsfritt.bottenviken/
Sommarhälsningar
Lena Lagerstam, nätverket Kärnkraftsfritt Bottenviken, Morjärv
072-2352 567
lena.lagerstam@telia.com

”Nätverket Kärnkraftsfritt Bottenviken är ett partipolitiskt obundet nätverk för alla
som vill arbeta för att stoppa byggandet av kärnkraftverk i Bottenviksområdet"

