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Kärnkraftsfritt Bottenviken!
Fortfarande finns förutsättningar att stoppa kärnkraftverket i Pyhäjoki
Fortfarande saknar Fennovoima tillstånd att bygga kärnkraftverket. Det är oklart när
Finlands regering tar det ödesdigra beslutet. Finlands Strålsäkerhetscentral (Stuk) har
uttryckt oro över Fennovoimas säkerhetskultur och nyligen beställt en utomstående
expertutredning av Teknologiska forskningscentralen VTT.
Det är nu av stor betydelse att vi från svensk sida reagerar kraftigt och samlat mot
kärnkraftverket. Svenska regeringen måste snarast agera och ta upp förhandlingar
med finska regeringen i denna ödesfråga för vårt gemensamma innanhav.

Nu sexton kommuner som tagit avstånd till kärnkraftverket
Det är mycket glädjande att det finns en stark opinion i Sverige mot byggandet av ett
finsk-ryskt kärnkraftverk vid Bottenviken. Hittills har sexton norrlandskommuner på
olika sätt beslutat ta avstånd från kärnkraftverket. Kommunerna är Övertorneå,
Överkalix, Kalix, Boden, 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 27000
människor har skrivit sina namn i nätverkets namninsamlingar som pågår. Mängder av
organisationer har tagit ställning mot kärnkraftsbygget.
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.

Samla namn i sommar!
Nu är det viktigt att samla namn överallt och i alla sammanhang! Namninsamlingarna
kommer att pågå till kärnkraftverket är stoppat. Bifogar namnlistan som nu finns på
svenska, finska och engelska. Här är länken till namninsamlingen som finns på nätet
https://www.skrivunder.com/ja_till_karnkraftsfritt_bottenviken_och_kvarken

Boka in nätverkets Sommarträff i Morjärv 19 augusti
Nätverket inbjuder alla intresserade till en Sommarträff på Folkets Hus i Morjärv på
Nationalälvdagen lördag den 19 augusti mellan ca 10-16. Sommarträffen blir ett viktigt
arbetsmöte för att diskutera den fortsatta kampen för ett Kärnkraftsfritt Bottenviken.
Samtidigt som vi träffas och har trevligt och roligt så är det ett sätt att engagera fler i
arbetet mot att ett kärnkraftverk byggs på udden Hanhikivi i Pyhäjoki.
Folkets Hus i Morjärv ligger vackert vid Kalixälven som rinner ut i Bottenviken ca 40 km
österut. Vi har valt att lägga mötet på Nationalälvdagen då alla Nationalälvarna har en
nära koppling till Bottenvikens vatten. Under dagen kommer det att bli en manifestation
intill Kalixälven med musik och appeller som med älvens kraft når ända fram till både
beslutsfattare och allmänheten i Finland. Nationalälvdagen firas varje år för att visa vår
glädje och tacksamhet över att få leva vid våra fritt flytande vatten i våra fyra
nationalälvar: Torneälven, Kalixälven, Piteälven och Vindelälven. På kvällen firas detta
som vanligt vid Folkets Hus genom ett arrangemang av Morjärvs Folketshusförening.
Vi hoppas många vill stanna och vara med på det.
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Kom med i nätverket Kärnkraftsfritt Bottenviken – alla kan göra något!









Kämpa tillsammans med andra lokalt: samla namn, ordna manifestationer
Lyft frågan överallt och i alla sammanhang
Sprid information
Skriv insändare och debattartiklar
Påverka organisationer att säga NEJ och agera
Påverka kommuner och regioner att säga NEJ och agera
Lyft fram alternativen till kärnkraften
Välkomna till nätverkets Sommarträff på Folkets Hus i Morjärv på
Nationalälvdagen lördag den 19 augusti

Om 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 bildades i december 2011

Mer information
Läs mer på nätverkets hemsida http://karnkraftsfritt.se/ och på nätverkets
Facebooksida https://www.facebook.com/groups/karnkraftsfritt.bottenviken/

Kontakta nätverkets kontaktpersoner
Överkalix Kennerth Moberg, kennerth.moberg@telia.com
Övertorneå, Hedenäset Mattias Johansson, bjumis@gmail.com
Övertorneå, Juoksengi Tarja Leinonen, tarja.leinonen@gmail.com
Haparanda Per Lundbäck, lundbackper0@gmail.com
Kalix Lena Lagerstam, lena.lagerstam@telia.com
Luleå Christina Morin, cina.morin@telia.com
Luleå Roger Malmberg, rogermalmberg@hotmail.com
Piteå Per Holmqvist, per@nordansmak.se
Arvidsjaur Birgit Lindberg, birgit.lindberg@arvidsjaurnet.se
Skellefteå Rolf Granstrand rolf.granstrand46@gmail.com
Skellefteå Seiko Matsuda seikom@live.jp
Robertsfors Elisabeth Holmström, elisabeth.holmstrom@bottniait.se
Umeå Erik Danielsson, erdanielsson@gmail.com
Östersund Diana Fernlund, diana.fernlund@telia.com
Härnösand Eva Goes, eva@goes.se
Sundsvall Måna Wibron, mana.wibron@designmmm.nu
Sundsvall Ulf Gustafsson ulf414@hotmail.com
Hudiksvall My Leffler, my.helsingland@hotmail.com
Näsåker Lo Högberg, lo.hogberg@gmail.com
Stockholm Inger Raaby, i.s.raaby@gmail.com
Stockholm Anders Forsbom, Anders.Forsbom@sweco.se
Järna Kristina Berg, bergvilja@gmail.com
Värmland Liv Jofjell, liv.jofjell@googlemail.com

Aldrig, aldrig, aldrig ger vi upp ett Kärnkraftsfritt Bottenviken!
Sommarhälsningar
Lena Lagerstam, Morjärv
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