Kärnkraftsfritt Bottenviken!
Företaget Fennovoima planerar bygga ett kärnkraftverk på udden
Hanhikivi i Pyhäjoki på finska sidan Bottenviken.
Än finns tid att stoppa kärnkraftverket då Finlands regering inte
beviljat byggnadstillstånd för reaktorn. Beslut kommer tidigast
2019. Trots detta investeras 500 miljoner euro på byggnader och
anläggningar. Stora muddringar görs i havet, hamn och
kylvattentunnlar byggs. Den värdefulla naturen på Hanhikivi är
idag totalt skövlad och området har förvandlats till ett
industriområde i stor skala.

Detta är skandal - undrar vilka löften
företaget fått av finska regeringen?

Bottenviken ligger i en kärnkraftsfri zon!
I norra Europa finns ett stort område utan kärnkraft. Oron är stor
att ett finsk-ryskt kärnkraftverk i Pyhäjoki skulle förändra
säkerhetsläget i norr och skapa oro för terror, sabotage och
spridning av kärnvapen.

Rosatom har total kontroll!
Den ryska statliga jättekoncernen Rosatom är största ägaren i
Fennovoima och har total kontroll över projektet. Rosatom ger
fördelaktiga lån, håller entreprenörer, ansvarar för teknik, bygger
reaktorn och framstället ett upparbetat specialbränsle. Finska
strålsäkerhetsmyndigheten (STUK) är oroad över företagets
bristande säkerhetskultur. Då Rosatom inte uppfyllt finska krav på
säkerhet och dokumentation är regeringens behandling av
Fennovoimas tillståndsansökan försenad.

Förhoppningsvis ger inte den finska regeringen
Fennovoima något tillstånd att bygga reaktorn!

21 kommuner i Sverige säger NEJ
Mycket glädjande 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. Ett värdefullt ställningstagande som kommunerna
gjort och de representerar mer än 550 000 invånare!

Nätverket Kärnkraftsfritt Bottenviken uppmanar nu
fler kommuner att ta ställning!

Tiotusentals namnunderskrifter!
Tiotusentals människor har skrivit sina namn i de två
namninsamlingar som pågår till kärnkraftverket är stoppat.

Nätverket Kärnkraftsfritt Bottenviken uppmanar nu
alla att skriva under namninsamlingarna!

Bottenviken vårt gemensamma innanhav
Bottenviken är ett världsunikt, känsligt område med sin
landhöjning och mycket speciella vattenmiljö. Ett grunt innanhav
och ett av världens sötaste hav och med låg vattenomsättning. De
stora älvarna för med sig enorma vattenmassor ut i havet. Där det
söta vattnet möter saltare vatten skapas livsutrymme för många
arter.
Att bygga ett kärnkraftverk skulle ytterligare komma att påverka
Bottenvikens miljö negativt med t ex stora utsläpp av 45 m3
uppvärmt kylvatten per sekund. Det skulle bli enorma risker med
mellanlagring av livsfarligt, hett kärnavfall intill Bottenviken i mer
än 125 år. Detta kärnavfall ska sedan slutförvaras i hundratusen
år troligen nära Pyhäjoki.

Hur kan Finlands styrande vara beredda att utsätta
Bottenvikens sköra och redan utsatta ekosystem för
kärnkraftens risker och hot i en tid då förnybar
energi utvecklas på ett fantastiskt sätt?

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 vill arbeta för en hållbar utveckling utan kärnkraft”.
”Kärnkraften inte är någon lösning på klimathotet”.
Nätverket bildades 2011 och har ordnat mängder av
arrangemang, manifestationer och en stor konferens tillsammans
med andra organisationer och föreningar.
Nätverket gör allt för att påverka politiker på
alla nivåer i Finland och Sverige. Nätverket
samlar namn och sprider information.

Kom med i nätverket som kommer att
fortsätta sin mångåriga kamp så
länge hotet kvarstår!
Information om nätverket finns på
hemsidan karnkraftsfritt.se och på Facebook
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