Bästa kärnkraftsmotståndare runt om i världen!
VI BER ER OM HJÄLP ATT STOPPA DEN KÄRNKRAFTSGALENSKAP SOM PÅGÅR I FINLAND
GENOM ATT UNDERTECKNA EN PETITION RIKTAD TILL DE FINLÄNDSKA BESLUTSFATTARNA
- sprid gärna budskapet så brett som möjligt. DET ÄR BRÅDSKANDE!
•

OL3 EPR-reaktorn som byggs av det franska företaget Areva är 10 år försenad och
kostnaderna har stigit skyhögt. Det råder osäkerhet om den elproduktionen som är
planerad att starta i september 2019 kan förverkligas.

•

Fennovoimas planer på att bygga en rysk 1.2GW AES-2006 reaktor (pressurized water
reactor), Hanhikivi 1, i norra Finland, är problemdrabbad. Enligt planerna skall
kärnkraftverket tas i bruk år 2024. Kostnaderna, ursprungligen uppskattade till 5
miljarder €, har stigit till 6.5 - 7 miljarder €. Tillståndsprocessen skulle vara avslutad år
2018, men är försenad eftersom Rosatom inte har klarat av att lämna in alla
nödvändiga dokument i tid. Fennovoima uppger att de dokument som saknas
kommer att lämnas in i slutet av år 2020.

•

År 2020 planerar Finland att starta sitt slutlager för använt kärnbränsle, Onkalo, det
första i sitt slag i världen. Detta trots att metoden för anläggningen baserar sig på
samma KBS-3-koncept som för Sveriges del avvisades av svenska Miljödomstolen i
januari 2018. Detta anmärkningsvärda beslut har inte haft någon inverkan på Onkaloprojektet i Finland.

Som pdf-bilaga finns den fullständiga petitionstexten som skall överlämnas under våren
2019 till de finska beslutsfattarna tillsammans med underskrifter som samlas i Sverige.
Petitionen skall undertecknas endast av ORGANISATIONER/RÖRELSER/GRUPPER (inte
enskilda personer)
Den slutliga petitionen med alla underskrifter kommer att skickas ut till alla
undertecknare.
Vi ber er att meddela oss om ert deltagande SENAST DEN 15 DECEMBER genom att skicka
ett e-postmeddelande till
ullaklotzer(at)yahoo.com
Vi behöver följande uppgifter:
-

Organisationens/rörelsens/gruppens namn
Namn och e-postadress för en kontaktperson
Land

Vi hoppas innerligt på ert stöd!
Lena Lagerstam, Kärnkraftsfritt Bottenviken, Sverige, lena.lagerstam(at)telia.com

Jan Strömdahl, Folkkampanjen mot kärnkraft & kärnvapen, Sverige,
jfstromdahl(at)gmail.com
Ulla Klötzer, Kvinnor Mot Atomkraft – Finland, ullaklotzer(at)yahoo.com
Lea Launokari, Kvinnor för Fred, Finland, lea.launokari(at)nettilinja.fi
Oleg Bodrov, the Public Council of the South Coast of the Gulf of Finland, Sosnovy Bor,
Leningrad Oblast, Ryssland, bodrov(at)greenworld.org.ru

