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Hej kärnkraftsmotståndare, 

Utställningen "FRÅN KÄRNKRAFT TILL FÖRNYBAR ENERGI" finns fortfarande att se på 

Sunne bibliotek och får vara kvar ett tag till. 

Efter en aktiv vinter ligger vi för närvarande lite lågt i Föreningen Värmland mot Kärnkraft, på 

grund av studier m m, men vi återkommer med nya aktiviteter längre fram! 

 

Den 26 april var det 27 år sedan kärnkraftsolyckan i Tjernobyl ägde rum. Följderna av 

olyckan är på inget sätt upphävda.  Sammanlagt är ca 15 000 km
2
 i Ukraina, Vitryssland och 

Ryssland oanvändbara för jord- och skogsbruk (wikipedia). Jämför med hela Värmlands yta som är 

drygt 18 000 km
2
! I Kiew finns ett särskilt sjukhus för s k "Tjernobyl-barn."  Varje år beräknas 

följder av olyckan kosta ca 7% av Ukrainas statsbudget. EU har hittills skjutit till 555 miljoner Euro 

för att bygga en ny "sarkofag" över reaktorn. Osv ... 

Vi bifogar en karta (som ingår i utställningen ovan),  där vi fiktivt har "lagt" de mest kontaminerade 

områdena från Tjernobyl och Fukushima på en Sverigekarta, utgående från Ringhals och 

Oskarshamn. Då får man en föreställning om vad det handlar om! 

 

Frågan om Kärnkraftsföretagens ekonomiska ansvar har diskuterats under våren, t ex i Sveriges 

Radios  utmärkta serie"Atomnotan", men även i riksdagen och i pressen. Jonas Gunnarsson (S), 

som talade på vår manifestation i mars, krävde i riksdagen den 17.4 att den som orsakar en skada 

också ska stå för den. 

Även frågan om slutförvar av "atomsopor" är het. Inget land i världen har ännu någon lösning. 

Den 28 april sände SVT ett sevärt program: http://www.svt.se/dokument-utifran/100-000-ars-

problemet. Sänds även i Kunskapskanalen  30/4,  2/5 och  3/5 och i svt Play. 

 

Påverka med din underskrift! 

Som alla nog vet vid det här laget, ansvarar ägarna med 2 miljarder  (EU vill så småningom 12) vid 

en reaktorolycka - jämför då med olyckan i Fukushima, som, förutom allt lidande, hittills kostat 1 

500 miljarder! 

Folkkampanjen, tillsammans med motsvarande organisationer i flera andra länder, har initierat en 

namninsamling, för en petition till det Europeiska Parlamentet om en ansvarsförsäkring på 400 

miljarder Euro för varje enskild reaktor. 

Skriv gärna på och sprid till dina vänner, dela på Facebook osv.: 

http://www.skrivunder.com/en_enhetlig_europeisk_ansvarsforsakring_for_karnkraftsreaktorer 

Även  Greenpeace ordnar en internationell namninsamling på nätet, för att kräva utökat ansvar för 

reaktorhaveriet i Fukushima. Läs mer under: 

http://www.greenpeace.org/sweden/se/vad-vi-jobbar-for/karnkraft/japankrisen/de-skapar-risker-du-

betalar/?utm_source=SilverpopMailing&utm_medium=email&utm_campaign=Fukushima%20Ann

iversary%20New%20Template%20%281%29&utm_content= 

 



VILL NÅGON ÅKA TILL ALMEDALEN I SOMMAR? 

Årets politikervecka i Almedalen går av stapeln 30.6 - 7.7 och Folkkampanjen mot 

kärnkraft/kärnvapen är där med ett fullspäckat program, mellan den 2.7 och 4.7. Det kommer att bli 

föreläsningar, seminarier, debatter och filmvisningar. De kommer även att ha ett informationstält 

nere på stan.  

Den som är intresserad kan höra av sig för flera detaljer. 

 

 

 

Solhälsningar, 

Styrelsen 

Liv Jofjell, ordf. tel. 0554-21090 

Adam Maxe, Eugenia Klang, Fredrik Andersson, Ingrid Ranke 

 

Om det är någon som får detta mejl, men inte vill få det, eller om ni vet någon som borde få detta 

mejl, men inte fått det, är vi tacksamma att få veta det.  

Skicka det gärna vidare till någon du tror kan ha intresse! 

 

 


