KLIMATET KAN INTE RÄDDAS MED KÄRNKRAFT!
Föreningen

Värmland mot Kärnkraft
kontakt@varmlandmotkarnkraft.se
www.varmlandmotkarnkraft.se
www.facebook.com/groups/fkrkd/

Bankgiro 136-8695

God fortsättning på 2016! 2016-01-25
Det här blir ett år då säkert kärnkraften kommer att vara i fokus på många sätt. Det är nu 5
år sedan kärnkraftskatastrofen i Fukushima och i Tjernobyl "firar" den pågående
härdsmältan 30 år. Det ska VmK naturligtvis uppmärksamma i vår. Vi börjar med att bjuda
in till diskussions- och förberedelseträff:

HUR VISAR VI ATT KLIMATET INTE KAN RÄDDAS MED KÄRNKRAFT?
ONSDAG DEN 17 FEBRUARI KL. 19,
RUM 216, GJUTERIET, Studiefrämjandet, Verkstadsgatan 1, Karlstad
(Bakom Nöjesfabriken).
Vi bjuder på fika med smörgås.
FÖR DYRT ATT FORTSÄTTA MED KÄRNKRAFT?
I Sverige har debatten blossat upp igen sedan Vattenfall, Fortum m fl gått ut med att utöver
de 4 äldsta reaktorerna som man tidigare beslutat stänga, också avisera att de även tycker
att det är för dyrt att driva de återstående. Vi som följt frågan förutspådde detta redan för
flera år sedan, då nya EU-bestämmelser om förhöjda säkerhetsåtgärder infördes. Vi har
också kunnat visa hur försöken att modernisera och uppgradera de gamla verken har
misslyckats och blivit miljardförluster. Ökningen av den allt billigare förnybara energin har
sänkt elpriserna. Även om man lyckas övertala regeringen att sänka den s k effektskatten,
kommer detta inte att räcka.
Torbjörn Wahlborg, Chef för Vattenfalls kärnkraftverk förklarar att det system för oberoende
härdkylning som träder i kraft 2020 kräver stora investeringar, som det måste beslutas om
under året. Läs mer: http://www.svd.se/vattenfall-reaktorer-kan-stangas-i-fortid
Greenpeace jämför också den höjda effektskatten som det så högljutt tvistas om, på 70
miljoner kronor per reaktor och år, med de obligatoriska säkerhetsförbättringarna som

kommer att kosta ca 1 miljard per reaktor.: http://miljoaktuellt.se/sankt-effektskatt-pakarnkraft-ar-konstgjord-andning/
Det tycks som om energifrågan är för stor och komplex för att kunna lösas enbart av
marknadskrafterna. Det låga elpriset gör att det inte kan investeras varken i förnybar
energi eller kärnkraft. Hur detta ska lösas kommer att bli en av de kommande årens
spännande frågor, avgörande för hur framtiden ska bli. VmK kommer att vara med och
påverka!

RAPPORT FRÅN KLIMATMÖTET I PARIS I DECEMBER 2015
Värmland mot Kärnkraft kunde ge ett ekonomiskt stöd till fyra ungdomar som gav sig iväg
till Paris. Ingrid Ranke berättar:
"Vi var fyra unga personer från Värmland mot Kärnkraft som åkte till Paris under
klimattoppmötet för att tillsammans med tusentals andra miljökämpar från hela världen
delta i demonstrationer och diskussioner. Klimatrörelsen är stor och bred och naturligtvis
är antikärnkraftsgrupperna med! Vi vill inte ha ett varmare klimat. Vi vill ha riktiga lösningar
som stoppar en fortsatt uppvärmning och där har kärnkraften ingen plats.
Under uranbrytning, anrikning, transporter samt avfallshantering släpps stora mängder
koldioxid ut. Mängder av livsfarligt avfall lämnas över till hundratals generationer.
Dessutom är kärnkraft alldeles för dyr och tar många år att bygga – vi behöver billiga och
klimatsmarta lösningar NU!
Och de finns ju. I hela världen är omställningen till förnybar energi i full gång. Tyvärr
blockerar stora aktörer inom kärnkraft, kol och olja fortfarande en omställning, eftersom en
sådan naturligtvis gör att de kommer att förlora pengar.
Arbetet är därför inte slut bara för att det har varit ett klimattoppmöte. Vi måste fortsätta
kämpa, ända tills vi får det som världen, människorna och klimatet behöver!"
I Paris hade det varit terrorattentat. Det påverkade naturligtvis både klimattoppmötet och
aktiviteterna runtomkring. Jag upplevde dock att närvaron av utländska aktivister var
väldigt uppskattad.Och så här säger jag om Paris och terrorhotet:
”Det värmde parisbornas hjärtan att vi faktiskt åkt dit trots att det varit terrorattentat som
skrämt bort många. Det var som om vi visade att vi inte lämnade dem ensamma med det
hemska som hade hänt. Och att det faktiskt finns viktigare saker än den egna personliga
oron för eventuella nya terrorhändelser, nämligen att stå upp för det man tror på: i detta
fall klimaträttvisa.”

NYHETERI
Vad håller de på med i Pyhäjoki, i norra Österbotten, Finland?
Hur kan Finlands regering gå med på att man bygger ett kärnkraftverk i Finland med ryskt
kapital samtidigt som man bygger in sig i det ryska kärnvapenprogrammet? På både den

finska och den svenska sidan av Bottenviken pågår kampen på olika plan mot det
planerade kärnkraftsbygget i ett känsligt, grunt innanhav. Hemlighetsstämplande och
politikermygel avslöjas på löpande band. Ett av de senaste inläggen handlar om vad
radioaktiva utsläpp kan innebära för Bottenviken och Östersjön och är en insändare av
Lotta Broman i NSD ("Norrländskan"): http://www.nsd.se/insandare/bygg-ingetkarnkraftverk-i-pyhajoki-9798122.aspx

BYT TILL FÖRNYBAR EL!
Det är lätt att ändra till ett företag som enbart handlar med förnybar el och det är ett viktigt
ställningstagande.Gå in på "Smutselskollen" och välj ett bolag som passar dig. Det är inte
dyrare, oftast tvärt om! http://www.smutselskollen.se/Rena-bolag/.

BLI MEDLEM!
Medlemskap i Föreningen Värmland mot Kärnkraft kostar 100 kr, för studerande 50 kr. Ditt
medlemskap är ett viktigt personligt ställningstagande och ett stöd för en framtid utan dyr,
farlig och onödig kärnkraft.
Solhälsningar,
Styrelsen
Liv Jofjell ordf. tel. 0554-21090
Adam Maxe, Fredrik Högfeldt, Gunilla Tågmark, Helga Braathen, Ingrid Ranke,
Rasheed Khan

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!

