Protester mot kärnkraftverk i Bottenviken!
2016-11-14

NY STYRELSE
På årsmötet blev det omval av hela styrelsen, med tillägget att Gunilla Wetter träder in som
suppleant. Årsmötet beslutade att VmK ska fortsätta att bevaka kärnkraften, dess utveckling och
följder i Sverige och världen och att verka för att den ska ersättas så fort som möjligt. Särskilt vill vi
stödja kampen mot ett nytt kärnkraftverk i Bottenviken.

FRAMÅT FÖR FÖRNYELSEBART!
Ny statistik från Internationella energirådet (IEA): Elanvändningen fortsätter att öka i världen, men
el från fossila källor har minskat med 0,7% och från kärnkraft med 0,5%. Det kan verka lite, men
samtidigt har el från förnybara källor ökat med 16% och denna ökning visar ingen som helst
avmattning. Om utvecklingen fortsätter så, vilket allt tyder på, är produktionen av förnybar el
fördubblad inom bara 5 år. Globalt installeras nu 2,5 vindturbiner och 30 000 solpaneler varje
timme! Detta inger hopp, oavsett vad herr Trump säger!

LÄGET I BOTTENVIKEN
Medan kärnkraftsbolagen i Sverige fortsätter som förut (med tvivelaktig lönsamhet) men utan att
planera något nytt, går Finland en annan väg. Ett nytt reaktorbygge pågår i Olkiuloto, som nu är 9
år försenat och fyra gånger dyrare än planerat. I Pyhäjoki i Bottenviken, 15 mil från svenska
kusten, planerar företaget Fennovoima, där bl a Fortum ingår, för ett nytt kärnkraftverk Efter att
franska AREVA hoppade av på grund av bl a den ekonomiska risken, har nu den ryska kärnvapenoch kärnkraftsproducenten Rosatom tagit över. Något tillstånd eller bygglov finns inte, men
förberedelserna är i full gång. Planerna har tidigare fått det finska miljöpartiet att avgå ur
regeringssamarbetet. En mycket aktiv proteströrelse har vuxit fram både i Finland och i de svenska
orterna längs Bottenviken. De flesta svenska kommunerna där motsätter sigkärnkraftsbygget.
Bottenviken är dessutom ett grunt och biologiskt känsligt innanhav. Bara det uppvärmda kylvattnet
som skulle strömma ut från kärnkraftverket kan påverka floran och faunan mycket negativt. Men
inte nog med att man planerar ett kärnkraftverk, men vill även slutförvara kärnavfallet där. Detta
har till och med blivit för magstarkt för kommunen Pyhäjoki, annars positiv till kärnkraftverket och
de förväntade arbetsplatserna. Men mot ett slutförvar protesterar de, liksom kommunerna på den
svenska sidan, senast Umeå. Läs gärna i Västerbottenkurriren;
http://www.vk.se/plus/1855491/umea-kritiserar-finlandska-karnkraften

VMK HAR SKICKAT ETT YTTRANDE OM DE FINSKA SLUTFÖRVARSPLANERNA TILL NATURVÅRDSVERKET
Enligt ESBO-konventionen, som ger alla näraliggande länder rätt att yttra sig när det gäller
miljöfrågor som kan påverka dem, har det svenska Naturvårdsverket bett att få in synpunkter
senast den 16 november, som underlag för deras yttrande. Värmland mot Kärnkraft har skickat
våra synpunkter till dem. Bland annat anmärker vi på att Fennovoima okritiskt skriver att de tänker
använda samma metod för slutförvar som föreslås i Sverige - en metod som är mycket kritiserad
från vetenskapligt håll och som ännu är långt ifrån ett godkännande. Du kan läsa hela vårt yttrande
på VmKs hemsida: www.varmlandmotkarnkraft.se

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!
I och med årsmötet den 28 september inleddes vårt nya verksamhetsår. Vi hoppas att du som
redan är medlem vill förnya ditt medlemskap och att du som ännu inte är medlem vill göra slag i
saken och bli det! 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.
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