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Hej kärnkraftsmotståndare,

KÄRNKRAFT KAN INTE RÄDDA KLIMATET

Manifestation i Karlstad lördag den 9 mars kl 12

Vi finns vid Stora Torget, hörnet Tingvallagatan/Västra Torggatan kl 11 - 14

Trumgruppen Blå Björk spelar

Tal, dikt, information, fika

På 8-årsdagen av kärnkraftskatastrofen i Fukushima manifesterar Värmland mot Kärnkraft 

för ett Sverige och en värld utan kärnkraft och kärnvapen. Kom, ta en fika, prata energi, 

klimat och framtid.

KÄRNKRAFT INGEN RÄDDNING FÖR KLIMATET

Olyckan I Fukushima påminner oss om vilket otroligt riskabelt energislag kärnkraften 

fortsätter att vara. FNs klimatpanel IPCC slår fast att koldioxidutsläppen måste minska 

med 58% fram till 2030 och med 98% 2050, relaterat till 2010,. För att hejda 

uppvärmningen till 1,5 grader finns bland mycket annat i deras scenarier en stark ökning 

av förnybar energi och även kärnkraft. Kärnkraft (ca 10% av elproduktionen i världen) 

tänks öka med 59% till 2030. Men eftersom det t o m har skett en svag minskning de 

senaste 10 åren, och det tar ca 20 år att planera och bygga en reaktor är detta ingen väg 

framåt. Rapporten har inte heller hunnit få med de senaste årens utveckling av förnybar 

energi. Rapporten föreslår att den ska öka med 430 % under tiden 2010 - 2030. Men 

redan 2017 hade den förnybara ökat med över 300 % i världen och ökningen accelererar. 

2018 blev el från sol och vind billigare än allt annat, inklusive kol och olja. Detta är en 

revolution och vi spår att det här kommer att ställa väldigt mycket på ända framöver. Liv 

Jofjell från VmK har skrivit en debattartikel i NWT om detta:

https://www.nwt.se/2019/02/26/ska-staten-framja-den-dyraste-elen/?fbclid=IwAR02U7-
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KLIMATMANIFESTATION "FRIDAYS FOR FUTURE" 

STORA TORGET I KARLSTAD FREDAG DEN 15 MARS KL FEM I 12

Den 15 mars går skolelever och andra över hela världen ut på gatorna för att kräva rätten 

till en framtid utan klimatkris. Detta stöds av Föreningen Värmland mot Kärnkraft.

TACK ALLA NI SOM HAR FÖRNYAT ERT MEDLEMSKAP I VÄRMLAND

MOT KÄRNKRAFT

Uppmuntrade av ert stöd vill vi fortsätta att försöka vara den kärnkraftskritiska rösten från 

Värmland. Vi hoppas att du som inte tidigare varit medlem, nu vill bli det.

Medlemskap i Föreningen Värmland mot Kärnkraft kostar 100 kr, för studerande 50 kr. 

Betala till föreningens bankgiro, glöm inte att skriva ditt namn i meddelanderutan till 

mottagaren - Om du är ny medlem - skicka ett mejl med din adress och ditt telefonnummer

till kontakt@varmlandmotkarnkraft.se, om du är ny medlem. Ditt medlemskap är ett viktigt 

personligt ställningstagande och ett stöd för en framtid utan dyr, farlig och onödig 

kärnkraft. 

Föreningen Värmland mot Kärnkraft följer regler för datasäkerhet och lämnar inte ut dina 

kontaktuppgifter till någon annan, vare sig företag, organisation eller privatperson. 

 Solhälsningar

Styrelsen

Liv Jofjell ordf. tel. 0554-21090

Adam Maxe, Gunilla Wetter, Helga Braathen, Ingrid Ranke
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