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Hej kärnkraftsmotståndare,

ÅRSMÖTE
tisdag den 24 september kl 18 på Studiefrämjandet - Gjuteriet,
Verkstadsgatan 1, i Karlstad, bakom Nöjesfabriken.
Vi räknar med att de sedvanliga årsmötesförhandlingarna snabbt blir avklarade så att vi
kan gå över till den viktiga frågan om kärnkraftsmotståndets roll i klimatdebatten. Vad är
viktigast att satsa på just nu? Alla är välkomna, medlem eller inte. VmK bjuder på fika med
smörgås.

FRANKRIKE STOPPAR FJÄRDE GENERATIONENS KÄRNKRAFT
Frankrike avslutar forskningsprojektet Astrid, som var tänkt att leda fram till en ny epok
med fjärde generationens kärnkraft, som påstås kunna återvinna kärnavfall och skapa mer
bränsle än den förbrukar. Projektet, som drivits av EU, Frankrike och Storbritannien,
startade 2006, har hittills kostat drygt 8 miljarder kr och tidvis sysselsatt över 500 personer.
Alla tidigare försök att utveckla denna fjärde generation har haft stora problem med
säkerhet, drift och ekonomi, eftersom det handlar om att få fram det extremt farliga ämnet
plutonium som bränsle. Plutonium används för atombomber och drömmen är att "tämja"
denna enorma energi. Läs en utmärkt artikel i Naturskyddsföreningens tidskrift Sveriges
Natur:
http://www.sverigesnatur.org/aktuellt/frankrike-stoppar-fjarde-generationens-karnkraft/

MANIFESTATIONER FÖR KLIMATET
FREDAG 20 SEPTEMBER OCH FREDAG 27 SEPTEMBER
KL 12 - 15 PÅ STORA TORGET I KARLSTAD

Denna vecka har utropats till "Global Climate Week" av ungdomsrörelsen Fridays for
Future. Den samlade forskningen är enig om att klimatet är vår tids stora ödesfråga och
ungdomarnas krav är att politiker, storföretag och andra beslutsfattare ska lyssna på
forskarna och handla för att säkra deras framtid på en beboelig planet. Föreningen
Värmland mot Kärnkraft stöder manifestationen och uppmanar alla som kan att delta.
Även i Sunne blir det en manifestation för klimatet den 27 september kl 14 - 16 på
Teatertorget.

ENGAGERA DIG I VÄRMLAND MOT KÄRNKRAFT
Vi vill fortsätta vara den kärnkraftskritiska rösten från Värmland. Vi behöver fler som hjälps
åt och hörs, när kärnkraftsförespråkarna försöker utnyttja klimatkrisen för sina syften!
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. 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.
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