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Hej
kärnkraftsmotståndare,

10 år efter kärnkraftsolyckan i Fukushima fick händelsen ganska svag uppmärksamhet i svenska 
medier, i motsats till I många andra länder. Den 13 mars var i alla fall VmK på plats i Karlstad, med
en pandemisäker sko-manifestation. Tack alla ni som också kom och ställde dit era skor som 
ersättning för er närvaro. Några personer fanns förstås alltid på plats och vi tyckte att vi kunde
notera att många stannade till, många ville prata och att stämningen var eftertänksam. Välkomna ni 
som skrev upp er för Nyhetsbrev. Bifogad finns en bild från manifestationen. Många fler finns i 
Facebookgruppen: www.facebook.com/groups/fkrkd/. Vi fick också in en debattartikel i Värmlands 
Folkblad några dagar senare: 

https://www.vf.se/2021/03/18/debatt-en-karnkraftsolycka-tar-aldrig-slut/

SKRIV UNDER MOT UTSLÄPP AV RADIOAKTIVT VATTEN I STILLA HAVET

Japanska miljöorganisationer har initierat en internationell kampanj, som nu över 300 
organisationer i 24 länder står bakom. 

Kraven är att:
-
Den japanska regeringen stoppar sin plan att släppa ut Fukushima
kärnkraftverks förorenade vatten i havet
-
Den (syd)koreanska regeringen avslöjar information om det faktiska
tillståndet för radioaktivt läckage vid Wolseongs kärnkraftverk.
-
Alla regeringar överger planerna på att bygga nya kärnkraftverk
och fokuserar istället på att utvidga förnybar energi.
-
Alla regeringar avbryter driften av farliga kärnkraftverk och
släpper planer för att förlänga deras livslängd, och
-
Sluta bygga anläggningar för kärnavfall utan uttryckligt medgivande från invånarna.
Stöd kampanjen med din underskrift! http://chng.it/GwxfVDsKTS
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KÄRNKRAFTENS CO2-UTSLÄPP

I Sverige fortsätter debatten om kärnkraftens CO2-utsläpp. Det finns många osäkerheter kring 
framtida utsläpp. En osäkerhet som förespråkare gärna bortser från är uranbrytningen. Den är redan 
idag en synnerligen smutsig affär då man från 1 000 kg malm kan få ut 0,2 - 1,5 kg uran, beroende 
på uranhalten. Men malm med dessa halter håller på att ta slut och man måste söka sig till malmer 
med ännu lägre halt. Detta leder självklart till högre CO2-utsläpp per kg uran under gruvdrift, 
transport, separation och bränsleframställning. Om uranhalten understiger 0,01% behövs mer energi
för att utvinna den än som sedan återfås i kärnkraftverket. (enligt tyska Wikipedia) Wolfgang
Ranke, medlem i Värmland mot Kärnkraft , diskuterar detta i Värmlands Folkblad den 2 april:

https://www.vf.se/2021/04/02/replik-glom-karnkraften/

För den som vill läsa mer:

Göran Bryntse;
https://www.expressen.se/debatt/det-rader-inte-alls-konsensus-om--att-karnkraften-har-laga-utslapp/
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Lördag 20 mars 2021 meddelade Sveriges Radio Stödet för att avveckla kärnkraften i Sverige ökar, 
visar en ny undersökning från SOM-institutet som Ekot tagit del av. 
49 procent av svenskarna vill se en avveckling på sikt, en ökning med sex procentenheter från förra 
året. 
31 procent vill se ett fortsatt användande av kärnkraft, ett tapp på sex procentenheter jämfört med 
2019. 

BLI MEDLEM  I  VÄRMLAND  MOT  KÄRNKRAFT!

Ett nytt år har börjat, med mycket debatt om kärnkraft.  Vi hoppas du vill fortsätta att vara medlem, 
eller att bli ny om du inte är 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.

Ditt medlemskap är ett viktigt personligt ställningstagande för att förhindra att vi skapar en 
miljöskuld som vi lägger på kommande generationer, i form av dyr och farlig kärnkraft.  

Föreningen Värmland mot Kärnkraft följer regler för datasäkerhet och lämnar inte ut dina 
kontaktuppgifter till någon annan, vare sig företag, organisation eller privatperson. 

Vill du inte ha nyhetsbrevet, skriv ett mejl, så tar vi bort dig från listan.

 Solhälsningar i ljusare tider.
 Styrelsen
 Liv Jofjell ordf. tel. 073-569 44 55.
 Adam Maxe, Fredrik Högfeldt, Gunilla Wetter, Helga Braathen och Ingrid Ranke.
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