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Hej kärnkraftsmotståndare,
Välkomna till Nyhetsbrevet alla ni som skrev upp er på "Frödingtorget" i Karlstad den 9
oktober. Det blev en fin dag med många intressanta samtal. Särskilt märktes att många
unga människor intresserar sig för sammanhanget energi - klimat och vet hur viktig detta
är för deras framtid. De som gick tipspromenaden längs Västra Torggatan tyckte det var
kul, men lite svårt. Pristagare blev: Allan, Niklas, Laila, Freja och Mikael. Alla är
underrättade och har kunnat ta emot sina bokpriser. Längst ner i detta Nyhetsbrev finns
frågorna och svaren - testa gärna dina kunskaper!

RISKER PÅ LÅNG OCH KORT SIKT
Kärnkraftens förespråkare talar gärna om elbrist. De menar egentligen effektbrist (kilowatt)
och att man botar det med endast kärnkraft. Argumenten har varit precis desamma sedan
början på 1950-talet: "Kärnkraft är absolut säker, men den nya kärnkraften som håller på
att utvecklas är säkrare och ska dessutom bli billig och snabb att bygga."
Men verkligheten är att dess långsiktiga risker består, risker som utgör faror för generation
efter generation, långt efter det att reaktorerna stängts ner. Exempelvis:
• Naturkatastrofer (som tsunamivågorna i Japan, 2011).
• Reaktorhaverier (som Three Mile Island, USA, 1979, och Tjernobyl, Sovjetunionen, 1986).
• Hantering av radioaktivt avfall (någon säker sådan för 100 000 år är ännu inte i sikte).
• Kärnvapenspridning (vägarna är korta mellan militära och civila tillämpningar, se uppmärksamheten
kring Irans kärnenergiprogram),

• Terrorhandlingar (spridning av radioaktivt material med mera).
Inte heller är kärnkraft en så stabil energikälla som man påstår, eftersom den ofta drabbas
av oförutsedda snabbstopp. Läs mer:
https://www.hallandsposten.se/%C3%A5sikter/debatt/transparens-kring-k
%C3%A4rnkraften-1.56909064?

ALLT DU BEHÖVER VETA OM LÄGET FÖR KÄRNKRAFTEN
Dagens Nyheters vetenskapsdel har den 19 oktober en utförlig artikel om kärnkraften, som
håller på att segla upp som en valfråga. Även den som ivrar för mer kärnkraft måste ta
ställning till att all nybyggnad är mycket dyr, tar lång tid och att alla fantastiska nya
modeller som ska ha löst alla problem ligger långt långt fram i tiden.
https://www.dn.se/vetenskap/kan-karnkraften-losa-klimatkrisen/

BLI MEDLEM I VÄRMLAND MOT KÄRNKRAFT!
Kärnkraften kan mycket väl bli en valfråga under det kommande året. Vi vill vara den
kärnkraftskritiska och sakliga rösten i Värmland. Vår motkraft finns i fyra riksdagspartier
som slentrianmässigt accepterar eller aktivt driver på för nya kärnkraftverk, som i bästa fall
skulle kunna bli färdiga om 20 år, i stället för att vidta åtgärder för klimatomställningen NU.
Vi hoppas du som ännu inte är medlem 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. 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.
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