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Hej kärnkraftsmotståndare,

Den som är yngre har inget minne av kärnkraftsolyckan i Tjernobyl, dåvarande Sovjetunionen, i 
april 1986, men den skakade om världen och förtroendet för den underbara tekniken. Enligt  
åvarande president Gorbatjov bidrog regimens dåliga hantering av olyckan och den åtföljande 
ekonomiska belastningen till Sovjetunionens sönderfall några år senare. Radioaktiviteten spreds 
över stora delar av Europa. Föräldrar uppmanades att låta barnen vara inne och inte leka i sandlådor 
eller på gräsmattor under hela den sommaren.
Mjölken försvann ur affärerna - den omvandlades till torrmjölk som skulle lagras tills 
radioaktiviteten sjunkit. I Sverige slaktades renar och i vissa trakter avråddes man under flera år 
från att äta bär, svamp och viltkött. Fortfarande, 35 år senare innehåller vildsvin i Gävletrakten så 
höga halter av radioaktivt cesium 137 att de inte är tjänliga som föda. 

Hur ser det då ut idag på platsen för händelserna? 2019 reste Lena Huldén och Monika Wincent till 
Tjernobyl. Nu bjuder de in till en dokumentärfotografisk skildring av resan och beskriver den så 
här: "Vi kommer att hålla en föreläsning om Tjernobyl, vi reste dit 2019 och har träffat människor 
som valt att återvända till den förbjudna zonen. Vi visar bilder från Pripyat och hur det ser ut där nu.
Vi berättar också om själva olyckan. Vi visar en skildring av en fotoresa som vi gjort. En historia 
som ej bör glömmas. Vi tar inte ställning i kärnkraftsfrågan och kommer inte prata om för och 
emot." 

I TJERNOBYLS SPÅR
Arenan, Stadsbiblioteket i Karlstad den 17 november kl. 18.30

Se bifogad affisch.
Inträdet är 100 kr. VmK är inte arrangör, men vi tror att föredraget kan intressera många av er.

STOPPA HÖGRISKPROJEKTET I BOTTENVIKEN!

I norra Sverige och Finland fortsätter motståndet mot kärnkraftsplanerna på Hanhikivi-halvön i 
Pyhäjoki. Den ryska kärnvapen- och kärnkraftstillverkaren Rosatom vill tillsammans med finska 
intressen bygga ett nytt kärnkraftverk vid den känsliga Bottenviken. 21 kommuner på den svenska 
sidan motsäger sig planerna. Företaget förbereder och har även börjat muddra för en hamn trots att
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varken tillstånd eller bygglov har tilldelats. Här är en informativ insändare från nätverket 
Kärnkraftsfritt Bottenviken.

https://www.hbl.fi/artikel/varfor-ar-det-sa-tyst-om-hanhikivi/?fbclid

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.

 Solhälsningar
 Styrelsen

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