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Hej kärnkraftsmotståndare,

Alla är vi chockade över det ryska överfallet på Ukraina. Förutom allt annat förskräckligt - vad 
betyder ett krig för kärnkraften framöver? Ukraina har många kärnkraftverk. Tjernobyl ligger där. 
Det påstås att strålningen har ökat i området - troligtvis på grund av stora ryska truppförflyttningar 
som rört upp den kontaminerade marken. 

Vattenfall har meddelat att de stoppar import av kärnbränsle från ryska kärnkrafts- och 
kärnvapenföretaget Rosatom. Kommer Finland nu att stoppa ryska Rosatoms bygge i vid 
Bottenviken i norra Finland? Hur går det med Ungerns långtgående planer på att låta Rosatom 
bygga ett kärnkraftverk?

Elprisdiskussionen är i full gång och förespråkarna för kärnkraft vädrar morgonluft.
Ett slutförvar för "atomsoporna" är klubbat. M,KD,L och SD lovar en framtid med mer "fossilfri el"
(=kärnkraft), som enda lösningen på både elpriser och klimat, trots att det aldrig rått elbrist och att 
elpriset sätts av den fria marknaden.
Det pågår forskning kring små reaktorer (SMR) i flera länder och i Sverige har Energimyndigheten 
beviljat 99 miljoner kr till en forskningsanläggning i Oskarshamn. Euforin närmar sig den stämning
som rådde kring kärnkraft på 1960- och 70-talet. Skillnaden är att nu har Harrisburg, Tjernobyl och 
Fukushima hänt, liksom att den snabba utvecklingen av sol- och vindenergi, och inte minst
energieffektivisering gjort dessa till ett både realistiskt och mycket billigare alternativ. 

KÄRNKRAFT  ÄR  EN  DÅLIG  IDÉ  -  SÄRSKILT  I  KRIG  ELLER  KRIS
MANIFESTATION PÅ FRÖDINGTORGET  I KARLSTAD 

12 MARS KL 11 -14

Att manifestera mot kärnkraft på årsdagen av Fukushima-olyckan - som nu har fortgått i 11 år - har 
blivit en tradition i vår förening. Den här gången vill vi påminna om att kärnkraft kräver ett stabilt 
samhälle. Vid krig eller kris ökar risken för stora avbrott i energiförsörjningen men också för 
radiologiska olyckor. Därför är det en synnerligen dålig idé att satsa ännu mer på den. Kom och var 
med den 12 mars!
En kortare eller längre stund. Ta en fika, som vi bjuder på, träffa folk och samtala med oss. Det är 
en ny situation och föreningen behöver era synpunkter! 
(Frödingtorget är nära Stora Torget, vid korsningen Tingvallagatan/Västra Torggatan)

VmKs MEDLEMMAR  DEBATTERAR  I  LOKALPRESSEN
Det återkommer som ett mantra att det redan "finns reaktorer som kan använda det
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använda kärnbränslet" - det gör det inte! Det är en teori från kärnkraftens barndom som fortfarande 
inte har kunnat lösas tekniskt.

https://www.vf.se/2022/02/16/debatt-hall-dig-till-fakta-marlene-lund-kopparklint/

ÄR ALLT KLART NU MED SLUTFÖRVARET?

Den 27 januari meddelade den nya miljöministern att regeringen ger tillstånd till SKBs slutförvar. 
Många menar att regeringen ville ha ett snabbt beslut för att få bort frågan från valrörelsen. Men är 
nu allt klart?
Många forskare är kritiska och menar att säkerheten i förvaret över huvud taget inte är bevisad. 
Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) menar att dessa frågor ska kunna lösas längs vägen. Sveriges
Radios inrikespolitiska kommentator Tomas Ramberg trodde inte att frågan var utrangerad utan 
menade att det nu snarare handlar om "the beginning of the beginning." 

Från att främst ha behandlats som en teknisk fråga, kommer nu den moraliska sidan av atomsoporna
äntligen upp i debatten. Nämligen frågan om rätt och fel. Med avgrundsdjup  arrogans lämnar vi 
vårt giftiga avfall till framtidsmänniskorna! Läs denna kloka och uppmärksammade artikel av
Anita Goldman i Dagens Nyheter 22-02-02;

https://www.dn.se/kultur/anita-goldman-med-avgrundsdjup-arrogans-lamnar-vi-vart-giftiga-avfall-
till-framtidsmanniskorna/?

Vill du veta mer om varför regeringens beslut måste ses som förhastat, läs vad Jan Linder, som 
arbetat med slutförvaret på SSM, säger i Sveriges Natur;

https://www.sverigesnatur.org/aktuellt/stralsakerhetsexpert-kritiserar-beslut-om-slutforvar-av-
karnavfall/?

BLI  MEDLEM  I  VÄRMLAND  MOT  KÄRNKRAFT!
Den senaste tidens utspel kring kärnkraften visar att VmK behövs. Vi kan inte stillatigande se på hur
fokus på kärnkraft hindrar en äkta klimatomställning baserad på förnybar energi och långsiktig
hållbarhet. 

Medlemskap i Föreningen Värmland mot Kärnkraft kostar 100 kr, för studerande 50 kr. Betala till 
föreningens bankgiro 136-8695, 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. 

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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