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Hej kärnkraftsmotståndare,
Bär solmärket! Skriv insändare eller inlägg i sociala medier! Besvara osakliga påståenden om 
kärnkraftens förträfflighet! Delta i Värmland mot Kärnkrafts aktiviteter! Under våren planerar vi bl a 
en utställning på Stadsbiblioteket i Karlstad, liksom att traditionellt manifestera på 
”Fukushimadagen”, lördag den 11 mars.

SVENSKT NÄRINGSLIV SÅGAR REGERINGENS KÄRNKRAFTSUTSPEL
Såg du på Rapport tisdagen den 20 december? Om inte, gör det. Drygt 5 minuter in i sändningen 
handlar det om att regeringens kärnkraftsplaner får skarp kritik från oväntat håll. Det är Svenskt 
Näringslivs vd Jan Olof Jacke, liksom Vattenfalls vd Anna Borg, som ogillar regeringens 
egenmäktiga agerande med löften om snabbspår och subventioner till kärnkraft. Enligt dem är det 
inte regeringen och Ebba Bush som ska bestämma utan all fossilfri el ska ha lika villkor och företag 
på en fri marknad ska på kommersiella grunder avgöra vilken elproduktion som är lämplig. Enligt 
konsulten Anna Nordling, från ett seminarium från IVA (Ingenjörsvetenskapsakademin) kan dock 
kärnkraft inte byggas utan subventioner.
Regeringen predikar marknadsideologi men vill praktisera planekonomi – ett ideologiskt dilemma, 
som det ska bli intressant att följa.
Allt som sades i inslaget har vi inom VmK, och andra organisationer som kritiskt granskar 
kärnkraften, talat om i flera år. All fakta har funnits tillgänglig, men fakta tycks spela mindre roll när 
energipolitiken blivit ideologi. Är man höger så är kärnkraft bra och allt annat dåligt, punkt, slut.
https://www.svtplay.se/video/KxWL2Lz/rapport/igar-19-30?position=326&id=eowr7Z9
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INLÄGG I LOKALPRESSEN
Högersidan har väldigt länge haft som sitt huvudargument att S och MP lagt ner fungerande 
kärnkraft i förtid och därmed är skyldiga till de höga elpriser vi har idag. Fredrik Wikström, 
professor i miljö- och energisystem vid Karlstads universitet bemöter dessa påståenden i en 
debattartikel i NWT den 12 december. Enligt honom är det ett osmakligt politiskt spel som 
skymmer blicken från att ta itu med de verkliga problemen.
https://www.nwt.se/2022/12/12/vem-lade-egentligen-ner-karnkraften/
Wolfgang Ranke, fysiker och medlem i VmK har också gjort ett inlägg i VF den 18 december:
https://www.vf.se/2022/12/18/insandare-karnkraft-ar-och-forblir-dyr/

DAGS ATT FÖRNYA DITT MEDLEMSKAP – ELLER BLI MEDLEM!
Ett nytt år är i antågande och vi hoppas att du vill fortsätta vara en del av och stödja motståndet 
mot kärnkraft .
En lokal sammanslutning som Värmland mot Kärnkraft behövs nu mer än någonsin. Föreningen är 
politiskt och religiöst obunden och enas uteslutande kring kravet på att Sverige bör lämna 
kärnkraften för en äkta klimatomställning baserad på förnybar energi och långsiktig hållbarhet. Vi 
som lever nu har ett ansvar för vad vi lämnar över till kommande generationer.
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.
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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