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Välj bort kärnkraft
och kärnvapen
V

alet om två veckor
står mellan en Allians som med stöd
av Sverigedemokraterna
vill bygga ut kärnkraften
och närma sig eller gå med
i Nato och ett röd-grönt
samarbete som vill ersätta
kärnkraft med förnybart
och verka för en kärnvapenfri värld.
Det finns visserligen anledning att något nyansera
denna bild. Inom Alliansen
är Centern inte lika förtjust
som de andra partierna i
kärnkraft och kärnvapen,
men partiet är så litet så
det är snarare fråga om det
kommer in i riksdagen nästa
mandatperiod. Centern
kommer i alla fall inte att
kunna påverka Moderaternas och Folkpartiets reservationslösa förtjusning när det
gäller kärnkraftsutbyggnad
och Nato-medlemskap.
På vänstersidan är det Socialdemokraterna som är
oklara. Men ju större stöd

de säkra motståndarna MP, V
och Fi får, desto större chans är
det att S måste ansluta sig till
detta läger.
Vad har då Nato med kärnvapen att göra? Nato har en
kärnvapenstrategi som innebär
att medlemsländernas ”säkerhet”
ska garanteras av en blandning
av kärnvapen och konventionella vapen. Ett ja till Nato betyder
alltså ja till kärnvapen. Det talar
inte Björklund och Reinfeldt så
högt om.
Kärnkraften är en restprodukt
av kärnvapenutvecklingen. Utan
kärnvapen hade vi inte haft
kärnkraft. Men att även kärnkraft är ett dödligt vapen har
vi sett många gånger, senast för
drygt tre år sedan då den japanska kärnkraften havererade.
Tyskland drog lärdom på allvar
och beslöt släcka ner hela sitt
kärnkraftsinnehav.
Sverige har inga egna kärnvapen, även om vi varit nära. Däremot är vi världens största kärnkraftsproducent per invånare
trots att vi har oändligt mycket

bättre förutsättningar än
Tyskland att använda och
utveckla förnybara alternativ. Vi har vattenkraften,
skogen och stora marktillgångar för sol och vind.
Vi har goda möjligheter att
inom 10-15 år ersätta all fossil energi och all kärnkraft
med biobränsle från våra
skogar och vårt avfall samt
vindkraft och solenergi.
Den största potentialen ligger dock i besparingar och
energieffektivisering – inte
minst genom att avveckla
den ineffektiva kärnkraften.
På köpet minskar vi mängden kärnavfall som ännu
inte funnit sin form för en
säker slutförvaring.
En hållbar och säker
framtid för Sverige kräver
att de rödgröna partierna får
majoritet i riksdagen och att
MP, V och Fi tillsammans
blir större än S.
Jan Strömdahl

HÖSTMÖTE 25-26 OKTOBER
FMKK:s höstmöte äger i år rum i Gimo, Östhammars kommun, lördag-söndag 25-26 oktober.
Mötet arrangeras och finansieras i samarbete med Milkas. Utöver sedvanliga interna angelägenheter och utvärdering av läget efter valen ska vi ägna oss åt kärnkraftsindustrins planer för
förvaring av använt kärnbränsle i Forsmark.
Gemensam transport från Uppsala ordnas eventuellt, annars finns buss 811.
Logi ordnas på Gimo IF vandrarhem.
Alla medlemmar är välkomna. Anmäl deltagande till kansliet, 08-84 14 90 eller
info@folkkampanjen.se (ange ”höstmöte” i ämnesraden) senast 20 oktober 2014.

Våra kontaktuppgifter
Folkkampanjen mot Kärnkraft-Kärnvapen
Tegelviksgatan 40, 116 41 STOCKHOLM
Telefon: 08 84 14 90
e-post: info@folkkampanjen.se
hemsida: www.folkkampanjen.se
Vårt PlusGiro är 30090-5

Medlemsavgiften är 350 kr för stödmedlemmar, 250 kr för vanligt medlemskap, 50 kr för
familjemedlemmar och 125 kr för pensionärer,
arbetslösa och ungdomar.
Redaktör och ansvarig utgivare för Medsols är
Eia Liljegren-Palmær. Telefon 0573-21 337.
E-post: eia_liljegren@swipnet.se

Nu gäller det –
viktigt samla namn!
Namninsamlingar för ett Kärnkraftsfritt Bottenviken pågår nu
för fullt både på papper och på nätet. De ska överlämnas till
Finlands riksdag före beslutet. Mer än 9100 namnunderskrifter
har nu samlats in och ca 2100 på nätet.
Men... nu måste vi hjälpas åt att samla in tusentals fler namn!
Ju fler vi blir desto större betydelse får det.
Det är tillåtet och mycket viktigt att skriva
under båda namninsamlingarna. Namnlistan och affisch för utskrifter samt länk till nätinsamlingen hittar du på
http://folkkampanjen.se/?p=797 – liksom Nätverkets senaste
nyhetsbrev!
OBS: Alla uppmanas nu snarast skicka in de fullskrivna listor
som finns ute i hela landet!

Samarbete mellan lokalgrupper
på Urkultfestivalen
Folkkampanjen och Kvinnor för fred fanns även i år med på Solidaritetstorget på Urkultfestivalen i Näsåker den 31 juli -3 augusti.
Aktivister från Sundsvall, Hudiksvall, Umeå och Kiruna arbetade
tillsammans vid det gemensamma ståndet.
Erik Danielsson från Nätverket Kärnkraftsfritt Bottenviken informerade också om det planerade rysk-finska bygget av en reaktor i Pyhäjokki, Hanhikkivi i Finland. Underskrifterna på namninsamlingen
som också kan skrivas under på nätet blev många (www.skrivunder.
com/ja_till_karnkraftsfritt_bottenviken_och_kvarken).
Tillströmningen av intresserade festivalbesökare var stort. Vi fick
ett tjugotal nya medlemmar och många anmälde också sitt intresse
att bli lokalkontaktperson på olika platser runt om i Sverige.
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FMKK i Almedalen 2014
F

olkkampanjen deltog åter
i Almedalen med en intensiv kampanj mot kärnkraften och kärnvapnen, viktigare än
någonsin eftersom supervalåret
snart går mot ett avgörande. I
år hade vi lyckats få en perfekt
plats för vårt informationstält
på Strandvägen nära Almedalens
park och scen. Massor av människor passerade hela dagarna
och många fler än förra sommaren stannade för att samtala,
skaffa de nya böckerna, tröjor,
tygkassar, muggar och förstås
solmärken. Med alla vajande
solflaggor i havsbrisen var det
lätt att hitta tältet i vimlet.
Nytt för året och mycket effektivt var att FMKK-deltagarnas insatser schemalagts. Tre åt
gången arbetade i tältet i tretimmarspass. Övrig tid uppmanades
deltagarna att besöka så många
andras seminarier och föreläsningar som möjligt, särskilt de
om energipolitik. Men utbudet
som i år nådde 3308 evenemang
kändes ganska omöjligt att överblicka och välja bland.
Deltagarna i år hade av arrangörsansvariga Petra Modée och
Ingrid Ranke valts ut som en
klok blandning av äldre erfarna
kämpar och nya yngre lika entusiastiska kärnkraftsmotståndare.

Samarbetet i tältet fungerade
utmärkt och det kändes som om
vi alla kompletterade våra olika inriktningar och kunskaper. De som
inte arbetade i tältet delade ut information på gator och torg, som
Miljömagasinet och programmet
för FMKK:s eget heldagsseminarium i St Hansskolan.
Diskussionerna i tältet och på
gatorna var livliga, för och emot
kärnkraften. De flesta tycktes
uppskatta att vi var ”tillbaka på
planen” och påtagligt många
ville nostalgiskt förnya förrådet
av solknappar från Folkomröstningen. Vårt syfte under supervalåret har ju varit att tvinga in
kärnkraften i valdebatten och
det känns som vi bidragit till det.
FMKK-dagens seminarier var
välbesökta och begränsningen
till en dag var ett bra val.
Torsdagens seminarium kl 918 blev en succé: Åsa Moberg,
Henrik Pelling och My Leffler
med programmet Hur mycket
radioaktivitet kan vi tåla?; den
tyska advokaten dr Dörte Fouguet, Bryssel om EU:s bestämmelser för kärnavfallshantering;
prof Tomas Kåberger, som delar
sin tid mellan Chalmers i Göteborg och Japans kärnkraftskatastrof, med efterföljande diskussion med riksdagsledamöter
från försvarsutskottet; fysikern
Wolfgang Rankes föreläsning
om förnybar energi med diskussion mellan Lise Nordin (MP)
och Kent Persson (V).
En kväll föreläste Åsa Moberg
om sin framgångsrika bok för ett
fullsatt bibliotek, ett Natur och
Kultur-evenemang som välkomnade våra solflaggor i salen. Tack
vare vår kansliansvarige Eduardo

Hornos Ledoux och hans slit
med solflaggorna kunde vi notera
en stor framgång i Almedalen
och i TV-rutorna i hela landet.
Flaggorna omringade partiledarscenen och de efterföljande
intervjuerna i SVT och TV4.
Vacker och ovärderlig reklam mot
kärnkraften, utan kostnad! SVT:s
märkliga reaktion mot solflaggorna är en särskild historia som
kräver publicitet.
Lagom till supervalåret gavs
mycket läsvärda och faktaspäckade böcker ut och fanns att tillgå
i informationstältet, författade
av resp Nils-Axel Mörner, Maj
Wechselmann/Mats Fors/Olof
Stierna, Åsa Moberg, Gösta Elmquist/ Bo Levin och Solveig Ternström. De nya broschyrerna från
Milkas och FMKK Argument
mot kärnkraft. Det är du som väljer! och Lasse Karlssons historik
Historien om avvecklingen som
inte blivit av, hade en strykande
åtgång, som alla finns att köpa på
vårt kansli. (adress i kontaktrutan
på föregående sida).
Text: Paul Rimmerfors
Foto: Charlotte Thege
Seminarierna i Almedalen finns på
video på vår hemsida:
www.folkkampanjen.se
Broschyren och Lasse Karlsson
historik finns också där.
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SVT försöker hindra yttrandefriheten
F

örfattaren och miljödebattören Eva Mobergs
minne hedrades efter hennes bortgång med gåvor till
Folkkampanjen mot KärnkraftKärnvapen. Styrelsen beslöt
använda pengarna för inköp av
solflaggor. Bättre kan inte Eva
Mobergs engagemang och insats
för kärnkraftsmotståndet bevaras
i våra hjärtan. Vid många manifestationer har de glada röd-gula
flaggorna fladdrat hoppfullt i
vinden. Ingen annan idéburen
organisation har någon liknande
tillgång, och flaggorna har ibland
väckt avund och frustration vid
samarrangemang genom sin
stora slagkraft.

Under Folkkampanjens deltagande i Almedalen de två senaste
åren har solflaggorna kommit
till flitig användning. FMKK:s
kansliansvarige Eduardo Hornos
Ledoux har fraktat ett stort antal
på sitt biltak från Stockholm
till Visby och sedan på en kärra
vidare till Almedalen. Flaggorna
finns i tre storlekar och de medförda stängerna i olika längder.
Under partiledarnas tal har de
bildat en effektiv fond kring estrad och publik och påmint alla
om att avvecklingen inte blivit
av, om att FMKK lever och att
kampen går vidare efter mer än
50 år! Inga talare eller åskådare
har hindrats av flaggorna.
Partiledartalen i Almedalens
park fortsätter traditionellt med
TV4:s och SVT:s direktsända
debattprogram med partiledare
och utfrågare på estrader med
jätteskärmar som lockar mängder av intresserade. Trängseln är
enorm. Men inget kunde hindra
FMKK:s deltagare från att välja
rätt positioner med flaggorna
för största möjliga exponering
via TV-rutorna ut till svenska

folket. Vår opinionsyttring ledde
förra året till att SVT:s programledning vid två olika tillfällen
under sändningen banade sig
väg fram till några av flaggdemonstranterna och först vädjade
om förståelse för att TV-bilderna
”blev för gula” enligt teknikerna.
När vi avfärdade invändningarna kom andra argument, men
med uttalad insikt om att SVT
naturligtvis inte kunde förbjuda
flaggorna.
Även i år kom företrädare för
programledningen och vädjade,
men med ännu mer ologiska och
hotfulla argument. Efter ytterligare ett par kvällars sändning
skickade programledaren Kristina Hedberg sin bisittare Axel
Gordh Humlesjö fram på den
lokala TV-skärmen före sändningens start och drog några
helt irrelevanta jämförelser med
hur det skulle se ut om andra
”företag” flaggade också. Vid
sista konfrontationen försökte
två kvinnor, varav den ena var
sändningsansvariga Katherine
Zimmerman, att med mycket
naiva argument hävda att SVT
kunde fällas av Granskningsnämnden för partiskhet om vi
framhärdade med flaggorna. Ett
annat argument: hur skulle det
se ut om Saab och inte Volvo viftade med flaggor? Vilket sanslöst
påstående!
Intressant nog har TV4 dessa
två år i Almedalen inte gjort
några försök att hindra våra
flaggor. Som exempel kan nämnas deras utfrågning 2013 av
bland annat en partiledare och
Dagens Nyheters chefredaktör
Peter Wolodarski. Den senare
var helt omvälvd av solflaggor
i TV-rutan. Det gladde oss särskilt eftersom Wolodarski, trots

flera personliga förfrågningar om
DN:s policy angående ansvar för
tidningens distribution av missledande och lögnaktigt elev- och
lärarmaterial om kärnkraften,
vägrat svara. Fortfarande efter
fyra personliga brev vägrar Wolodarski att besvara den mycket
viktiga frågan som angår elever
och lärare i hela landet.

Vi rådgjorde med ett par kända
opinionsbildare på plats i Almedalen. Har SVT rätt att
försöka hindra flaggor på allmän
plats? Konstnären, musikern och
mellanösternaktivisten Dror Feiler fann SVT:s försök och argument löjeväckande, kränkande
och helt odemokratiska. VD:n
för TV4-Gruppen under 10 år
Jan Scherman, som 1989 fick
Stora Journalistpriset för sina

grävande insatser, nu mediadebattör och rådgivare åt Aftonbladet, kom till FMKK:s informationstält för att köpa solknappar.
Jan Scherman tvekade inte om
svaret: SVT skulle aldrig kunna
fällas av Granskningsnämnden
för partiskhet för att de filmar
en allmän gatas människor med
eller utan flaggor! Flaggorna
hör ju till mediaexponeringen
som ingår i Almedalens hela
idé, i år 3 308 olika evenemang!
Jan Scherman kunde inte förstå
SVT:s agerande för att hindra
flaggorna. ”Bullshit” var hans
definitiva åsikt. Av partiledarna
som vi flaggade för var det bara
en enda som vågade nämna flaggorna, Jonas Sjöstedt (V). Han
inledde sitt tal med ”Jag blir
glad över att se de här vackra
atomkraftnejtack-flaggorna.

Dom tycker vi om.” Åskådarna
applåderade!
Folkkampanjen mot Kärnkraft-Kärnvapen har vid åtskilliga tillfällen haft anledning att
kritisera SVT för partiskhet till
förmån för kärnkraften i energidebatter och rapportering
om alla livsfarliga så kallade
tillbud, det vill säga olyckor, vid
de svenska kärnkraftverken och
utomlands. Att skattebetalarnas
eget Public Service-företag som
nu åter i Almedalen försökte
hindra en folkrörelse från att helt
fredligt och tyst demonstrera sitt
ansvar för att inte kärnkraften
och kärnvapnen ska få ödelägga
oss inger allvarliga farhågor och
stärker uppfattningen om SVT:s
partiskhet i energifrågan.
Text: Paul Rimmerfors
Foto: Charlotte Thege
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Växande kärnkraftsmotstånd
En välbesökt manifestation för ett kärnkraftsfritt
Bottenviken och Kvarken hölls på torget i Umeå
den 16 augusti. Bakom arrangemanget stod
Studiefrämjandet och Nätverket för kärnkraftsfritt Bottenviken och Kvarken i Robertsfors och
Umeå.

Ett unikt innanhav
Bottenviken är ett unikt innanhav med sin blandning av sött
och salt vatten. Dess speciella
livsformer som vandrande fiskbestånd eller vinterförhållanden
med istäcken som vindarna
kan pressa ihop till isvallar som
tornar upp sig till 10-11 m höjd
och med väldiga krafter drar in
mot land likt frusna tsunamis.

Det är direkt olämpligt för
atomreaktorer och dess kylvattenintag. Bottenviken och
Kvarken med kuster, skärgårdar
och omgivande landområden
utgör i dag en kärnkraftsfri zon
i Europa. Det är verkligen något
att värna om!
I kustkommunerna i Norroch Västerbotten bor cirka
345 000 människor. Hittills har
de folkvalda i kommuner som
Kalix, Överkalix, Övertorneå,
Boden, Piteå, Skellefteå och
Robertsfors sagt nej till kärnkraft
i Bottenviksområdet. Umeå
– den befolkningsmässigt största
av kustkommunerna – och
kandidat till europeisk miljöhuvudstad – har dock gett sitt
tysta samtycke till Fennovoimas
& Rosatoms kärnkraftsplaner i
närområdet.
Finskt kärnkraftsmotstånd
De tongivande kommunalråden
Holmlund (S) & Ågren (M)
påstår att det saknas kompetens
i denna universitetsstad för att
yttra sig i frågan. Inget kan vara
mer fel – här finns världsledande
kunskaper, forskning och utbildning i frågor kring skydd mot
radioaktivitet som vid FOI,
Umeå Universitet samt European CBRNE-training Center.
Vi, Nätverket för ett kärnkraftsfritt Bottenviken och Kvarken, vill visa att vi stödjer det
finska kärnkraftsmotståndet och
miljörörelsen Pro Hanhikivi och
tillsammans med folkflertalet i

F oto: P ia M aarit M ouazans

Planerna på ett kärnkraftverk i
grannlandet Finland och kustkommunen Pyhäjoki i norra
Österbotten är långt framskridna. Den tilltänkta platsen är den
låglänta udden Hanhikivi som
bara ligger 15-20 mil rakt över
havet från Holmöarna eller drygt
22 mil från Umeå. Där planeras
även ett mellanlager för utbränt
kärnbränsle. Ett kärnkraftverk
har aldrig tidigare lokaliserats
vid ett arktiskt havsområde som
Bottenviken. Det skulle därför
bli ett experiment där kustbefolkningen blir försökspersoner
i en miljö med radioaktiva strålningsrisker. För vindar, nederbörd och vattenströmmar utgör
avstånd på 15-20 mil ingen
skyddszon. För radioaktiviteten
sprider sig snabbt. Det fick vi
senast uppleva vid kärnkraftshaveriet Tjernobyl när radioaktivt
nedfall överraskande nådde oss
i norra Sverige. Sedan har ännu
större radioaktiva utsläpp skett
i havet och atmosfären efter
kärnkraftskatastrofen i japanska
Fukushima.

Talarscen och deltagare vid m anifestationen m ot kärnkraft vid R ådhustorget i U m eå.

Finland – minst 64 procent – är
motståndare till kärnkraft. Vi vill
ha kreativa lösningar för energi
både vad gäller framställning
och användning av elström. En
ny finsk reaktor ökar landets beroende av uran och låser fast oss i
ett sårbart energisystem i tider av
klimatförändringar och havsnivåhöjningar. Kopplingen mellan
finska bolaget Fennovoima och
ryska Rosatom visar verkligen på
sambandet mellan kärnkraft och
det militärindustriella komplexet.
Rosatom visar helt ogenerat på
sin hemsida, att bolaget ingår i
rustningsindustrin och även tillverkar och utvecklar kärnvapen.
Varför då bli stormaktsberoende och bygga fast sig i ett
slösaktigt och livsfarligt energisystem när tillgänglig teknik
finns som är smartare – energieffektiviseringar samt sol, vind &

vatten. För här i norr finns även
desto mer av förnybar växtkraft i
skog och grödor. Energikontoret
i Norrbotten har undersökt möjligheterna att utveckla förnybar
energi i Norr- och Västerbotten
– Sverige och Finland ingår i det
nordiska elnätet och möjligheterna att ersätta all kärnkraft är
dokumenterat stora. En energiomställning som tar hänsyn till
miljön och urfolksrättigheter
skapar framtidsanda med arbete
och utveckling.
Kärnkraften osolidarisk
Kärnkraften är osolidarisk mot
naturen och de arbetare som
ska bryta fram uranet för rektorbränsle men inte minst mot
kommande generationer som ska
ta hand om de livsfarliga atomsoporna i 100 000-tals år framåt.
Det är nu, innan Finlands

regering i september beslutar om
det blir något kärnkraftverk vid
Pyhäjoki, som vi har möjlighet
att påverka. Flertalet i Finland
är emot planerna, stödet för finska miljörörelsen Prohanhikivi
växer liksom namninsamlingen
i Sverige för ett kärnkraftsfritt
Bottenviken och Kvarken.
Vi vill visa beslutsfattarna i
Finland att vi bryr oss.
Vårt gemensamma havsområde Bottenviken och Kvarken ska
vara fortsatt fritt från kärnkraft.
Köpenhamnsborna stoppade
Barsebäck – varför ska vi då
inte kunna stoppa atomlobbyn
i Pyhäjoki. Vi uppmanar alla
som inte redan gjort det att
skriva på namninsamlingen för
ett kärnkraftsfritt Bottenviken
och Kvarken!
Erik Danielsson
Kontaktperson nätverket/Umeå

Kärnkraften är farlig, dyr och onödig
M
edan katastrofen i
Fukushima pågår och
omfattningen pö om
pö ”läcker” ut till omvärlden,
så fortsätter diskussionen om vi
ska ha kärnkraft eller inte. Det
är svårbegripligt. 360 ton vatten
pumpas varje dag in i de havererade japanska reaktorerna för att
kyla dem. Lika mycket pumpas
ut varje dag, nu radioaktivt smittat. Två och en halv gånger mer
cesium än vad som släpptes ut
efter Tjernobyl har de japanska
reaktorerna släppt ut. Hittills
står 380 000 ton radioaktivt vatten i behållare och väntar på att
någon ska komma på en annan
metod att bli av med detta vatten
än att släppa ut det i havet. Så att
det blir en del av kretsloppet och
på sikt förgiftar hela den marina
faunan. Kärnkraften är farlig!
I vårt grannland byggs just nu

en femte reaktor i Olkiluoto. En
helt ny reaktortyp. I dagarna har
Areva/Siemens, den fransk/tyska
konstruktionsfirman, meddelat
att reaktorn inte blir klar förrän
2016 och tas i drift 2018, nio år
senare än beräknat. Kostnaderna
har också skenat i väg och ligger
nu på minst det dubbla mot vad
som en gång skrevs i kontraktet.
Den hittillsvarande förlusten
beräknas till 3,9 miljarder Euro
och hade till följd att Arevas
aktier föll med 88 procent under
2012. Kärnkraften är dyr!
Sagan om kärnkraftens stora
återtåg på marknaden är just
en saga. Sanningen är att kärnkraften minskar, under 2011
med tre procent och under
2012 med sju procent. Många
reaktorer stängs på grund av att
de är för gamla och det lönar sig

inte att reparera dem längre. För
första gången har fungerande
reaktorer stängts därför att de är
olönsamma. Men som alltid när
kärnkraftsindustrin står inför ett
misslyckande så kränger de en
ny typ av reaktorer. Reaktorer
som inte är lika farliga och som
producerar mindre avfall.
Eftersom kärnkraften redan är
säker enligt kraftbolagen och en
del politiker så faller argumentet

att de skulle vara mindre farliga.
Att de skulle ge mindre avfall
spelar ingen roll, allt avfall är farligt och vi har redan tillräckligt
som vi inte vet vad vi ska göra
av. Inget land på jorden har en
lösning på detta problem.
I dag vet vi att det går att klara
elproduktionen utan kärnkraft.
Inte på en dag, men snart. Tyskland ska ha klarat det till 2022
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och det kan vi i Sverige också. El
från alternativa energikällor som
inte förstör vår värld. Alternativ
som dessutom ger mängder med
arbetstillfällen. Tänk på detta
när du röstar den 14 september.
Det finns partier som verkligen
vill avveckla kärnkraften. För
den behövs inte i vårt framtida
energisystem. Kärnkraften är
onödig.
Eia Liljegren-Palmær
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