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BOKEN "KÄRNKRAFT – HIMMEL OCH HELVETE"
presenteras tisdag den 20 maj kl. 16 – 18 på Gjuteriet, Verkstadsgatan 1 i Karlstad. Författarna
Bo Levin och Gösta Elmqvist kommer att finnas på plats och vi räknar med en animerad diskussion.
ETT UNIKT TILLFÄLLE – MISSA INTE DET!
De båda författarna har gjort ett flertal resor till Tjernobyl och Fukushima och har haft många
tillfällen att följa upp vad som hänt med människorna som drabbats.
"Kärnkraftsdebatten har sopats under mattan. Den här boken vill bidra till en nödvändig diskussion
om våra framtida ödesfrågor.
Kom till boksläppet och diskutera kärnkraft och hör författarna berätta om möten med de drabbade
och forskarna i Japan, Ukraina, Vitryssland och Sverige."
Ett samarrangemang med Studiefrämjandet, som stöds av Föreningen Värmland mot Kärnkraft.
Du som inte kan komma och vill beställa boken kan göra det genom Heidruns förlag
www.heidruns.se
Inbjudan finns som Event på Facebook. Klicka och dela med dina vänner!
https://www.facebook.com/events/733273800057059/

NYHETER
Långsamt börjar kärnkraftskramarna inse att kärnkraften inte är den hit de drömt om. Tidningen
"Economist" rubricerade sin senaste stora översikt över den globala kärnkraftsindustrin med "The
dream that failed".
I tidskriften Fokus nr 17, den 28 april hade Klas Eklund, som är en av Sveriges mest kända
ekonomer, och hittills kärnkraftsförespråkare, en artikel med titeln: "Dyrköpt kärnkraft", där han
faktiskt framför samtliga våra argument om att kärnkraften är dyr, farlig och onödig och pläderar för
att den svenska energidebatten bör starta om och utgå från det nya läge som råder – nämligen att
kärnkraften håller på att prisa sig själv ur marknaden! Läs hela artikeln här:
http://www.fokus.se/2014/04/dyrkopt-karnkraft/
Vi uppmanar alla att hjälpa till att samla namn för ett kärnkraftsfritt Bottenviken!
Runt hela Bottenviken pågår ett intensivt arbete för att stoppa det planerade bygget av ett nytt
kärnkraftverk i Pyhäjokki på den finska sidan. Föreningen Värmland mot Kärnkraft står bakom en
skrivelse till Naturvårdsverket angående miljökonsekvenserna.
Ännu viktigare är en stark folkopinion och där kan just du bidra!
Nätverket "Ett kärnkraftsfritt Bottenviken" har startat en stor namninsamling riktad till finsk
regering och riksdag.
Namninsamlingen kommer också att användas för att påverka svenska politiker. Det finns inga
geografiska begränsningar för att skriva på! –
Skriv under och sprid länken:
http://www.skrivunder.com/ja_till_karnkraftsfritt_bottenviken_och_kvarken

BLI MEDLEM!
Medlemskap i Föreningen Värmland mot Kärnkraft kostar 100 kr, för studerande 50 kr. Ditt
medlemskap är ett viktigt personligt ställningstagande och ett stöd för en framtid utan kärnkraft men
med förnybar energi.
Solhälsningar
Styrelsen
Bernhard Kuehn ordf. Tel. 0760-910808
Adam Maxe, Ingrid Ranke, Liv Jofjell, Rasheed Khan
Om det är någon som får detta mejl, men inte vill ha det, eller om ni vet någon som borde få detta
mejl, men inte fått det, är vi tacksamma att få veta det.
Skicka det gärna vidare till någon som du tror kan ha intresse.

