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SKA 2015 BLI ÅRET DÅ VÄRLDENS ENERGIPROBLEM VISADE SIG MÖJLIGA
ATT LÖSA?
Läs artikeln nedan av Tomas Kåberger, professor i industriell energipolicy vid Chalmers. Han
visar där hur elproduktion från vind och sol ökar i stora delar av världen, medan fossil- och
kärnkraft minskar. Forskare och ekonomer har sett detta länge, medan särskilt de med
intressen i kol, olja eller kärnkraft fortsätter att massivt förneka att förnybar energi förutom att
vara miljö- och klimatsmart också blir allt billigare.
Därför hänger det på var och en av oss att informera oss och agera: ”När befolkningen inte
förstår att kärnkraftverken snart är värdelösa, kan ägarna komma undan utan att ha avsatt
pengar för rivning och avfallshantering före konkursen, och lämna kostnaderna till staten, dvs
skattebetalarna.”
Klicka här: http://supermiljobloggen.se/debatt/2015/02/tomas-kaberger-aret-nar-varldensenergiproblem-visade-sig-mojliga-att-losa

KLIMATKRISEN ÄR VÅR TIDS STÖRSTA UTMANING
Förnybara lösningar på världens energibehov är en av nycklarna. Därför flaggar vi för detta
viktiga arrangemang av Karlstads Bokcafé:
”Det

minsta vi kan göra är så mycket som möjligt.”

Pär Holmgren, tidigare TV-meteorolog, om klimatutmaningen.
Tisdag 3 mars kl 19.10. Arenan i Bibliotekshuset. (Bibliotekskväll)
Entré: 50 kr (30 för medlem i Karlstad Bokcafé) Förköp Turistbyrån: 054-540 24 70.
Medarr. Naturskyddsföreningen & Biblioteket.

I MARS 2015 ÄR DET 4 ÅR SEDAN KÄRNKRAFTSKATASTROFEN I
FUKUSHIMA, JAPAN.
Fortfarande vet ingen hur det ser ut inne i de havererade reaktorerna. Tonvis med radioaktivt
vatten läcker dagligen ut i grundvattnet och i havet. Hundratusentals människor har lämnat
sina hem för att aldrig komma tillbaka. Företaget Tepco lägger stora summor på rättsprocesser
i sina försök att avslå eller förringa deras skadeståndsanspråk. Det finns ingen anledning att
tro att det skulle finnas någon bättre beredskap för en kärnkraftsolycka i vår del av världen!
Vår manifestation är numera tradition.

Lördag den 14 mars

Manifestation på Soltorget, Karlstad
Ut med kärnkraft – in med förnybart!
Preliminärt program:
Ca 12.45: Blå Björk Samspel trummar ihop oss.
Kl. 13.00 Ingrid Ranke,VmK inleder och modererar.
(i ännu ej fastställd ordning)
Daniel Zetterström, Greenpeaceaktivist som bl a deltog i aktionen på Oskarshamns
kärnkraftverk förra våren.
Karin Granström, Naturskyddsföreningen i Karlstad
Bengt Berg, Värmländsk poet m m
Inger Raaby, Ett kärnkraftsfritt Bottenviken
Någon från Grön ungdom, Karlstad
Jessica Lindén från Östhammar sjunger egenkomponerade ”Slutförvarslåten”
Bo Levin, journalist och författare, signerar sin bok ”Kärnkraft – himmel och helvete.”
Vi finns på plats med information och aktiviteter kl 11 - 15.00. Det blir bl a info-bord, kaffe
och plats för fler överraskningar. Har du någon bra ide – hör av dig! Kan du hjälpa till med
något praktiskt, hör av dig – du behövs!
Hittills står följande organisationer bakom manifestationen, med plats för fler:
Föreningen Värmland mot Kärnkraft, Naturskyddsföreningen i Karlstad, Fältbiologerna,
Vänsterpartiet, Miljöpartiet, Socialdemokrater för Tro och Solidaritet, Vänsterns
Studentförbund, Ung Vänster, Grön Ungdom

STUDIECIRKEL/TEMAKVÄLLAR
Längre fram i mars ordnar vi tillsammans med Studiefrämjandet 5 tisdagar med start den 24
mars, då vi går igenom vad kärnkraft och strålning är, bakgrunden i bomben, varför ingen vet
vad man ska göra med det farliga avfallet m m. Mer info senare, men anmäl gärna ditt intresse
redan nu!

MANIFESTATION UTANFÖR FINLANDS AMBASSAD I STOCKHOLM DEN 11
MARS
Nätverket Ett kärnkraftsfritt Bottenviken och Folkkampanjen mot kärnkraft/kärnvapen ordnar
manifestationen för att protestera mot planerna på ett nytt finsk-ryskt kärnkraftverk i
Pyhäjoki.
Är du i Stockholm då, gå dit! Har du vänner i Stockholm, berätta för dem. Läs mera på
Facebook och dela vidare!
https://www.facebook.com/events/1390752744566960

BLI MEDLEM, DU SOM INTE REDAN ÄR DET!
Föreningen Värmland mot Kärnkraft är helt ideell och det vi gör finansieras främst med
medlemsavgifter. Vi står oberoende i förhållande till partier och andra organisationer, men
samarbetar gärna när det gäller konkreta enstaka aktiviteter. Därför är ditt stöd
viktigt! Medlemskap i Föreningen Värmland mot Kärnkraft kostar 100 kr, för studerande 50
kr. Bankgiro 136-8695, glöm inte att skriva ditt namn i meddelanderutan. Det går också
bra att ge en gåva.

Solhälsningar,
Styrelsen
Bernhard Kuehn ordf. tel. 0760-910808
Adam Maxe, Fredrik Högfeldt, Gunilla Tågmark, Ingrid Ranke, Liv Jofjell
Om det är någon som får detta mejl, men inte vill få 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 du tror kan ha intresse!

