Aldrig ger vi upp ett Kärnkraftsfritt Bottenviken
Läget i Pyhäjoki är mycket allvarligt
Enligt finska regeringen skulle Fennovoimas ägarförhållande redovisas senast 30 juni
samtidigt som ansökan om byggnadstillstånd enligt kärnenergilagen och bygglov skulle
lämnas. Kravet på 60 % inhemskt/EU ägande måste vara uppfyllt då. Näringsminister
Olli Rehn redovisade att det kroatiska företaget Migrit överraskande dykt upp i sista
stund. Men Migrit har efter kontroller inte godkänts av den finska regeringen som ett
EU-företag då det har kopplingar till både till ryska ägare och till en rysk bank.
Men historien tar inte slut här. Beslut kommer först att tas av regeringen den 6 augusti,
så det finns ännu en möjlighet för en finländsk ägare att träda in. Förhandlingar pågår
fortfarande mellan Fortum, Rosatom och Gazprom. Fortum krav för att gå med i Fennovoima är att de ska majoritetsägare i det ryska vattenkraftsbolaget TGC-1, som till
största delen ägs av Gazprom.
Olli Rehn som för några dagar sedan besökte Moskva har diskuterat Fennovoimas
kärnkraftsprojekt med Rysslands vicepremiärminister Arkadij Dvorkovitj. Rehn sa efteråt att projektet är av nationell betydelse för båda länderna och att både Ryssland och
Finland gör sitt bästa för att projektet ska lyckas.
Men trots alla dessa oklarheter fortsätter exploateringarna på Hanhikivi. Skogen är
avverkad, vägar byggda, området avspärrat med höga stängsel. Mark och byggnader
ska tvångsinlösas. Inom kort inleds byggandet av hamn, konstruktion för kylning och
farled. Muddringsutrustning finns redan på plats och man har tillstånd att tippa muddermassor på öppet hav nio kilometer från kusten under tio års tid.

Vi kan alla göra något för att stoppa detta vansinne
Nätverket deltar med information på Urkult
Nätverket deltar i folkfesten Urkult i Näsåker. Vid ett seminarium den 31 juli 17.20 18.00 i Markusgården kommer vi att informera om de långt gångna planerna på att
bygga ett kärnkraftverk på Hanhikivi i Pyhäjoki. Vi finns också med information på Solidaritetstorget under hela festivalen tillsammans med Folkkampanjen mot Kärnkraft –
Kärnvapen. Välkomna!

Stor demonstration i Helsingfors den 6 augusti
Mycket viktigt: Har du möjlighet så kom till Helsingfors för att delta i en stor demonstration som anordnas den 6 augusti med samling på Järnvägstorget 11.00 (finsk tid). Demonstrationståget går därifrån till Senatstorget. Program fram till kvällen. För samåkning kontakta gärna nätverket kontaktpersoner.Här finns mer information om manifestationen på Facebook: https://www.facebook.com/events/1625430364395346/
Nätverket planerar om möjligt en uppvaktning den 5 augusti av näringsminister Olli
Rehn eller av tjänstemän på Arbets- och näringsministeriet tillsammans med representanter för olika organisationer.

Skicka mail till finske näringsministern Olli Rehn
Skicka ett brev till Finlands näringsminister Olli Rehn via Jordens Vänner:
http://www.jordensvanner.se/2015/mejla-en-uppmaning-till-finska-naringsmini

Skicka mail till svenska myndigheter och kommuner
Det är viktigt att trycka på svenska myndigheter och kommuner med brev och mail att
de snarast måste agera – det räcker inte med de kritiska synpunkter som de skickat
tidigare i samrådet enligt Esbokonventionen. Finska myndigheter tog ingen hänsyn till
synpunkterna utan har godkänt den bristfälliga MKB:n.

Skriv insändare och debattartiklar
Mycket viktigt att skriva insändare och debattartiklar i både svensk och finsk media.

Protestera på Hanhikivi
Sedan den 21 april har det pågått ett protestläger på Hanhikivi som har lyckats fördröja
arbetet med skogsavverkning och vägbygge. Protesterna fortsätter.
Kontakta Tiina Prittinen tiina.prittinen@gmail.com för mer information om du har
möjlighet att åka dit. Det är ickevåld och protester utan maskering som gäller.
Aktuell information finns på hemsidan: http://hyokyaalto.net/

Fortsätt samla namn och sprid länken
Både namninsamlingen på nätet och namninsamlingen på namnlistor som påbörjades
under 2014 fortsätter. Namnlistan bifogas till Nyhetsbrevet.
Här är länken till nätnamninsamlingen
http://www.skrivunder.com/ja_till_karnkraftsfritt_bottenviken_och_kvarken

Sprid länken
Sprid länken till den namninsamling på Avaaz.org som startade 22 mars och som riktas
till Finlands President Sauli Niinistö, Finlands premiärminister och EU-kommissionen.
https://secure.avaaz.org/en/petition/Sauli_Niinisto_Finlands_President_Stop_the_Nucl
ear_power_plant_in_Pyhajoki_built_by_Fennovoima/?nbiUIcb

Aktuell information från nätverket finns här
Det händer mycket hela tiden, så det är ett bra sätt att följa senaste nytt på nätverkets
Facebooksida https://www.facebook.com/groups/karnkraftsfritt.bottenviken/
och på nätverkets hemsida http://karnkraftsfritt.se/

Senaste nytt från Pro Hanhikivi
Läs om vad som händer på Pro Hanhikivis hemsida http://pro.hanhikivi.net/

KOM MED I NÄTVERKET DU OCKSÅ
- kontakta gärna nätverkets lokala kontaktpersoner:
Överkalix, Kennerth Moberg, 070-842 1713, kennerth.moberg@telia.com
Övertorneå, Hedenäset, Mattias Johansson, 070-209 03 90, bjumis@gmail.com
Övertorneå, Juosengi, Tarja Leinonen , 070-692 46 46, tarja.leinonen@gmail.com
Haparanda, Per Lundbäck, 070-328 4432, per_lundback@telia.com
Kalix, Lena Lagerstam, 072-2352 567, lena.lagerstam@telia.com
Luleå, Christina Morin, 070-864 53 88, cina.morin@telia.com
Luleå, Roger Malmberg, 070-36 48 0 58, rogermalmberg@hotmail.com
Piteå, Per Holmqvist, 070-362 30 18, per@nordansmak.se
Arvidsjaur, Birgit Lindberg, birgit.lindberg@arvidsjaurnet.se
Skellefteå, Seiko Matsuda, 070-573 71 73, seikom@live.jp
Skellefteå, Rolf Granstrand 070-266 87 23, rolf.granstrand@gmail.com
Robertsfors, Elisabeth Holmström, 070-335 96 30, elisabeth.holmstrom@bottniait.se
Umeå, Erik Danielsson, 070-33 899 13, erdanielsson@gmail.com
Östersund, Diana Fernlund, diana.fernlund@telia.com
Härnösand, Eva Goes, 070-671 0351, eva@goes.se
Sundsvall, Måna Wibron, 076-2833454, mana.wibron@designmmm.nu
Hudiksvall, My Leffler, 0650-334 31, my.helsingland@hotmail.com
Näsåker, Lo Högberg, 070-3681974, lo.hogberg@gmail.com
Stockholm, Inger Raaby, i.s.raaby@gmail.com
Stockholm, Anders Forsbom, Anders.Forsbom@sweco.se
Järna, Kristina Berg, bergvilja@gmail.com
Värmland, Liv Jofjell, 0554-210 90, liv.jofjell@googlemail.com

