Nyhetsbrev april 2014

Presentation av våra nya ordföringar
För er som inte hade möjlighet att komma på årsmötet. Här kommer deras egna presentationer av
sig själva inför mötet:
Jan Strömdahl:
Jag är urstockholmare, arkitekt sen -61 och vänsterpartist sen -71. Suttit i Riksdagen en period och
landstinget många. Ägnat mig särskilt åt bostadsfrågor, trafik och miljö samt klimat o naturresurser
på senare tid. Ordförande i Föreningen Västsahara och V-Storstockholms miljö- och klimatutskott,
skrivit böcker om Kubas omställning till ekologisk hållbarhet och Gotlands hamnar, utbildat
somaliska kvinnor i solenergi och byggt solcellsanläggningar i hembygden. Är övertygad om att
Sverige klarar sig bäst utan kärnkraft, massbilism och riskkapitalister.
Jan Strömdahl
Joakim Pihlstrand Trulp:
Hej,
Jag skulle väldigt gärna vilja vara på plats och träffa er alla, men åker på söndag morgon iväg till
Budapest för att delta i inomhus-VM i friidrott för veteraner.
Det är inte alltid lätt att göra medvetna val, men jag hoppas att några ord om mig kan hjälpa till. Jag
är en grön idealist som tror på att ärlighet är vägen. Om vi som exempel tycker att kärnkraften är
förkastlig, så har vi inget att frukta av att lyfta det perspektivet. Kritik och ifrågasättande går utan
problem att bemöta.
Jag har ett engagemang på 10 år i Miljöpartiet bakom mig, där 6 av dem var synnerligen aktiva.
Mellan 2001 och 2006 hade jag rätt många ideella uppdrag främst inom MP, men även inom andra
organisationer som Fältbiologerna, Svenska Ekodemiker och Djurens Rätt.
Som mer eller mindre radikalt alibi gick jag sedermera in i väggen. Mycket på grund av det
tröstlösa av att driva internt ett upprättande av den gröna ideologin i partiets praktiska politik. Något
ledningen var ointresserad av och rentav i praktiken avståndstagande till med argumentet att inte
skrämma bort väljare och medlemmar. Det mest konstruktiva att göra var att ta sig för pannan.
Efter mandattidernas utgång tog jag således en paus från politiken. Fyra friår för den som vill se det
så. En nödvändighet. Efter valet 2010 aktiverade jag mig i MP igen med anledning av Moderaternas
och Sverigedemokraternas absurda valframgångar. Det var ett halvår fyllt av att ånyo känna partiet
på pulsen.
Efter en språkrörskandidatur initierad av tesen att det åtminstone bör finnas någon motkandidat,
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vilket efterhand visade sig vara ett reellt politiskt alternativ, gav jag i samband med kongressen i
maj 2011 till slut helt upp hoppet om Miljöpartiet. Av det skälet valde jag att samma dag som
kongressen slutade att starta det djupgröna alternativet Gröna partiet (G). Något jag övervägt redan
2005, men då inte hade ork att genomföra. Det är jag väldigt glad för att jag gjorde, för vi tillåter
oss att vara visionära idealister.
Det var lite om min politiska bakgrund. Min syn på energifrågan är att vi varken behöver kärnkraft
eller fossila bränslen för att klara av samhällsprojektet på ett nöjsamt vis. Det viktigaste arbetet vi
har framför oss för att lösa energifrågan handlar istället om minskad energiomsättning. I ljuset av
det blir kärnkraften onödig och än mer så med tanke på de avsevärda risker och miljöbelastningar
som hör till den.
Det kanske mest intressanta är att vi sannolikt skulle få bättre liv av en sådan omställning, där
värdegrunden handlar om livsrespekt och empati istället för materialism och ekonomism. Med
andra ord fokus på den gröna samhällsomställningen. Det är en självklarhet att den är fri från
kärnkraft.
För mig handlar alltså alternativen till kärnkraft mycket om detta och inte om att vi ska fortsätta att
expandera energiomsättningen i den ekonomiska tillväxthetsens tecken och blott byta energislag.
Det senare är en synnerligen naiv hållning och det finns inte ett enda rimligt skäl att stödja den.
Om ni är intresserade av några mer personliga bitar så kan jag berätta att jag har två barn på 3 och 8
år, gärna musicerar (främst fiol, gitarr, klarinett och sång), spelar schack och tränar i första hand
löpning (kompletterar med simning och ibland squash).
Blir jag vald till delat ordförandeskap i Folkkampanjen mot kärnkraft så vill jag att ni ska veta att
det inte är något jag gör utifrån status eller prestige. Min kamp mot kärnkraften är genuin.
Kärnkraften är livsfarlig. Jag vill gärna kämpa tillsammans med er andra och väcka medvetenhet
om denna viktiga fråga. Vi måste inte välja mellan pest och kolera. Vi kan välja livet.
Allt gott,
Joakim Pihlstrand-Trulp

Hänt
Aktion mot Oskarshamn
5 mars tog sig Greenpeace-aktivister in på Oskarshamns kärnkraftverk för att ”leverera ett pensionsbesked”.
Vi gratulerar Greenpeace till en lyckad kampanj!
Deras intrång visar att kärnkraftsindustrin tar alldeles för lätt på det faktum att deras anläggningar är
potentiella mål för terrorister.
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Dessutom är verken byggda för att hålla i 25 år och nu har de, med Strålsäkerhetsmyndighetens goda minne,
fått vara i drift i snart 40 år! Med tanke på den oerhörda säkerhet som krävs så är det remarkabelt.
Vi kan bara hoppas att våra folkvalda politiker tar sitt förnuft till fånga och sätter stopp för dessa dumheter
innan nästa katastrof inträffar. Nästa kärnkraftsolycka är bara en tidsfråga! Kanske sker den i Europa.
Därför välkomnar vi Greenpeace intrång på OKG. Det är tydligt att det är det enda sättet för kärnkraftsfrågan
att komma upp på mediernas dagordning.
Nu hoppas vi att detta ska bli upptakten på en valrörelse som präglas av livsviktiga frågor om en hållbar
framtid med förnybar energi.
Här kan du mejla Strålsäkerhetsmyndigheten och be Mats Persson, generaldirektör, att ta sitt ansvar och
pensionera gamla kärnkraftsreaktorer: #tidforpension
Texten lyder:
Hej Mats! Sverige har några av de äldsta kärnkraftverken i Europa. I år kommer de fyra äldsta reaktorerna i
vårt land att ha passerat 40-årsgränsen - den beräknade livstiden när de byggdes.
Ökad ålder på kärnreaktorer ökar riskerna för allvarliga olyckor. Samtidigt pressar industrin på för att öka
effekten hos de gamla reaktorerna. Det ger allt mindre säkerhetsmarginaler.
Jag uppmanar därför dig att omgående stänga alla reaktorer som är äldre än sin tekniska livslängd. Sverige
måste fasa ut den farliga kärnkraften i sin helhet och ställa om till ett 100% förnybart energisystem.
Det är tid för pension. Framtiden är förnybar.

På gång
Släppfest för boken: Kärnkraft – himmel och helvete
Kärnkraftsdebatten har sopats under mattan. Den här boken vill bidra till en nödvändig diskussion om våra
framtida ödesfrågor.
Kom till boksläppet och diskutera och hör författarna berätta om möten med de drabbade och forskarna i
Japan, Ukraina, Vitryssland och Sverige.
Släppfest med författarna Gösta Elmquist och Bosse Levin
Onsdagen 23 april kl 17.00 - 19.00
Café 44, Kapsylenhuset, Tjärhovsgatan 44 (Medborgarplatsen T-bana)
Boksignering, bildspel, dryck och ost.
Du som inte kan komma kan beställa boken från Heidruns förlag www.heidruns.se

--2014 är året med 2 viktiga val, där du kan göra skillnad!
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Folkkampanjen jobbar för fullt för att göra kärnkraften till en valfråga. För att genomföra detta behöver vi
vara många människor över hela landet som hjälps åt!
Vi söker nu kontaktpersoner över hela landet!
Folkkampanjen behövs nu ännu mer än tidigare! I år är det valår och då vill vi att opinionen mot kärnkraft/
kärnvapen och för hållbara, gröna energilösningar ska synas i valresultatet! Vill du hjälpa oss att sprida info
på din ort? Läs mer på: http://folkkampanjen.se/?page_id=10
Hjälp oss synas på gator och torg!
Solknappar och Solflaggor finns till försäljning hos kansliet:
Tel. 08- 841490 eller per E-post: info@folkkampanjen.se
Mer info hittar du på vår nya hemsida: www.folkkampanjen.se
Startpaket för lokalgrupper!
Nu finns ett startpaket för den som vill bilda en grupp på sin egen ort. Maila kansliet:
info@folkkampanjen.se Obs! Märk mailet: Startpaket
Vill du veta vad som händer?
Vanliga media tiger, men vårt e-Nyhetsbrev kommer ca. 1gång/mån. Här kan du läsa om vad som händer!
Maila kansliet: info@folkkampanjen.se OBS! Märk mailet: Nyhetsbrev
Bli medlem nu!
Just nu erbjuder vi medlemskap för resten av 2014 för 50:- !
Betalas till vårt plusgiro: 3 00 90 - 5 OBS! Ange: Namn, adress, tfn samt e-postadress!
Folkkampanjen finns förstås också på Facebook. Följ oss där!
https://www.facebook.com/groups/folkkampanjen/
Två viktiga böcker om kärnkraft!
Åsa Mobergs bok: ”Ett extremt dyrt och livsfarligt sätt att värma vatten” och boken "Kärnkraft farlig och
förlegad”, av Mats Fors, Maj Wechselmann och Olof Stierna. Båda böckerna är mycket läsvärda och
efterlängtade. Samla några vänner och gör som Sundsvallsgruppen: starta bokcirkel!
Namninsamling mot ryska planer på att bygga kärnkraft i Finland!
Nätverket Kärnkraftsfritt Bottenviken med kontaktpersoner längs hela Norrlandskusten uppmanar alla att
skriva under: www.skrivunder.com/ja_till_karnkraftsfritt_bottenviken_och_kvarken
Det är tillåtet och önskvärt att skriva under både på papper och på nätet!
Sprid länken vidare! - det har betydelse!
Läs mer om Nätverket och planerna påbygget på: http://folkkampanjen.se/
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