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Den här gången blir Nyhetsbrevet kort. Detta p.g.a. Lena som sköter om det i vanliga fall är 
sjukskriven och jag har därför totat ihop det här lite snabbt. Framförallt är det de intressanta 
föreläsningarna i samband med årsmötet som jag vill puffa för. 
Fortsätt skicka in information om vad som händer – har hänt eller ska hända – i er lokalgrupp. Dela 
med er av debattartiklar, länkar och bra tips på aktioner och studiecirklar. Allt som kan öka farten i 
kärnkraftsavvecklingen.
Vi syns på årsmötet!
/Petra Modée

På gång

Föreläsning
22 mars kl. 18.00 på Solidaritetshuset, Stockholm
Lena Lagerstam från nätverket Kärnkraftsfritt Bottenviken berättar om nätverket Kärnkraftsfritt 
Bottenviken och om kampen mot byggandet av ett nytt kärnkraftverk i Pyhäjoki på finska sidan 
Bottenviken. 

Nätverket Kärnkraftsfritt Bottenviken bildades i december 2011 och är ett partipolitiskt obundet 
nätverk för alla som vill stoppa byggandet av ett kärnkraftverk i Pyhäjoki. Nätverket arbetar för en 
hållbar utveckling utan kärnkraft och vill samarbeta över alla grän-ser för en kärnkraftsfri värld. Vi 
samarbetar nära med bl a föreningen Pro Hanhikivi i Pyhäjoki. Lena kommer att visa bilder från 
Pyhäjoki och från olika manifestationer.

Årsmöte
23 mars kl. 10.00-12.00 på Solidaritetshuset, Stockholm
Dagordning enligt stadgarna.

Föreläsning
23 mars kl. 14.00 på Solidaritetshuset precis efter årsmötet.
Lena Lindahl berättar om läget i Fukushima, Japan.

Lena Lindahl bodde i Tokyo när tsunamin drabbade Japan för 3 år sedan, den 11 mars 2011. Sedan 
dess har hon besökt Fukushima många gånger som tolk åt journalister, miljögrupper och svenska 
politiker. Hon har också följt utvecklingen genom japanskspråkig media.

Lena kommer att visa bilder och berätta om personliga intryck från de av Fukushimaolyckan 
drabbade områdena. Hon kommer också berätta om nuläget i Japan med hjälp av information 
hämtad direkt ur japanska källor.  

Alla kärnkraftverk i Japan är för närvarande avstängda. Motståndet mot omstart förblir starkt, men 
regeringen vill få igång kärnkraftverken igen. Hur kommer det gå?

Nyhetsbrevet kommer ut ca 1 gång/månad till de medlemmar som anmält mejladress. 
Skicka material till: petra@vastironningen.se märk mejlet NYHETSBREV senast 10 april. 
Planerat utskicksdatum är den 15 april.
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Lena etablerade firma i Fukushima innan hon flyttade till Uppsala hösten 2013. Hon fortsätter nu 
sitt mångåriga brobyggande mellan länderna på tema hållbar utveckling.    

Connect Japan
http://connect-japan.jp/

Plats: Solidaritetshuset, Tegelviksgatan 40, Stockholm 
Vägbeskrivning: Ta buss 2 från Slussen och åk till ändstationen. 

Välkomna!

---

Åsa Mobergs bok ”Ett extremt dyrt och farligt sätt att värma vatten på” har fått lysande recensioner 
och sätter frågan om kärnkraftsavvecklingen på dagordningen.
Här hittar ni några recensioner som ni gärna kan sprida i sociala medier:
                                 
http://svenska.yle.fi/artikel/2014/03/17/svenskarna-far-saga-sitt-om-pyhajoki

http://www.gp.se/kulturnoje/recensioner/bocker/1.2310991-asa-moberg-ett-extremt-dyrt-och-
livsfarligt-satt-att-varma-vatten

 http://www.svtplay.se/klipp/1861395/ett-extremt-dyrt-och-livsfarligt-satt-att-varma-vatten

http://www.unt.se/inc/print/en-tjutande-vackarklocka-3036636-default.aspx

http://hd.se/kultur/boken/2014/03/13/nej-med-fornuft/

http://uraccess.se/products/181084

http://www.allehanda.se/mer/kultur/artiklar/1.6952624-karnkraften-ar-tillbaka-pa-agendan

http://www.vi-tidningen.se/2014/02/jag-har-samlat-till-den-har-boken-i-35-ar/

 

---
På söndag är det årsdagen av folkomröstningen om kärnkraftens vara eller icke vara. Paul 
Rimmerfors och Lasse Karlsson har skrivit en debattartikel som förhoppningsvis kommer in i 
många tidningar. Vill du skicka den till din lokaltidning? Den kommer som en bilaga till 
Nyhetsbrevet. Lägg till några lokala namn och skicka in fort som sjutton!

---

Nyhetsbrevet kommer ut ca 1 gång/månad till de medlemmar som anmält mejladress. 
Skicka material till: petra@vastironningen.se märk mejlet NYHETSBREV senast 10 april. 
Planerat utskicksdatum är den 15 april.
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Hemsidan
Hemsidan är nu omgjord och är enklare att uppdatera. De lokalgrupper som vill ha en egen 
undersida och inloggning kan mejla Hasse: hans.zetterkvist@vansterpartiet.se så fixar han det.
Den gamla hemsidan finns kvar – klicka på arkivet i högerspalten så kommer du dit.

---

Musiktävling
Nu har vi också startat en kampanjsida där vi bl.a. puffar för vår musiktävling. Finalen går av 
stapeln på Klimatriksdagen 6-8 juni i Norrköping och första pris är 5000 kronor. Så tipsa vänner 
och bekanta som gillar att spela och sjunga – och som vill avveckla kärnkraften. Gå in på 
www.atomkraftnejtack.se så hittar du all information du behöver. Dela gärna sidan i sociala medier 
så sprids det snabbare.

---

Klimatriksdagen
FmKK är medlemmar i Klimatriksdagen som är en ideell 
förening som har bildats för att samla miljöorganisationer och 
förmå politikerna att ta klimathotet på allvar. Vi är medlemmar 
för att visa att kärnkraftsnedläggning inte behöver stå i 
motsättning till ambitionerna att minska koldioxidutsläppen. Vi 
har bl.a. varit med och skrivit en motion som ska behandlas i 
Norrköping. Vill du vara med? Anmäl intresse så att vi vet hur 
många som kommer. 
Mer information hittar du på: www.klimatriksdag2014.se 

Tack för den här gången. 
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