Nyhetsbrev juni 2014
Ber om ursäkt över förseningen, men det har varit mycket just nu. Fortsätt gärna att skicka in bidrag
till Nyhetsbrevet till mig. Skriv ”Nyhetsbrevet” i ärenderaden så blir det tydligt för mig vad som ska
med.
En del av oss kanske träffas i Almedalen till veckan. Vi syns då och flagga riktigt bra i teven!
Med vänlig hälsning
Petra Modée

Hänt
--Klimatriksdagen
Vi var en handfull kärnkraftsmotståndare som for till Norrköping 6-8 juni för att försvara
Folkkampanjens motion om avveckling av kärnkraften, och klimatet i stort. De olika motionerna
bearbetades i olika utskott. Vår motion hörde till energiutskottet som hade totalt 18 motioner att
behandla. Av de 18 fanns en FÖR kärnkraft som var en direkt mot-motion på vår. Vår motion gick
vidare och blev en av 5 motioner som alla delegaterna hade möjlighet att rösta på.
Av de 5 motionerna som gick vidare så var 3 mer eller mindre kärnkraftskritiska och den som vann
var Vattenfalls-motionen. Intentionen i den motionen var att Vattenfall ska få nya ägardirektiv som
tydligt visar att Vattenfall ska gå före och bygga ut den förnybara energin. I praktiken innebär det att
kärnkraften måste avvecklas och jag är nöjd med att den motionen vann.
Förutom själva utskottsarbetet fanns där möjlighet att delta på en mängd olika föredrag och
seminarier. På söndagen, innan avslutningscermonin, genomfördes ett antal regionala work-shops
som var mycket nyttiga. Förhoppningsvis byggde vi våra nätverk starkare så att miljörörelsen som
helhet kan bekämpa både klimatförändringarna och kärnkraften.
/Petra Modée
--Från Fukushima kommer oroande information om att det radioaktiva, läckande vattnet kan ha
nått grundvattnet.
http://www3.nhk.or.jp/nhkworld/english/news/20140625_09.html
---

På Kunskapskanalen går en dokumentär om katastrofen i Fukushima och vad Tepco och japanska
myndigheter gjort för att dölja omfattningen av katastrofen där hundratusentals människor blivit
strålskadade.
http://www.svtplay.se/video/1861168/fukushima
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--Artikel om sköldkörtelcancer på barn i Fukushima-området.
http://www.opednews.com/articles/Fukushima-s-Children-are-D-by-Harvey-WassermanChernobyl_Children_Fukushima_Health-Radiation-Sickness-Poison-140614-288.html
--Nationaldagsfirande i Sundsvall

Heja, säger vi!

--Thorild lyckades!
En av de svåraste sakerna som finns är att få redaktionell plats – särskilt i de stora ”drakarna”, men
inför Klimatriksdagen har DN en artikel om vår fantastiska Thorild!
http://www.dn.se/insidan/thorild-ger-inte-upp-kampen-for-en-battre-varld/
--NT konstaterar att myndigheterna inte har någon koll i Norrköping
http://www.nt.se/nyheter/norrkoping/lokala-myndigheter-ovetandes-om-transporterna9848452.aspx#.U47Nd8Yy9HE.facebook
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SKB medber brister vid Forsmark
SSM har kritiserat SKB på flera punkter vad gäller SFR, slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall
i Forsmark, samt Clab i Oskarshamn.
http://www.unt.se/uppland/osthammar/skb-medger-brister-vid-sfr-3186586.aspx
--En vall av fruset vatten ska hindra det radioaktiva vattnet i Fukushima att rinna ut i havet eller
läcka ut i grundvattnet.
http://www3.nhk.or.jp/nhkworld/english/news/20140530_33.html

På gång
Almedalen
Under Almedalsveckan kommer FMKK genomföra 4 seminarier, bemanna vårt informationstält
måndag-fredag och dessutom försöka haffa intressanta människor att intervjua.
Vill du följa seminarierna på webben så gå in på vår hemsida. Vi kommer strax lägga ut en länk till
direktsändningarna där.
--Hör av dig så snart som möjligt om du är intresserad av att delta i någon av våra cirklar!
För anmälan och frågor: Hör av dig till Måna på tel. 0691- 611 98 mob. 076-28 33 454
Vill du starta en bokcirkel hemma i din lokalgrupp? Hör av dig till Måna så hjälper hon dig tillrätta.
Läs kapitlet ett om rivningen av Barsebäck. Källa: Helsingborgs Dagblad:
hd.se/kultur/2014/02/16/barseback-ska-vack-men-hur/
Här finns recenscioner av boken:
schlaug.blogspot.se/2014/03/ett-extremt-dyrt-och-livfarligt-satt.html
http://www.vi-tidningen.se/2014/02/jag-har-samlat-till-den-har-boken-i-35-ar/
http://www.expressen.se/kultur/bocker/anomali-i-atomer/
http://www.aftonbladet.se/kultur/article18594977.ab
http://www.svd.se/kultur/litteratur/ideologi-och-falsk-matematik_3393422.svd
http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/333716?programid=503
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--Rösta på Vattenfall som vinnare till Jordens vänners Greenwashpris!

--Namninsamling mot ryska planer på att bygga kärnkraft i Finland!

Övrigt
2014 är året med 2 viktiga val, där du kan göra skillnad!
---

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?
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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
--Lokala nyhetsbrev
Har ni lokala nyhetsbrev som ni vill dela med er av? Nu finns en sida på hemsidan där vi lägger ut
det här nyhetsbrevet, men även lokala varianter. Mejla: petra@vastironningen.se så lägge jag ut
dem. Jag vill ha dem i pdf-format.
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