Nyhetsbrev maj 2014

Hänt
1 maj
I år har 1 maj-tågen varit större och längre än på länge. Folkkampanjen har deltagit på många håll.
Själv deltog jag i Vänsterpartiets tåg i Hudiksvall. Det var till min glädje inte bara jag som hade
med mig en solflagga. Där fanns även en hemmagjord banderoll med budskapet att kärnkraften ska
bort och förnybart in.
Så här vackert vajade solflaggorna i Stockholm.

Och så här härlig var stämningen i Stockholm:
http://www.youtube.com/watch?v=rlWOL99MFIQ&sns=em
Värmland mot kärnkraft promenerade på 1 maj.
Kärnkraftsfritt Bottenviken var såklart ute och protesterade mot det planerade kärnkraftsbygget i
Pyhäjoki:
https://www.facebook.com/photo.php?v=10153004327133484
Jag är säker på att ni var ute på fler ställen i landet och demonstrerade.
Nyhetsbrevet kommer ut ca 1 gång/månad till de medlemmar som anmält mejladress.
Skicka material till: petra@vastironningen.se märk mejlet NYHETSBREV senast 10 juni.
Planerat utskicksdatum är den 15 juni.
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--Fest i Värmland
Den 2:a maj hade Värmland mot kärnkraft en fest för att fira att deras manifestation mot kärnkraft den 15
mars blev så lyckad. Även om kampen inte är över så är det viktigt att vi då och då unnar oss en liten fest för
att fira delsegrar eller bara umgås.
---

Rapport från lokalgruppen i Lund
På årsdagen för Fukushima-katastroferna publicerades en text i City Lund som jag författat. Den
handlade om att ge medborgarna tydlighet i att vi som skriver under aldrig kommer sluta kämpa för
ett 100 % förnybart samhälle och den säkra och trygga omställning av energiomvandling som krävs
i Sverige. Till min glädje skrev lokala partiföreträdare/partiordförande i Lund under från följande
partier: Feministiskt Initiativ, Vänsterpartiet, Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Centerpartiet.
Jag skrev under som ordförande för FMKK i Lund. Det blev alltså blocköverskridande och alla av
dessa 5 partierna är fast beslutna i kampen för 100% förnybart och vikten av att avveckla
kärnkraften så fort som möjligt. Lokalt kan Lund gå före och visa riksdagsledamöterna hur man
samarbetar i frågan om vår säkerhet och möjlighet till förnybar omställning!
Samma dag utfördes en informationskampanj där 15 aktivister (som kom från merparten av
partierna som skrivit upp ovan, plus folkkampanjare) som hjälpte till att dela ut information till
cirka 230 lundabor i Lunds centrala delar om just kärnkraftens faror, lögner och sanningar. (FMKKmaterial). Vi fick även några nya medlemmar som resultat av detta.
/Joakim Månsson Bengtsson
--Avhandling om dikter och kampsånger
Alltsedan de svenska folkrörelsernas framväxt under den andra hälften av 1800-talet har poesi och
diktframföranden varit viktiga inslag i rörelseorganisationernas verksamhet. En avhandling i
litteraturvetenskap från Göteborgs universitet visar att traditionen att använda poesi som en del av
kampen levde vidare inom 1970- och 80-talens nya kvinno-, freds- och miljörörelser.
Mer information om avhandlingen hittar du här:
http://hum.gu.se/aktuellt/Nyheter/fulltext/dikter-starkte--vi-kanslan--i-kampen-mot-karnkraft-ochkarnvapen.cid1207983
--Kärnkraftsmotståndet ökar
Göteborgs universitet genomför regelbundet den så kallade SOM-undersökningen. Där undersöks
folks åsikter i olika politiska frågor. Senast visade den tydligt att allmänheten blivit mer kritisk till
kärnkraft. Så här skriver de själva i sin rapport:
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”När det gäller åsikten om kärnkraften långsiktigt skall avvecklas eller användas kan någon
motsvarande återgång till ett tidigare opinionsläge inte spåras. Tvärtom visar resultaten på en viss
ytterligare förstärkning i stödet för att kärnkraften skall avvecklas. I mätningen 2010 ville 39
procent långsiktigt avveckla kärnkraften. Den andelen steg till 44 procent efter
Fukushimakatastrofen 2011. År 2012 har stödet för avvecklingslinjen ytterligare ökat till 48
procent. En ökning som nätt och jämnt är statistiskt signifikant, men som dock inte är en minskning.
Slutsatsen blir att Fukushimaeffekten kvarstår. Kärnkraftsopinionens svängning åt det
kärnkraftsnegativa hållet efter olycka 2011 har inte försvunnit. Den finns kvar och har eventuellt
förstärkts något ytterligare.”
Vill du läsa hela rapporten? Du hittar den här:
http://www.som.gu.se/publicerat/
Vill du bara läsa om det som handlar om kärnkraften? Här finns det:
http://www.som.gu.se/digitalAssets/1480/1480531_--sikter-om-energi-och-k--rnkraft-2013.pdf

--Belgien beslutar att avveckla
Belgien har enats om att stänga sina sista två kärnkraftsanläggningarna med sju reaktorer.
De tre äldsta reaktorerna redan 2015 och de övriga senast 2025. Läs mer på:
https://webmail.space2u.com/current/php/base/main_frameset.php?
username=p17291&authstring=3H6V60dv13Ibm1Ky
--Ärkebiskopen uppmanar regeringen att arbeta mot kärnvapen och för nedrustning
www.kyrkanstidning.se/inrikes/akrebiskopen-sverige-bor-gora-mer-mot-karnvapen
--Stanford University avinvesterar från fossilbränsleindustrin
Stanford University i Kalifornien, har anslutit sig till den studentledda rörelsen att avyttra
aktieinnehav från industrin för fossila bränslen på grund av klimatfrågan:
http://newsvoice.se/2014/05/08/stanford-university-avinvesterar-fran-fossilbransleindustrin/
--EP-valet
Nu finns toppkandidaternas åsikter i kärnkraftsfrågan på hemsidan. Vi uppmanar medlemmarna att
kontakta sina lokala EP-kandidater och fråga om deras åsikt i kärnkraftsfrågan. Mer information
finns på hemsidan: http://folkkampanjen.se/?page_id=309 Mejla: petra@vastironningen.se
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På gång
Stoppa gruvboomen
Demonstration 18 maj kl. 10.00 Sergels torg.
Arrangörer: Fältbiologerna
OBSERVERA! Inga solflaggor, men gärna skyltar/banderoller som säger: uranbrytning nej tack!
Mer information finns här:
https://www.facebook.com/events/1378786135736269/?ref_newsfeed_story_type=regular
Mer information kan du även få från kansliet: 08-84 14 90
--Klimatriksdagen 2014
6-8 juni samlas miljöorganisationer från hela landet i Norrköping för att visa politikerna att vi tar
allvarligt på klimatfrågan. Totalt har 225 motioner lämnats in. De handlar om allt mellan himmel
och jord. Folkkampanjen har lämnat in en motion om kärnkraftsavveckling. Vi vet att vi har stort
stöd från en stor del av miljöorganisationerna, men en mot-motion har lämnats in. En motion som
hävdar att kärnkraften är lösningen på klimatkrisen(!). Därför är det viktigt att så många som
möjligt från FMKK deltar på Klimatriksdagen.
Följ länken för mer information och anmälan:
http://klimatriksdag2014.se/
--Bokcirklar - Sundsvallsgruppen
Folkkampanjen planerar att starta bokcirklar nu i sommar på Åsa Mobergs nya bok: ”Ett extremt
dyrt och livsfarligt sätt att värma vatten”!
Cirklarna hålls genom Vuxenskolan i Sundsvall och enda kostnad blir priset för boken dvs. ca. 185;En första cirkel är planerad att starta redan nu i maj med träffar varannan vecka på em-tid. Den
cirkeln kommer att hållas på Håkon Ahlbergs väg 42 i Sidsjön.
Vi planerar även att starta cirklar med träffar på kvällstid!
En cirkel är också planerad i Stöde.
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/
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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
--Rösta på Vattenfall som vinnare till Jordens vänners Greenwashpris!
Priset delas varje år ut till ett företag, en organisation, en grupp eller en person som sysslar med
miljöfarlig eller mindre miljövänlig verksamhet och som samtidigt försöker skapa en bild av sig
som miljövänlig. I år sker prisutdelningen 1 juli på Almedalsveckan.
http://www.jordensvanner.se/2014/rosta-svenska-greenwashpriset-2014
Läs om Vattenfalls miljöskadliga verksamhet!
http://www.jordensvanner.se/2014/vattenfall
--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/

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