Aldrig ger vi upp ett Kärnkraftsfritt Bottenviken
Vi fortsätter kämpa!
Ett kärnkraftverk vid Bottenviken skulle förändra norra Europas framtida livsmiljö, bli ett
stort miljöhot och innebära ett förändrat säkerhetsläge. Vi kan inte acceptera det!

Manifestation i Stockholm 11 mars
På Fukushimadagen den 11 mars anordnas en manifestation utanför Finlands
ambassad på Gärdesgatan 11 i Stockholm mellan 11.00 och 14.00.
Vi uppmanar svenska och finska organisationer, politiker och alla intresserade att medverka i en värdig, stilla manifestation för att hedra alla de som drabbades i Fukushima.
Manifestationen är också en vädjan om ett Kärnkraftsfritt Bottenviken och att man tar
lärdom av det fruktansvärda som hände i Japan. Syftet med manifestationen är att
dess budskap ska nå Finlands allmänhet innan det finska riksdagsvalet den 19 april.
Arrangörer:
Nätverket Kärnkraftsfritt Bottenviken och Folkkampanjen mot Kärnkraft-Kärnvapen
Kontaktperson:
Per Holmqvist, 070-362 30 18, per@nordansmak.se
Mer information kommer inom kort!

Namninsamlingarna fortsätter
Både namninsamlingen på nätet och namninsamlingen på namnlistor fortsätter.
Namnlistan bifogas till Nyhetsbrevet. Här länken till nätnamninsamlingen
http://www.skrivunder.com/ja_till_karnkraftsfritt_bottenviken_och_kvarken

Läget just nu
2 december 2014 kom beskedet att Fortum ska köpa 15 % av Fennovoima för att rädda projektet. Fortums majoritetsägare är finska staten. Men fortfarande oklart om affären blir av. Största ägaren i Fennovoima är ryska statliga jättekoncernen Rosatom.
5 december 2014 kom det sorgliga beslutet, en majoritet i finska riksdagen röstade JA
(med röstetalen 115-74) till att ge Fennovoima tillstånd att bygga kärnkraftverket på
Hanhikivi med en rysk reaktor. 11 december 2014 tog regeringen beslutet att Fennovoima får tvångsinlösa marken, markägare har vägrat sälja sin mark på Hanhikivi.
Senaste nytt är att Rysslands ministerråd beviljat Rosatom den finansiering som behövs från landets statsfond. Den ryska staten har avsatt 150 miljarder rubel i projektet.
Rosatom ska leverera reaktorn. Det är också klart att det blir ryska entreprenörer som
ska bygga byggnader, vägar, anläggningar. Bränslet som ska användas är upparbetat
uran som tillverkas i Rosatoms anläggning för kärnvapen
Men allt är inte klart, fortfarande saknas bygglov och en rad tillstånd som måste tas
innan den 1 juli 2015. Inga ritningar på reaktorn har presenterats. Ingen plan för hur det
högradioaktiva avfallet ska tas om hand finns. Den finska regeringen har sagt att byggnadstillstånd för projektet utfärdas först när finska ägandet är mer än 60 % och detta
måste uppnås före utgången av juni.

KONTAKTA nätverkets lokala kontaktpersoner
Haparanda, Per Lundbäck, 070-328 4432, per_lundback@telia.com
Överkalix, Kennerth Moberg, 070-842 1713, kennerth.moberg@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.leffler@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

