Nätverket Kärnkraftsfritt Bottenviken
Minnesanteckningar från Höstträffen i Luleå 26 september 2015
Vi var ca 30 deltagare som samlades i Sessionssalen i Luleå stadshus för att delta på
Höstträffen som arrangerades av nätverket Kärnkraftsfritt Bottenviken

Samling och fika i Sessionssalen Lena
Lagerstam hälsade oss alla väl- komna och vi
började mötet med gott fika och musik av
Elisabeth Holmström och Karl-Martin Munter
från Roberts- fors.

Inledning
Lena Lagerstam berättade kort om nätverket som bildades för fyra år sedan här i Sessionssalen. ”Vilken tur att vi bildade nät- verket –
det är viktigare än någonsin att vi finns. Aldrig, aldrig ger vi upp. Läget är mycket allvarligt, det är
ofattbart som nu händer och det här är en storpolitisk fråga.
Tragiskt att se att Hanhikivi nu är helt förstört”. Sedan går vi igenom dagens program och
syftet med träffen.

Kort presentation av alla
Vi presenterade oss för varandra och vi kom från Stockholm, Hudiksvall, Robertsfors, Boliden,
Skellefteå, Piteå, Luleå, Kalix, Morjärv, Haparanda och Torneå.

Information om nätverkets kamp
Det har hänt mycket genom nätverket sedan vi hade Vårträffen i maj i Umeå. Här är en kort
sammanfattning:











Nätverkets arbetsgrupp haft många skypemöten
Aktiva lokala grupper på flera ställen som ordnat möten och manifestatione
4 700 medlemmar i nätverkets Facebook-grupp; Nyhetsbrev; Hemsida
Gemensam resa till Parhalahti-dagen i Pyhäjoki den 6 juni
Anordnat möte i Luleå med Sveriges Nordkalottkommitté 5 maj
Seminarium i Almedalen 1 juli
Seminarium på Urkultfestivalen 31 aug
Namnlistan har översatts till finska; Knappar finns på finska
Namninsamlingarna har fortsatt
Många brev till näringsminister Olli Rehn inför den 30 juni








Många insändare och debattartiklar
Deltagit i manifestation i Uleåborg 22 juli
Deltagit i Helsingfors 5-6 aug; Påbörjat bojkott av Fortum
Brev till Sveriges riksdagspolitiker och EU-parlamentariker
Öppet brev till Åsa Romson
Lämnat in överklagandet till Vasa förvaltningsdomstol

Det är mycket positivt att fjorton forskare i slutet på juli agerat tillsammans och skrivit en viktig
debattartikel om ”Ekosystemet vid Pyhäjoki är sårbart”. Nu på sistone har flera kommuner i
Västernorrland agerat och skickat brev till finska och svenska regeringen. I Sundsvall kommer
troligen kommunfullmäktige inom kort ta beslut om att man är emot att kärnkraftsverket byggs.

Aktuellt från Finland
Lena Lagerstam sammanfattade det mycket allvarliga läge som är nu och läste upp en hälsning
från Hanna Halmeenpää i Pro Hanhikivi.
Per Holmqvist berättade om resan till Helsingfors 5-6 augusti. Enligt finska media var det
utpressning på hög nivå från Rysslands sida som slutade i Fortums beslut att gå in i
Fennovoima utan att få det krav uppfyllda som man ställt.

My Leffler berättade om kampen som pågår på
Hanhikivi. Har varit fem gång- er på Hanhikivi
och sett hur läget hård- nar. Nu är området helt
stängt med stängsel med bevakningskameror
var 10:e meter. Området är bevakat av ett
hårdfört vaktbolag. Det har varit 7-45 personer i
lägret på udden som har funnits sedan i april.
Målet att fördröja
arbetet fysiskt och det har lyckats. Det finns många tysta hjältar som donerar pengar till lägret
som också fått tillgång till två stugor att vara i.
För en och en halv vecka sedan kom 16 polisbilar, brandbilar och hundar för att tömma lägret.
En person hann upp i en koja högt upp i ett träd medan de andra aktivisterna fördes till
polisstationen. Han som satt uppe i trädet hungerstrejkade fram till att polisen plockade ner
honom och högg ner trädet. Under samma tid hungerstrejkade My till- sammans med två andra
personer i sympati utanför Fennovoimas kontor i Pyhäjoki.
Sympatistrejken är nu avbruten.

Lunch
Vi gick till Nordansmak där vi åt en god soppa.

Manifestation utanför Smedjan
Manifestationen hölls på Storgatan utanför gallerian Smedjan. Musiken stod Ortens Patrask för
och talare var Lena Lagerstam, Isabella Katsimenis, Naturskyddsförening- en i Norrbotten, Jan
Nyberg, Mp Luleå, Bertil Bartholdsson, V Luleå, Annika Hirvonen, riksdagspolitiker Mp och Toru
Bové. Manifestationen var både kraftfull och medryckan- de och många personer stannade upp.
Tack alla som medverkade!

“True stories of Japan”, seminarium med Toru Bové
Efter manifestationen gick vi tillbaks till Sessionssalen för att lyssna på Toru Bové, en
världsberömd superbiker och tidigare Greenpeaceaktivist. Toru har tillsammans med sin familj
flyttat från Japan till Sverige efter Fukushima.
Toru berättade vad som verkligen hände vid tragedin i Fukushima och vad som händer nu i
Japan. “In last 4 years since 11th March 2011, real stories about Fukushima ha- ven't reached
to Sweden surprisingly. People here don't really understand that Fuku- shima is lot worse than
Chernobyl by many aspects. I would like to share my own ex- perience and consequences of
Fukushima”.

Toru och hans familj bodde 30 mil från Fukushima och de flyttade därifrån till Sverige 3
månader efter katastrofen. De bor nu i Höganäs i Skåne och Toru reser runt och ger
föreläsningar om ”The true story about Fukushima”.

Hiroshima – Nagasaki. Trots historien så har nu
Japan 47 ton Plutonium som räcker till 5000
atombomber. Det tar 3 månader för Japan att
framställa en atombomb. Förra fredagen så
lämnade Japan ”de fredliga 70 åren” och det
finns inte längre något förbud mot att sända
japansk trupp utomlands.

I Japan är det fyra tektoniska plattor som
överlappar varandra och det finns 110 aktiva
vulkaner här (det är 7 % av världens vulkaner).
Det fanns 54 kärnkraftsverk och nu finns det 44. Men var- för
bygga kärnkraftsverk på toppen av en vulkan?
Vid Tsunamin och katastrofen i Fukushima var det 20 000 människor som dog. Det tog sex månader att erkänna härdsmältorna. Ingen vet och kan säga något om hur situationen är idag. Myndigheter- na
säger att det tar 40 år att rena, men det tar generationer. Gränsvärdena höjdes efter
Fukushima.
Japaner följer lagar och regler till 100 % vid katastrofer. I Japan finns inga fria jour- nalister.
Många människor vet inget och glömmer fort. Efter Fukushima finns en proteströrelse som
ordnar stora demonstrationer men inget nämns i media. I au- gusti startade den första
reaktorn efter Fukushima. Avvecklingstiden för en reaktor är minst 40 år.

”Jag är kärnkraftsflykting men de japanska och svenska myndigheterna ser mig inte som
det”.

Toru Bové har skickat en rad viktiga länkar, läs mailet i bifogat dokument!

Musik och fika
Vi sjöng några allsånger ledda av Elisabeth Holmström och Daniel Munther och fikade.

Diskussion: Hur går vi vidare?
Mötet valde Per Holmqvist till ordförande och Lena Lagerstam till sekreterare för mötet.

1 Aktioner och manifestationer



Resa till Finland

Vi diskuterade förslaget att göra en gemensam resa till Finland.
Beslut: Vi bestämde att ordna en gemensam resa vid lämplig tidpunkt. Lena Lager- stam tar
kontakt med gruppen i Uleåborg och My Leffler kontaktar lägret i Pyhäjoki.



Run for your life

Run for your life passerar Luleå den 11 november. Kan någon springa för Nätverket
Kärnkraftsfritt Bottenviken olika sträckor? http://runforyourlife.nu/sv/
Beslut: Om du är intresserad meddela Lena Lagerstam



Bojkott av Fortum

Folkkampanjen mot Kärnkraft – Kärnvapen har startat en bojkott och söker stöd från olika
organisationer. Här finns förslaget: http://folkkampanjen.se/?p=1905 Vi diskutera- de bojkotten.
Beslut: Vi stödjer och ansluter oss till Folkkampanjens bojkott. Naturskyddsföreningen i
Norrbotten är också intresserade av att vara med Jan-Eriks Engman vill vara med i nätverkets
grupp för att arbeta med Bojkotten. Vi tar upp frågan med Folkkampanjen om bojkott av även
Valio och Kesko.



Verka för att SSAB lämnar Fennovoima

Vi diskuterade olika förslag att påverka SSAB att lämna Fennovoima.
Beslut: Vi uppmanar alla att skriva personliga brev till SSAB:s ledning. Vi samarbetar med
Greenpeace och undersöker om det är möjligt att använda deras mall till brev.
Viktigt att skriva insändare.


Påtryckningar

Vi diskuterar förslaget att fortsätta med påtryckningar på Sveriges riksdag, regering, EUparlamentariker, kommuner och myndigheter. Bra idé att använda ”Barsebäcks- syndromet”
vilket innebär att i alla sammanhang ta upp frågan och trycka på vikten. Beslut: Vi fortsätter
med påtryckningar.



Koppling mellan svenska och finska riksdagspolitiker

Elisabeth Holmström berättade om ett mycket bra möte i Sikeå som Robertsforsgrup- pen och
Centern i Robertsfors ordnade i augusti med Finlands förra justitieminister Anna-Maja
Henriksson o Centerns riksdagsledamot för Västerbotten, Helena Lindahl. Beslut: Det är en
bra taktik att riksdagspolitiker träffas över Bottenviken
 Fler kommuner säga nej
Beslut i Sundsvalls kommunfullmäktige på måndag. Det kommer att bli bra argument för att
Luleå och Umeå att också säga nej.
Beslut: Fortsätt kämpa.



Brev till försvarspolitiker

Beslut: Det är viktigt att skicka brev till försvarspolitiker och begära audiens också.



Sammanställning för att visa den svenska opinionen

Förslag att sammanställa alla yttranden, brev och synpunkter från Sverige i ett doku- ment.
Beslut: Sammanställa och visa Finlands regering och riksdag på den stora opinion som finns i
Sverige



Namninsamlingen

Beslut: Fortsätta samla namn till kärnkraftverket är stoppat. Det är ett bra tillfälle till dialog.



Fler idéer

Förslag om att ringa våra politiker, det betyder så mycket. Vi skulle kunna skriva ett förslag
som man kan ha som underlag till samtalet.
Beslut: Ringa våra rikspolitiker.

2 Samarbete med andra organisationer
Vi fortsätter samarbeta med alla de organisationer som vi redan samarbetar med. Förslag att
det är viktigt att också samarbeta med nätverket ”Nato ut ur Norrbotten”.

Mötet avslutas
Mötet tackar alla som deltagit och medverkat. Speciellt tack till Toru Bové för det fina
föredraget. Mötet avslutas därefter.

Minnesanteckningarna är skrivna av Lena Lagerstam

