Folkkampanjen mot Kärnkraft-Kärnvapen

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2018

Året har präglats av kampen mot ny kärnkraft i Finland vid
Bottenviken och de signaler som IPPC sänt ut genom att ge den
döende kärnkraften en roll i omställningen till 1,5-gradersmålet.
Lika viktigt har det varit att ta kampen mot NATO-vännerna som
prioriterar krigsförberedelser framför fred och kärnvapenförbud.
I det interna arbetet inom FMKK har vi haft omfattande diskussioner
om valet mellan Milkas och MKG när det gäller kärnavfallsarbetet
och valet av mediakanaler efter kris i samarbetet med
Miljömagasinet.

Styrelse:
Jan Strömdahl, ordförande och Gunilla Hansson, kassör
Rolf Hansson, Elisabeth Holmström, Lena Lagerstam, My Leffler och Eia LiljegrenPalmaer, ledamöter
Lars Broman, Maj Wechselmann, Måna Wibron, Göran Bryntse, Peter Eller och
Agneta Liljesköld, ersättare
Revisorer:
Britta Kahanpää och Eva Linderoth
Valberedning:
Petra Modee, sammankallande, Erik Danielsson, Roland von Malmborg, Ingrid
Ranke och Dan Westin

Milkasrepresentation:
Eva Linderoth och Britta Kahanpää, styrelseledamöter
Rolf Hansson och Lars Broman, styrelsesuppleanter
Jan Strömdahl, Stämmoombud
Eia Liljegren-Palmaer, revisorssuppleant
Dan Westin och Roland von Malmborg, valberedare

ICAN-kontakt:
Birger Eneroth

Hemsida: Folkkampanjen
Facebook: Folkkampanjen.se

Under året har styrelsen haft 8 sammanträden, varav 7 per telefon.
Eduardo Hornos har under hösten ersatts som ansvarig på kansliet av Charlotte
Wester (20% av heltid)
Antal medlemmar vid årets slut var cirka 1500.

.Viktiga händelser under året:
Januari
Besked om att folkomröstningen i Östhammar ställs in efter MMD:s nej. Beslut om
bidrag till kampen i Pyhäjoki. Nätverket Kärnkraftsfritt Bottenviken uppvaktar
miljöministern. Informationsmöte på SSM. Diskussion om Milkas-MKG påbörjas.
Februari
Uppropet Baltic Sea Call skickas ut på initiativ av Ulla Klötzer:
Vi – som har undertecknat detta Upprop
•

uppmanar alla regeringar i Östersjöområdet att använda sina finansiella resurser
till att rädda Östersjön istället för att finansiera militär upprustning och annan
miljöförorenande verksamhet!

•

har för avsikt att skapa debatt om de militära hoten i Östersjöområdet. Vi vill
engagera politiker, fredsinstitut, fredsforskare, konstnärer, kända personligheter,
medborgarorganisationer och socialt engagerade medborgare i hela
Östersjöområdet att delta i vårt projekt att omvandla Östersjön till ett FREDENS
HAV – fred mellan folken och skydd för miljön!

Mars
Beslut om stöd till Gävle, Hälsinglands fredsdagar och Nätverket Kärnkraftsfritt
Bottenviken son nu fått 19 kommuner att ställa upp mot det finsk-ryska fulprojektet i
Hanhikivi.
FMKK och JV börjar diskutera en inbjudan att bli medlemmar i MKG. Slutförvaringen
ligger nu på regeringens bord och vi ska samordna vårt och Milkas arbete med
MKG´s. Möte i Kärnavfallsrådet.
April
Årsmöte som antog ett gemensamt förslag från styrelserna i FMKK och JV att
-

Inleda och slutföra förhandlingar med MKG om eventuellt framtida medlemskap där
förutsättningen är att de ekonomiska villkoren för Jordens Vänner och FMKK inte
försämras och att fler organisationer i framtiden kan bli medlemmar i MKG.

Vi fick också uppleva lite av en glad och frmgångsrik historia med hjälp av Anders
Linder som tillsammans med Eduardo utsågs till hedersmedlem.
Klart med deltidsanställning av Charlotte Wester på kansliet. Medsols nr 1.
Maj
Klimatriksdag i Stockholm dit vi skickat en motion och där vi har bokbord samt deltar i
en stor demonstration från Humlegården med våra solflaggor. Oroande många
kärnkraftskramare dyker också upp med budskapet Kärnkraft för klimatet. Vårt krav
är att förbjuda både kärnvapen och dess moder, kärnkraften.

Seminarium i Pyhäjoki och rättegång mot My för civil olydnad.
Vi tecknar partnerskap med ICAN.
Juni
Parhalatidagen firas i Pyhäjoki. Det är nu 21 kommuner som tagit avstånd från
kärnkraft i Bottenviksområdet.
Eduardo uppsagd men fortsätter att göra insatser som volontär.
Juli
Vi ordnar seminarium i Syretältet i Almedalen under rubriken Hör kärnkraften hemma
i ett civiliserat samhälle? med Maj Wechselmann, Göran Bryntse och Herbert Henkel
som inledare samt Petra Modée som moderator. Dessutom Fredsmingel och
flaggning (med allt större motstånd från polis, media och liberala politiker).
Representanter från Folkkampanjens lokalgrupp i Sundsvall, Nätverket Kärnkraftsfritt
Bottenviken, Sundsvall och Umeå samt Kvinnor för fred medverkar under
Urkultfestivalen med namninsamling för Bottenviken, konstinstallation samt
filmvisning och samtal med Carl Schlyter. Programmet sker i samarbete med
studieförbundet SV
Augusti
Kärnkraftsfritt Bottenviken har sommarträff i Lövånger Kyrkstad.
Sista numret av Medsols kommer ut.
September
Eia säger upp allt samarbete med Miljömagasinet på grund av personalhanteringen.
Vi beslutar att se över vårt samarbete med media från årsskiftet.
Kärnkraften dyker upp i stolliga utspel från KD och SD i valrörelsen.
Oktober
Ljusvaka i Luleå tillsammans med Luleå för fred och KFF.
Öppet styrelsemöte med bifall till styrelsens förslag att söka medlemskap i MKG och
avveckla Milkas samt avbryta allt samarbete med Miljömagasinet.
Höstmöte som rekommenderar att behålla Milkas och samarbetet med MM.
Dessutom antogs följande uttalande:
•

Sverige måste underteckna FN-resolutionen om förbud mot kärnvapen!

Sverige har en stolt historia när det gäller global nedrustning och fred.
Nu behövs en ny viktig insats. FN-resolutionen om kärnvapenförbud – som Sverige var med och arbetade fram
– måste få fler underskrifter för att bli bindande.
Utrikesminister Margot Wallström vill skriva på men försvarsminister Peter Hultqvist vill hellre tillfredsställa
kärnvapenintressenterna NATO och USA. En utredning är tillsatt för att förhala frågan.

Vi kräver att Sverige står upp för freden och skriver under. Vi kräver också att Sverige snarast avvecklar
kärnkraften, kärnvapnens förutsättning. Den har ingen plats i vår energibalans. Den är dyr, farlig, onödig och
bara intressant för dem som vill fortsätta utveckla kärnvapen.
SKRIV UNDER KÄRNVAPENFÖRBUDET OCH AVVECKLA KÄRNKRAFTEN SNARAST!

November
Styrelsen fattar följande beslut i fråga om Milkas/MKG och MM:
*FMKK söker medlemskap i MKG från dess årsmöte 2019. Milkas blir kvar tills vidare och
söker bidrag från SSM. Milkas och MKG ges i uppdrag att utveckla samarbetet.

*Vi fortsätter samarbetet med Miljömagasinet året ut i form av en halvsida i tidningen i
november och en i december utan kostnad. Inför 2019 tar vi upp en diskussion med såväl MM
som Syre/Fria tidningen och ETC om möjliga alternativ.

December
FMKK ställer sig bakom en finsk Petition med budskapet:
Till Finlands president, regering och riksdag
Vi, de organisationer och rörelser från hela världen som har undertecknat
denna appell, har med stor oro följt kärnkraftens utveckling i Finland. ….
Vi uppmanar beslutsfattarna i Finland att ompröva alla kärnkraftsprojekt och
att allvarligt överväga Miljödomstolens beslut i Sverige innan Onkalo inom en
snar framtid öppnas för använt kärnbränsle. Ett land med högteknologiska
färdigheter bör investera i genuint hållbara energiproduktionsmetoder, inte
kärnkraft.
FMKK ställer sig bakom nätverket Kärnkraftsfritt Bottenviks upprop med budskapet:
Till Finlands president, regering och riksdag
Vi, de organisationer och personer som har undertecknat denna appell, har
med stor oro följt planerna på att bygga ett nytt kärnkraftverk på Hanhikivi i
Pyhäjoki intill Bottenviken. Vi anser att ett kärnkraftverk vid Bottenviken berör
hela regionens framtid, både Finlands och Sveriges. Vi motsätter oss med det
bestämdaste planerna på ett kärnkraftverk på udden Hanhikivi i Pyhäjoki intill
Bottenviken. Vi vädjar till Finland att satsa på förnybar energi och
energieffektivisering istället för på dyr, riskfylld och föråldrad kärnkraft. Vi
vädjar till Finlands regering att inte ge företaget Fennovoima tillstånd att bygga
den ryska reaktorn Hanhikivi 1.
Lena Lagerstam utses till 2018 års FMKK:are för hennes outtröttliga energi att leda
Nätverket Kärnkraftsfritt Bottenviken.

Rolf ges i uppdrag att ge förslag till vår medverkan i Almedalen 2019.
Ordförande Jan får följande text publicerad i MM och Dagens ETC. Den får utgöra
slutord och inspiration till fortsatt arbete:
Vad säger IPCC?
FN:s klimatpanel IPCC kräver snabba och kraftfulla åtgärder om temperaturökningen
på jorden ska kunna hållas inom en ökning om 1,5 grader. Men IPCC kräver varken
kärnkraft eller koldioxidlagring (CCS/BECCS) som då och då påstås i debatten.
Möjligen har IPCC bidragit till greenwashingen av kärnkraft genom presentationen av
fyra scenarier, P1-P4, med exempel på åtgärder. Vi kan bortse från scenario P4 som
bygger på fortsatt tillväxt och inte når målet.
Av övriga scenarier är P1 det mest intressanta och förmodligen det mest realistiska. Det
utgår från att koldioxidutsläppen ska minska med 58 % till 2030 och med 93 % till
2050. Observera att allt är relaterat till situationen 2010. Efterfrågan på energi måste
minska med 15 respektive 32 %. Ingen koldioxidlagring med tämligen oprövad teknik.
Enligt P1 ska användningen av kol minska med 78 respektive 97 %, olja med 37 resp. 87
% och gas med 25 resp. 74 %. Kärnkraftsanvändningen ska öka med 59 resp. 150 %
och användningen av förnybar energi med 430 resp. 833 %. I posten förnybart räknas
inte biomassa in. Den redovisas separat och förväntas minska med 11 resp. 16 %.
Det som framstår som märkligt är bedömningen av ökningen för förnybart, d.v.s.
främst sol- och vindkraft. Siffrorna 430 och 833 kan verka höga men redan 2017 hade
förnybart ökat med ca 300 % i relation till 2010 och ökningstakten är accelererande. Det
borde innebära att siffrorna för ökningen åtminstone borde dubbleras.
Då behövs inte heller den ökning av kärnkraft som P1 innehåller. Det är helt orealistiskt
att räkna med en drygt 60-procentig ökning av den tynande kärnkraften till 2030, alltså
om 11 år. Det tar cirka 15 år att få fram ett kärnkraftverk och kostnaderna är numera
dubbelt så höga som för motsvarande effekt via sol eller vind. Dessutom är
koldioxidutsläppen för kärnkraft i ett livstidsperspektiv avsevärda! De är drygt dubbelt
så stora som för solkraft och sex gånger så stora som för vindkraft. De olösta säkerhetsoch avfallsfrågorna är också skäl nog för att inte räkna med någon utökning av
energimixens gökunge. Det enda som kan motivera en utbyggnad av kärnkraft är det
militärstrategiska intresset. Men det strider mot det övergripande intresset att avveckla
alla kärnvapen.
Det är viktigt att hålla i minnet att IPCCs siffror är globala. Situationen i Sverige och de
rika länderna i Nord är helt olik den i Syd. Svenskarna använder sig i genomsnitt av
resurser från motsvarande fyra jordklot. Våra koldioxidutsläpp motsvarar hälften,
d.v.s. två jordklot. Nollutsläpp är alltså helt otillräckligt. Vi konsumerar mat från ett
jordklot och skogsprodukter från ytterligare ett. Vi måste nå nollutsläpp och samtidigt
ställa om vår konsumtion så att vi ryms på jorden.
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