Verksamhetsberättelse FMKK 2019
Januari
Vykort skickas till alla medlemmar med kallelse till årsmötet 14 april
Vi undertecknar upprop till stöd för Kärnkraftsfritt Bottenviken
Ordf. publicerar Kärnkraften ska inte behövas i Dagens ETC
Februari
Almedalsplaneringen påbörjas
Mars
Vi beslutar byta till ett mindre och billigare rum i Solidaritetshuset och överlämna arkivvärdigt
material till Riksarkivet i Marieberg, där det nu finns att söka av forskare och intresserade.
Nätverket Kärnkraftsfritt Bottenviken anordnar ett välbesökt informationsmöte om Bottenvikens
ekosystem den 9 mars i Luleå.
Ett upprop som nätverket Kärnkraftsfritt Bottenviken tagit initiativ till riktat till Finlands president,
regering och riksdag undertecknas av ett stort antal kommuner, organisationer, föreningar och
politiker i Sverige. ”Vi vädjar till Finlands regering att inte ge företaget Fennovoima tillstånd att bygga
den ryska reaktorn Hanhikivi 1.”
April
Vi deltar i stort klimatmöte i Kungsträdgården.
Ordf. publicerar Kärnkraftens utsläpp lika stora som flygets.
På årsmötet 14 april dominerar frågan om Milkas framtid. Styrelsen hade under senaste året
tillsammans med Jordens Vänner förberett ett medlemskap i MKG och en nedläggning av Milkas.
Majoriteten på årsmötet vill dock att FMKK ska försöka rädda kvar Milkas även om Jordens Vänner
lämnar den gemensamma organisationen. Detta beslutas genom en ändring i styrelsens förslag till
Verksamhetsplan: FMKK ska pröva vilka åtgärder som ska vidtas så att Milkas kan vara kvar.
Årsmötesmajoriteten förkastar också valberedningens förslag och väljer en mycket stor ny styrelse
efter diskussion om vilka stadgar som gäller.
Årsmötet antar två viktiga uttalanden:
FÖRBJUD ALLA KÄRNVAPEN!
Det finns många exempel i världen på att militära perspektiv får styra över sociala, demokratiska och mänskliga.
Detta är tydligt om man går tillbaka i historien men även idag finns många exempel som Brasilien, Israel och Turkiet. Det
gäller även de dominerande kärnvapenmakterna USA och Ryssland.

Inte heller Sverige är obefläckat. Regeringens enväldige utredare Lars-Erik Lundin föreslår att Sverige ska prioritera NATO
framför ett långvarigt fredsarbete.
FMKK vädjar till Sveriges Regering: Låt er inte förledas av Lundins oblyga försök att lyfta in det militära perspektivet i den
svenska utrikespolitiken. Vi lever inte på Karl den tolftes tid.
Ställ upp tillsammans med andra små självständiga stater och skriv under/ratificera det kärnvapenförbud som ICAN initierat
och Sverige medverkat till att ta fram!
KÄRNKRAFT RÄDDAR INTE KLIMATET
Den döende kärnkraften har fått en absurd uppmärksamhet i Sverige när många nu försöker överträffa varandra i en
populistisk kamp ”för klimatet”. Men alla de som hävdar att mera kärnkraft kan bidra till att rädda klimatet ägnar sig åt
grovt lurendrejeri. Några av skälen för detta är:
1.

2.
3.

4.
5.
6.

Ny eller förlängd kärnkraft är väsentligt dyrare än de förnybara alternativen. Ingen vill finansiera mera kärnkraft
utan stora subventioner eller militära intressen. Dessutom tillkommer stora kostnader för risker och evig
avfallshantering.
Ny kärnkraft tar decennier att planera och bygga, förnybar tar månader eller år. Utsläppen måste börja minska de
närmaste åren.
Kärnkraft påstås vara utsläppsfri. Det stämmer att skorstenen ”bara” släpper ut radioaktiva gaser men mycket lite
växthusgaser. Men i ett livstidsperspektiv släpper produktionen av kärnkraft i Sverige ut lika mycket koldioxid som
svenskarnas inrikes-och utrikesflygande.
Kärnkraften orsakar stora mängder radioaktivt avfall som måste förvaras säkert i 100 000 år. Ännu finns ingen
godtagbar lösning i Sverige eller något annat land.
Exemplen Tjernobyl och Fukushima visar att kärnkraften medför risker för ofantliga katastrofer för mänskligheten.
Merparten av den energi som genereras i kärnkraftverken värmer upp vattendrag och hav med kontaminerat
kylvatten som hotar många levande organismer.

Vi instämmer i den internationella devisen DON´T NUKE THE CLIMATE!

Efter årsmötet lyssnar vi till Anders Persson från Söderhamn som bjuder på sina omställningstips.
Maj
Inför EU-valet manar vi: Sabba inte klimatet med kärnkraft
Ordf. och representanter för Kärnkraftsfritt Bottenviken deltar i uppvaktningar i Helsingfors 20 - 21
maj organiserat av Ulla och Lea. Vi träffar STUK, Energiministeriet och representanter från flera
partier i Riksdagen. Vi överlämnar tillsammans en internationell petition som gjorts på finskt initiativ
mot den kärnkraftspolitik som Finland driver. Petitionen hade undertecknats av 170 organisationer/
grupper från 79 länder. Samtidigt överlämnas uppropet till Finlands president, regering och riksdag
med en vädjan att inte ge tillstånd till byggandet av reaktor Hanhikivi 1 i Pyhäjoki.
24 - 30 maj Fredsfest mot stridsövning i Luleå tillsammans med Kristna Freds och Studiefrämjandet
Juni
Ordf publicerar i Hufvudstadsbladet Finland har kopierat Sveriges metod men inte de svenska
slutsatserna.
Kärnvapenprotest på Mynttorget

Juli
Vi arrangerar tre seminarier på Syregården och flaggar vid utvalda partiledartal. Den värsta dagen
vädermässigt är Vänsterpartiets tisdag, då storm, spöregn och kyla håller folk hemma. Inför
seminarierna delar vi ut detta flygblad med en rubrik som får många instämmanden.

En fredagseftermiddag mitt under semestertid gick Margot Wallström ut med beskedet att Sverige
inte skulle skriva under FN:s kärnvapenförbud. Vi tog initiativet till ett brev till FN:s generalförsamling
den 24 juli som undertecknades av delar av fredsrörelsen. Vi framhöll att Sveriges negativa besked
inte stämmer överens med folkviljan.
Augusti
Urkultfestivalen 25-årsjubilerar 1-3 aug. Lokalgruppen i Sundsvall deltar tillsammans med Kvinnor för
fred, Sundsvall med informationsbord, namninsamling och värvning av medlemmar på
Solidaritetstorget under hela festivalen. På lördagen visar vi skärmutställningen "Ett extremt dyrt och
livsfarligt sätt att värma vatten" och håller programmet "Livsviktigt" på Markusgårdens biograf
tillsammans med Nätverket Kärnkraftsfritt Bottenviken.
Hiroshimadagen uppmärksammas i Storkyrkan i SLMKs regi.
Maj Wechselmann påbörjar film om Atomen i mänsklighetens tjänst? med FMKKs stöd
Vi skickar ut ett medlemsbrev:

Kära medlem i Folkkampanjen mot Kärnkraft-Kärnvapen
Det senaste året har hittills präglats av en obegriplig kärnkraftshysteri och kärnvapenacceptans i Sverige och
den rika världen.
I brist på insiktsfull klimatpolitik förs den ”utsläppsfria” kärnkraften fram som Lösningen trots dess stora utsläpp
av koldioxid, radioaktiva gaser och värme samt dess enorma katastrofrisker, höga kostnader, orimligt långa
byggtid och olösta avfallsproblem.
Det hoppfulla kärnvapenförbudet som drivits fram i FN:s Generalförsamling har stoppats efter påtryckningar
från USA och Nato. Detta trots att över 80 % av svenska folket vill att Sverige undertecknar.
FMKK behövs mer än någonsin och Du behövs mer än någonsin i FMKK!
20-27 september pågår GLOBAL WEEKS OF CLIMATE STRIKES och fredagen den 27 september äger den stora
klimatdemonstrationen rum i hela Sverige. Självklart deltar vi i både klimatstrejk och klimatdemonstration –
gärna med budskapet DON´T NUKE THE CLIMATE.
Arbetet med en säker och långsiktig hantering av kärnavfallet bedriver FMKK i Milkas där samarbetet med
Jordens vänner ersatts av ett samarbete med Gröna Kvinnor och SERO. Därför har ett förslag till nya stadgar
arbetats fram beslut på två extra årsstämmor onsdagarna den 11 september och 9 oktober kl 12-14 på
Solidaritetshuset i Stockholm. Som medlem i någon av medlemsorganisationerna har du rätt att delta – men
utan rösträtt. För mer information och anmälan mejla info@milkas.se eller ring 070-2989747.
Lördagen den 12 oktober kl 18-20 har FMKK ett öppet styrelsemöte i Solidaritetshuset och söndagen den 13
oktober kl 10-15 äger det traditionella höstmötet rum, också det i Solidaritetshuset. Programmet för
höstmötet är inte spikat ännu men håll utkik på hemsidan www.folkkampanjen.se eller kontakta
info@folkkampanjen.se.
Du kanske har glömt om du betalat medlemsavgiften. Om du gör det nu så täcker den nästa år om du redan
betalat. Om du värvar en ny medlem så täcker dennes avgift både resten av 2019 och hela 2020.
Med atomfria men varma hälsningar
Jan Strömdahl

September
Den 20 och 27 september genomförs de rekordstora klimatdemonstrationerna. I Stockholm deltar
några medlemmar med solflaggor och Don´t Nuke-flaggor.
23 september inleds förhandlingarna om det utbyggda slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall,
SFR, i Mark- och miljödomstolen med deltagare från Milkas och FMKK.
30 september deltar Britta och ordf. vid en besiktning i Forsmark inom ramen för MMDförhandlingarna.
I september får Nätverket Kärnkraftsfritt Bottenviken svar från STUK på de skriftliga frågor som
skickats som en följd av uppvaktningen i maj. Men de flesta frågor kvarstår och den 16 december

sände nätverket synpunkter och frågor till STUK med en önskan om svar. En viktig fråga är nätverkets
krav på att ett Esbo-samråd måste genomföras för mellanlagringen av det livsfarliga avfallet som
planeras vid Bottenvikens strand i minst 120 år. En annan fråga är att allt fortfarande är oklart när
det gäller slutförvaret inklusive platsvalet, då detta ska behandlas först på 2040-talet. Stor oro väcker
även frågan om företagets ”bristande säkerhetskultur” och att risken för korruption kan leda till
försämrad strålsäkerhet.
Oktober
På höstmötet 13 okt får vi rapporter från Johan Svahn (MKG) och Britta Kahanpää (Milkas) om
kärnavfallsfrågan och Maj visar material från arbetet med filmen.

20 okt bevakar vi Ja till kärnkraft på Mynttorget med Hans Blix som affischnamn.
November
1 nov begravs vår käre Rolf Hansson i Söderhamn efter en plötslig och oväntad död.
Kärnavfallsrådet ordnar möte om stegvis prövning i WTC. Vi förhåller oss kritiska.
December
Vid Klimatsveriges samling i Immanuelskyrkan överlämnar ordf. en Don´t Nuke-flagga från FMKK
Ordf. publicerar Hur kan 2019 års kärnkraftsepidemi förklaras?
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