
Trött på blåbrunt Trött på blåbrunt T kärnkraftstjat
Nog blir man trött 

på kärnkraftstjatet 
från de blåbruna. Och 
nu även från Östeuropa. 
Men sorgligt att Finland 
och Frankrike hamnat 
i det sällskapet. Beror 
nog på ett behov av 
att försvara alla felsats-
ningar.

Jag vill därför repete-
ra de sju viktigaste ar-
gumenten mot fortsatt 
utbyggnad av kärnkraft, 
så att du kan rabbla 
dem i sömnen om så 
skulle behövas.

1. Det tar alldeles 
för lång tid att få 

fram ny stor eller liten 
kärnkraft. Bortåt 2040 
måste vi ha fått ner koldi-
oxidutsläppen till nära noll.

2. Den kostar alldeles för 
mycket. Och priserna 

stiger medan de sjunker 
för de förnybara alterna-
tiven. Ingen vill investera i 
ny kärnkraft.

3. Det är fortfarande 
risk för oerhört omfat-

tande olyckor. Spåren efter 
Tjernobyl och Fukushima 
är inte utsuddade.

4. Kärnkraft och kärn-
vapen är siamesiska 

tvillingar. En utfasning av 

kärnkraften hjälper också 
till att avveckla kärnva-
pen.

5. Avfallsfrågan är fort-
farande olöst och det 

handlar om att säkert för-
vara det använda bränslet 
i 100 000 år. En lösning 
kan bli oerhört resurskrä-
vande och dyr.

6. Kärnkraften är varken 
koldioxidfri eller fos-

silfri. Det konstaterade 
Konsumentverket redan 
2010. Allt från uranbryt-
ning till avfallshantering 
medför betydande risker 
och utsläpp av växthus-
gaser.

7. Utsläppen av ra-
dioaktiva gaser är 

inte försumbara och 
två tredjedelar av den 
energi som produceras 
i ett kärnkraftverk går 
ut som spillvärme och 
bidrar direkt till jor-
dens uppvärmning.

Med detta önskar 
jag alla Folkkampanjens 
medlemmar ett skapligt 
slut på detta år och ett 
kärnkraft- och covid-
fritt 2022!

Jan Strömdahl,
ordförande 

Folkkampanjen mot 
Kärnkraft-Kärnvapen, Kärnkraft-Kärnvapen, Kärnkraft-Kärnva

jfstromdahl@gmail.com
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Argument 3 och risken för olyckor. Den övergivna staden Pripyat med kärnkraftverket Tjernobyl i bakgrunden.
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   Inbjudan tbjudan till höstmöte på temat Klimatrörelsen, fredsrörelsen och kärnkraften ill höstmöte på temat Klimatrörelsen, fredsrörelsen och kärnkraften 
Tid och plats: Fredagen den 19 november 2021 klockan 15-17 på Solidaritetshuset och digitalt på Zoom.
Mer information och möteslänk https://us02web.zoom.us/j/84264124581 fi nns även på folkkampanjen.se

Hjärtligt välkomna!
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Under ett år som delvis präglats av pandemin har 
Folkkampanjens medlemmar fortsatt att på olika 
sätt lyfta riskerna med både kärnkraft och kärnva-
pen. FMKK: s styrelseledamöter sprider kunskap, 
har medverkat i Almedalen och driver kampanjer.

Strömstad Akademi ar-
rangerar tillsammans 

med Folkuniversitetet och 
Dalarnas museum och med 
stöd av FN-föreningarna 

årets Vetenskapslördag på 
museet den 11 december 
klockan 12.15-16.50. Te-
mat är FN:s hållbarhetsmål 
Agenda 2030. Fritt inträde. 

Ur programmet: 12.30 pra-
tar Lars Broman, styrelse-
medlem i FMKK på temat 
Hållbar befolkning. 14.15 
pratar Göran Brynse, tidi-

gare styrelsledamot, om det 
eviga kärnkraftsavfallet. För 
att se hela programmet, gå 
till www.dalarnasmuseum.
se. Välkomna!

Missade du FMKK:s 
Almedalseminarium?

Lars Broman på VetenskapslördaLars Broman på VetenskapslördaLars Broman g i  på Vetenskapslördag i  på Vetenskapslörda DalarnaDalarnaD

FMKK:s styrelse hörs FMKK:s styrelse hörs FMKK:s styrelse
i kärnkraftsdebattedebattedebatt n
Styrelseledamoten Roland 

von Malmborg skrev till 
P1 Nordegren och Epstein 
efter att Chalmers-profes-
sorn Christer Ekberg lob-
bade för ”4:e generationens” 
kärnkraft den 27 oktober.

”Till Nordegren och Ep-
stein. Jag föreslår starkt att 
ni som allsidig kompensa-
tion för Christer Ekbergs 
ensidiga atomvurm tar in, 
i ert program, docenten i 
atomfysik Lars Broman, 
Falun, som offrat lönsam 
karriär, genom att hävda för 
atomindustrin obehagliga 
fakta.

– Vi vädjar till Finlands regering Vi vädjar till Finlands regering 
och riksdag att satsa på förnybar och riksdag att satsa på förnybar 
energi i stället för på riskfylld energi i stället för på riskfylld 
kärnkraft, skrev Lena Lager-kärnkraft, skrev Lena Lager-
stam, Kärnkraftsfritt Bottenvi-stam, Kärnkraftsfritt Bottenvi-
ken, nyligen i debattartiklar i ken, nyligen i debattartiklar i 
NSD, Kuriren, Österbottens NSD, Kuriren, Österbottens 
ken, nyligen i debattartiklar i 
NSD, Kuriren, Österbottens 
ken, nyligen i debattartiklar i ken, nyligen i debattartiklar i 
NSD, Kuriren, Österbottens 
ken, nyligen i debattartiklar i 

tidning, Vasabladet och Syre.tidning, Vasabladet och Syre.

Vi minns Ingeborg Kleinhans 
23 april 1924–2 oktober 2021
I över 30 år har Ingeborg Kleinhans kämpat mot kärnkraft 
och kärnvapen. Inom folkkampanjen hittade hon sina 
vänner. Alltid var hon påläst. Hon demonstrerade, orga-
niserade och skrev, upprörd och bekymrad över världens 
tillstånd. Vem kunde mäta sig med Ingeborgs energi? Som 
ung hade hon överlevt andra världskriget i Hannover, 
Tyskland, medan bomberna föll. ”Aldrig mer krig” blev 
hennes drivkraft genom livet.            Susanne GeSusanne GeS rstenberg

Du kan fortfarande se Folkkampanjens Almedalsse-
minarium på https://almedalsveckanplay.info/61349 

”Kan kärnkraften rädda 
klimatet?” var rubriken 

på vårt digitala Almedals-
seminarium – det enda om 
kärnkraft – den 6 juli.

Genom fem åttaminu-
tersföreläsningar och ef-
terföljande diskussionspass 
lyfte Folkkampanjen kärn-

kraften och dess konsekven-
ser med hjälp av några av 
Sveriges främsta experter. 

Medverkande: Tomas Kå-
berger, Lars Broman, Johan 
Swahn, Wolfgang Ranke, 
Maj Wechselmann och Jan 
Strömdahl (moderator). 
Cirka 40 personer deltog.

HÄNDELSER I FÖRENINGEN

Jag, Roland von Malm-
borg i Saltsjöbaden, kan 
också ställa upp, som lek-
man. Som 16-åring var jag 
för kärnkraft, sedan satte 
jag mig in i  fakta, som 
att den ’försumbara ra-
dioaktiviteten’, nedströms 
Hanford-anläggningen, 
likt DDT, anrikades i nä-
ringskedjorna till en halv 
miljon gånger starkare i 
rovfågeläggens gula. I 60 år 
har jag följt  atomkraftens 
många aspekter.”

Du kan läsa hela hans 
inlägg på vår webbplats 
https://folkkampanjen.se
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Ska Sveriges regering lyssna 
mer på USA:s försvarsminis-
ter än på svenska folket?

Det är den fråga som 
måste ställas efter studier av 
bakgrunden till att reger-
ingen fortfarande inte har 
signerat den FN-konven-
tion om kärnvapenförbud, 
TPNW, som den själv varit 
med om att lansera.

Besked från Wallström
Dåvarande utrikesminis-
ter Margot Wallström ar-
gumenterade engagerat i 
Svenska Dagbladet den 25 
augusti 2017 för den kon-
vention som Sverige strax 
innan, tillsammans med 
121 andra FN-medlemmar, 
röstat för att påbörja en 
förhandling om: ”Historien 
visar att det inte fi nns någon 
annan väg att gå.”

Hon pekade även på att 
ickespridningsavtalet NPT 
hade misslyckats: ”I ett his-
toriskt bokslut över NPT 
ska samtidigt noteras miss-
lyckandena i att ytterligare 
kärnvapenstater har tillkom-
mit. Tyvärr ser vi därtill hur 
många av de ursprungliga 
kärnvapenstaterna nu mo-
derniserar sina arsenaler 
på ett sätt som strider mot 
NPT-avtalets grundläg-
gande syfte om långsiktig 
nedrustning. Det är mot den 
här bakgrunden som ett stöd 
vuxit fram för ett totalför-
bud av kärnvapen.”

Margot Wallström fortsät-
ter sin argumentering med 
bland annat: ”Att Sverige 
gav sitt stöd till konventio-
nen vid omröstningen är 
helt i linje med vår nedrust-
ningspolitik som del av en 
bredare säkerhetspolitik.”

Trots detta klara ställ-
ningstagande för konven-
tionen framhåller hon att 
regeringen ska genomföra en 
grundlig analys av konven-
tionens konsekvenser innan 
ett undertecknande kan bli 
aktuellt. Redan då kan anas 
att det fi nns motstridiga in-
tressen i Sveriges regering.

USA griper in
Bara fem dagar senare rap-
porterar Svenska Dagbladet 
att Sveriges försvarsminis-
ter Peter Hultqvist fått ett 
hemligstämplat brev från sin 
USA-kollega, den pensione-
rade generalen James Mattis. 
I brevet varnar Mattis för 
att ett svenskt-amerikanskt 
samarbete på försvarsområ-
det försvåras om regeringen 
signerar konventionen.

En grundläggande freds-
fråga går därmed över från 
den civila sfären till den 
militära. Det stärks av att 
kärnvapenländerna Storbri-
tannien och Frankrike samt 
Tyskland i Nato framfört 
liknande varningar.

Hultqvist på USA:s sida
Den 26 september 2017 

spår Birger Schlaug i en 
ledare i Dagens ETC:

”Peter Hultqvists senaste 
triumf är att den regering 
som varit aktiv för att få 
fram en FN-resolution om 
kärnvapenförbud plötsligt 
kovänder och via en utred-
ning avser att ta beslut om 
att inte ratifi cera det man 
själva arbetat fram. Frågan 
var i utrikesministerns ägo 
ända tills Peter Hultqvist 
stabilt ställde sig i strålkas-
tarljuset med trygg röst, 
vänligt trumpen uppsyn och 
stabilt kroppsspråk. Temat 
var att vi inte älskar kärnva-
pen men lite kärnvapen får 
vi allt tåla om vi ska kunna 
skydda oss mot ryssen.”

Den 25 oktober 2017 pre-
senterar TT resultatet av en 
Sifo-undersökning beställd 
av Olof Palme Internatio-
nella Center. Den visar att 
86 procent av svenska folket 
vill att regeringen skriver un-
der FN:s kärnvapenförbud. 
Endast 8 procent är emot. 
En undersökning 2019 visar 
att 78 procent vill att Sverige 
skriver under och att stödet 
ligger över 73 procent hos 
alla partiers sympatisörer.

Lundins utredning
Ambassadör Lars-Erik Lun-
din överlämnar den 18 ja-
nuari 2019 sin utredning 
om konsekvenserna av ett 
eventuellt svenskt tillträde 
till konventionen om förbud 
mot kärnvapen. Lundin 
föreslår att Sverige inte till-
träder. Utredningen sänds ut 
på remiss i tre månader.

Remissyttranden har in-
hämtats dels från (militära) 
försvarsorganisationer, dels 
från fredsrörelsen. Dessutom 
har ett fyrtiotal fredsorgani-

Krig eller fred?
sationer lämnat synpunkter 
på eget bevåg. Alla försvars-
organisationer har hittat 
stora brister i TPNW och 
tillstyrker Lundins förslag. 
Alla fredsorganisationer har 
hittat stora brister i Lundins 
utredning och nästan alla 
vill att Sverige tillträder 
TPNW. 

Vad vill regeringen?
Den 23 juli 2019 skriver 
Ingela Mårtensson, Kvinnor 
för Fred: ”Utrikesminister 
Margot Wallström har nu 
deklarerat att regeringen 
inte kommer att under-
teckna FN-konventionen 
om förbud mot kärnvapen. 
Därmed bröts en svensk 
tradition att aktivt verka 
mot kärnvapen – det största 
hotet mot mänsklighetens 
överlevnad. Det är uppen-
bart att det är försvarsmi-
nister Peter Hultqvists linje i 
regeringen som har segrat.”

Striden mellan utrikes-
ministern och försvarsmi-
nistern slutar med Margot 
Wallströms avgång den 9 
september 2019. Hon anför 
familjeskäl men få tror att 
det är hela sanningen. 

Kärnvapenförbud. Nu!
För att ändra på detta när en 
ny regering formas bildade 
vi Kampanjen Kärnvapen-
förbud. Nu! Vi vill komplet-
tera det arbete som gjorts av 
andra organisationer och vi 
kommer också att dyka upp 
på gator och torg ända fram 
till valdagen 2022. 

Jan Strömdahl, Jan Strömdahl, J
Staff an Ekbom, Eva Jonsson, 

Jonas Ohlsson, Anders 
Romelsjö, Karin Utas Carlsson,

Anders Åsman
Romelsjö, Karin Utas Carlsson,

Anders Åsman
Romelsjö, Karin Utas Carlsson,

Texten återges något förkortad

Folkkampanjen är drivande i arbetsgruppen Kärn-
vapenförbud. Nu! som arrangerade eventet ”Re-
geringen måste signera och riksdagen ratifi cera 
FN:s kärnvapenförbud nu!” på ABF-huset i Stock-
holm den 26 september. Bland andra Rolf Ekéus, 
antikärnvapenförespråkare, medverkade. Arbets-
gruppen har också skrivit följande debattinlägg.

HÄNDELSER I FÖRENINGEN
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Vem är du? 
– Jag är en aktivist sedan länge.En av grundarna till Kvin-
nor för Fred 1980. KFF har från starten haft motstånd 
mot kärnkraft/kärnvapen som sin viktigaste fråga. Jag har 
i denna egenskap rest runt i hela Sverige och i Norden för 
att hålla föreläsningar.
Vad vill du bidra med till FMKK:s styrelse? 
– Jag vill ta upp motståndet mot kärnvapen. Eftersom jag 
sitter i styrelsen för Global Network  Against Weapons in 
Space vill jag självklart även lyfta in rymdens allt större 
betydelse i den globala krigföringen.
Varför är FMKK/stöd till FMKK viktigt nu? 
– FMKK är viktigt eftersom Sverige har kärnkraft och 
Sverige inte har undertecknat förbudet mot kärnvapen.

Vem är du? 
– Jag har i hela mitt vuxna liv varit engagerad i miljörö-
relsen. Numera är jag också fritidspolitiker för Vänster-
partiet. 
Vad vill du bidra med till FMKK:s styrelse? 
– Jag har ett stort engagemang och kan rycka in med lite 
av varje, där det behövs.
Varför är FMKK/stöd till FMKK viktigt nu? 
– Så länge kärnkraftverk och kärnvapen fi nns kvar måste 
vi hålla i med opinionsarbetet. Där behövs Folkkampanjen 
mot Kärnkraft-Kärnvapen.

Nya ledamöter i FMKK:s styrelse

Agneta Norberg

Thordis Samuelsson

Jan-Erik Engman

Årsmötet 2021 hölls den 11 april. Cirka 20 personer 
deltog. Före mötet höll Jan Strömdahl en parenta-
tion över Maj-Britt Theorin, som gick bort i år. Flera 
styrelsemöter har varit med i ett eller fl era år men 
tre nya ledamöter valdes. Du kan läsa om dem här. 
Styrelse 2021: Jan Strömdahl ordförande, Gunilla 

Vem är du? 
– Jag är 75 år, har försörjt mig hela livet som 
programmerare/IT-konsult och är medlem i Folkkampan-
jen sedan folkomröstningen.
Vad vill du bidra med till FMKK:s styrelse?
– Jag är en föreningsmänniska sedan ungdomen; van vid 
styrelsearbete i många olika föreningar; har följt och 
ibland deltagit i debatten kring kärnkraft sen mitten på 
1970-talet, så jag borde kunna bidra med kunskap och 
erfarenhet.
Varför är FMKK/stöd till FMKK viktigt nu?
– När olika aktörer försöker använda klimatfrågan för 
att få fram ny kärnkraft är det viktigt att Folkkampanjen 
agerar på många sätt för att bemöta detta.

Hansson kassör. Ordinarie ledamöter: Maj Wechsel-
mann, Roland von Mailmborg, Jan-Erik Engman, My 
Leffl er, Måna Wibron, Magnus Svensson och Agneta 
Norberg. Ersättare i ordningsföljd: Susanne Ger-
stenberg, Lars Broman, Hans Sternlycke, Thordis 
Samuelsson, Ulla Klötzer och Monica Antonsson.

Foto: Lisa Färnström
Foto: Privat
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I Finland tar atomkrafts-
industrins misslyckanden 

aldrig slut.  Ibruktagandet 
av världens största reaktor, 
OL-3 (1 600 megawatt) som 
byggs i Eurajoki och som 
skulle inleda atomkraftsin-
dustrins renässans har än 
en gång skjutits upp. Den 
skulle tas i bruk 2009. Den 
nya uppskattningen är våren 
2022. Kostnaderna har stigit 
från nyckeln-i-handen priset 
3,2 miljarder euro till långt 
över 11 miljarder.

Nu är nästa katastrofprojekt 
på kommande – Fennovoi-
mas Hanhikivi 1-reaktor 
som ska byggas av ryska 
Rosatom i Pyhäjoki i norra 
Finland. Ett projekt som 
över 20 svenska kommu-
ner uppe i norra Bottenvi-
ken har sagt nej till. Kärn-
kraftsfritt Bottenviken har 
förtjänstfullt genom åren 
motarbetat projektet med 
appeller, tidningsskriverier 
medmera. Än är kampen 
appeller, tidningsskriverier 
medmera. Än är kampen 
appeller, tidningsskriverier 

inte slut eftersom även det 
projektet är försenat redan 
innan själva reaktorbyg-
get har inletts. Däremot 
har man redan – trots att 

atomkraftverket inte har fått 
byggnadstillstånd – byggt 
upp en omfattande infra-
struktur.

I den uppdatering av pro-I den uppdatering av pro-I den uppdatering
jektet som Fennovoima  in-
lämnade till Arbets- och nä-
ringsministeriet i april  fanns 
många osäkra faktorer:

”Förberedelser och för-
handlingar om slutfi nansie-
ring pågår för att identifi era 
fi nansieringskällor då byg-
gandet av kärnkraftverket 
börjar.”

”Den totala investerings-
kostnaden för Hanhikivi 
1-projektet uppskattas för 
närvarande till cirka 7-7,5 
miljarder euro (tidigare 6,5-
7 miljarder euro), främst på 
grund av fem års försening 
med beviljandet av bygglov 
och, i mindre omfattning, 
förändringar i projektets 
omfattning.”

”Stora och komplexa in-
vesteringsprojekt som Han-
hikivi 1-projektet innebär 
alltid risker och osäkerheter. 
Några av riskerna med för-
seningar och kostnadsök-
ningar har redan inträff at 
under projektet.”

”Det planerade datumet 
för att starta kommersiell 
verksamhet har förskjutits 
från 2024 till 2028 be-
kräftar anläggningsleve-
rantören. Det innebär att 
under projektet kommer 
de totala kostnaderna för 
Fennovoimas egen organi-
sation att vara högre än vad 
som ursprungligen beräk-
nades... Möjliga ytterligare 
förseningar kommer att öka 
Fennovoimas totala drifts-
kostnader under projek-
tet, medan leveransavtalet 
med RAOS Project Oy för 
kärnkraftverket har ett fast 
pris. ”

Enbart på basen av det 
här kan man dra slutsatsen 
att OL-3 katastrofen kom-
mer att upprepas.  Man 
må strida om vem som ska 
betala – i slutändan tillfaller 
räkningen medborgarna – i 
både Ryssland och Finland.

Slutligen den ”fantastiska” 
Onkalo-grottan i Olkiluoto, 
byggd enligt den svensk/
finska KBS-3 metoden, 
världens första slutförvar 
för reaktorbränsle. Det står 
så gott som färdigt att tas i 

AtomkraftssituatioAtomkraftssituatioAtomkraft nen i Finland
bruk kring år 2025 då det 
välsignas av Finlands re-
gering. Ingen debatt, ingen 
kritik beträff ande koppar-
korrosion, bentonitlera eller 
gjutjärnsinsatser. Inget tal 
om hur information om 
grottan ska överföras till 
kommande generationer. 
Inga miljödomstolar eller 
pengar för medborgarorga-
nisationer att delta i besluts-
processen. Här tiger vi snällt 
på två språk.

Och kanske viktigt att till 
slut påminna om en artikel 
i den tyska fi nanstidningen 
Capital som den 4 oktober 
2006 publicerade en artikel 
om de fi nska slutförsvars-
planerna. Rubrien löd: ”Var 
ska atomavfallet från de 
tyska atomkraftverken pla-
ceras?”. Svaret var enkelt. 
Man framhävde att Olki-
luoto skulle vara en bra plats 
för använt kärnbränsle från 
EU-området. Finland har en 
atomkraftsvänlig atmosfär, 
en liten befolkning i Olki-
luoto området och en usel 
ekonomisk situation.

Ulla Klötzer
Kvinnor Mot Atomkraft 
– Finland samt FMKK

Än är kampen inte slut eftersom även det projektet är försenat redan innan reaktorbygget inletts, skriver Ulla Klötzer.
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Värmland mot Kärnkraft fi rade tio år
Värmland mot Kärnkraft  
bildades efter Fukushi-
makatastrofen 2011. 
Då var vi tio personer 
som ställde oss på 
torget i Karlstad, men 
vi lyckades få mycket 
uppmärksamhet.

Sedan 2011 har fören-
ingen haft gatuaktioner.

Mars 2021. Tio år har gått sedan Fukushimakatastrofen i Japan. Coronasäker sko-demonstration i Karlstad.

Några månader senare bil-
dade vi på ett möte en lokal 
förening. Vi gick ut på stan 

och upptäckte då att den 
viktigaste frågan folk hade 
var: ” ... kärnkraft är väl pro-
blematiskt, men vad ska vi 
ha i stället?” Och det har vi 
försökt att ta reda på för att 
kunna svara på. 

Under åren har vi haft 
regelbundna aktioner på 
stan, studiecirklar, diskus-
sionsmöten, utställningar 
och debattartiklar i syfte att 

öka kunskapen om kärnkraft 
och påverka opinionen. 

Det är svårt att veta hur 
bra vi lyckats, men många 
nås av våra nyhetsbrev och 
vi fortsätter envist arbetet. 
Vi har alltid lagt oss vinn 
om att vara sakliga och ha 
fakta bakom det vi säger. 
Nu handlar frågan mest om 
kärnkraften behövs i klimat-
omställningen, och där har 

vi alla en viktig uppgift att 
vederlägga detta påstående.

Den 23 september fi rade 
vi med tårta och samman-
sammanfattade det vi gjort 
under de tio år som gått. 
Prenumerera gärna på vårt 
nyhetsbrev genom att mejla 
kontakt@varmlandmotkarn
kraft.se

Liv Jofj ell, ordförande 
Värmland mot Kärnkraft

Föreningen har också 
tagit fram en utställning.

Mötet bildade Föreningen 
Värmland mot Kärnkraft.

Flygblad har även delats 
ut i olika sammanhang.

HÄNDELSER I OMVÄRLDEN
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Medlemsnytt  från Folkkampanjen mot Kärnkraft -Kärnvapen

I partiledardebatten i SVT 
den 18 oktober var kärn-

kraften enda ämnet i mil-
jöfrågan från högersidan, 
M, SD, KD och L. I EU-
nämnden ville samma par-
tier, som där har majoritet, 
tvinga regeringen att vid 
nästa EU-toppmöte uttala 
sitt stöd för kärnkraft och 
stödja Frankrikes linje mot 
Tysklands. Men kärnkraf-
ten är inte miljövänlig.

Ett argument är de skenade Ett argument är de skenade Ett argument är
elpriserna. Men de beror 
inte på nerstängning av 
kärnkraft. Sveriges nettoex-
port av el är en sjättedel av 
vår produktion, och andelen 
kommer att öka. Problemet 
är att kraftledningsnätet 
försummats och att överfö-
ringskapaciteten mellan norr 
och söder brister. Dessutom 
får vi in kontinentens elpri-
ser genom kablarna dit, och 
att deras elpriser bestäms av 
att mycket el produceras av 
fossilbränslen, som verkligen 
exploderat i pris.

Kärnkraft är inte miljövänligt
Ny el från kärnkraft kostar 

dubbelt eller tredubbelt mot 
ny el från vindkraft eller sol-
celler, som blir alltmer kon-
kurrenskraftiga mot fossila 
bränslen. Förnybar energi på 
jorden fl ödar i långt större 
omfattning än vad vi någon-
sin kommer att ha behov av, 
medan uran inte kan brytas 
i tillräcklig mängd om kärn-
kraften skulle expandera.

Serietillverkade minikärn-Serietillverkade minikärn-Serietillverkade
kraftverk påstås kunna byg-
gas snabbt och bli billigt, 
men de är lika farliga och 
fordrar samma säkerhets-
krav som vanliga reaktorer, 
vilket gör dem dyra och 
komplicerade. Att driva 
reaktorer med torium ger 
högre radioaktivitet i dem 
och ger ökade säkerhetskrav, 
men det ger inte material 
för kärnvapen. Fjärde ge-
nerationens reaktorer som 
kan skapa mer klyvbart 
material än som används, 
bridreaktorer, eller som kan 
återanvända uranavfall är 

bara på designstadiet. Det 
som testades på 1950- och 
60-talet var farligt eller inte 
driftsäkert. Upparbetning av 
avfallet för att få plutonium 
är riskabelt och kan ge ma-
terial till kärnvapen. Inga 
säkra transporter fi nns.

Sverige hade tolv kärnre-
aktorer. De två i Barsebäck 
stängdes, men de övriga 
tänktes drivas till 2040. Ef-
ter olyckan i Fukushima 
2011 beslöt EU om skärpta 
säkerhetsregler. I Sverige 
ledde det till beslut att lägga 
ned två reaktorer i Ringhals 
och i Oskarshamn, eftersom 
de inte ansågs lönsamma 
med investeringen för det.

Att bygga ny kärnkraft 
är en affär på två decen-
nier från planeringsstart 
och kan inte göra något 
för klimatet. Olkiluoto 3 i 
Finland skulle ha kostat 30 
miljarder kronor och byggts 
på åtta år, men tiden blir det 
dubbla, och slutpriset torde 
bli 90 miljarder kronor. 

Till det kommer kostnaden 
för avfallet och otillräck-
lig avsättning för olyckor. 
I vindriktningen från ett 
kärnkraftverk är cancerdöds-
fallen högre.

Kärnkraft är inte fossilfritt, 
som påstås, utan ger ungefär 
samma utsläpp som med 
fossil gas. Bara en tredjedel 
av energin från ett kärnkraft-
verk blir el. Resten blir bara 
värmetillskott till jorden.

Förnybar energi ger ingen 
negativ klimateffekt. Den 
ger däremot negativa ef-
fekter genom brytning av  
jordartsmetaller och för 
vindkraften dessutom buller 
och infraljud, som kan nå 
1,5 kilometer bort. Därför 
bör vi begränsa vår kon-
sumtion och energiförbruk-
ning. Den är dock inte lika 
hotande för mänskligheten 
som kärnkraften. Det är 
omdömeslöst att driva på för 
mer kärnkraft mot alla fakta.
                 Hans Sternlycke

 styrelseledamot FMKK

Det blå blocket i svensk politik, bestående av Jimmie Åkesson, Sverigedemokraterna, Ebba Busch, Kristdemo-
kraterna, Ulf Kristersson, Moderaterna och Nyamko Sabuni, Liberalerna, arbetar för satsningar på ny kärnkraft.

HÄNDELSER I OMVÄRLDEN
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Kontakt: Folkkampanjen mot Kärnkraft-Kärnvapen, FMKK 
Adress: Tegelviksgatan 40, 116 41 STOCKHOLM | Telefon: 
08-84 14 90 | E-post: info@folkkampanjen.se | Hemsida: 
www.folkkampanjen.se | PlusGiro: 300 90-5

Eia Liljegren-Palmær, Medsols redaktör, har på grund av sjuk-
dom, inte gjort detta nummer.  Ansvarig utgivare är Gunilla 
Hansson, mejl: nilla.hansson@telia.com, telefon: 0727322248.

FMKK följer regler för datasäkerhet och lämnar inte ut dina kon-
taktuppgifter till vare sig företag, organisation eller privatperson.

Kärnenergin är inte grön – 
politiskt handgemäng i EU

Frankrike, utan kolgruvor 
och med från början bara 
vattenkraft som energipro-
ducent, började satsa på 
kärnkraft på 1960-talet. I 
dag är landets elförsörjning 
beroende av kärnkraft till 
70 procent. Frankrikes lie-
rade är Tjeckien, Finland, 
Nederländerna, Polen och 
Ungern enligt schweiziska 
tidning Tagblatt (den 22 
oktober) som också nämner 
motståndarna: Tyskland, 
Luxemburg, Österrike, Spa-
motståndarna: Tyskland, 
Luxemburg, Österrike, Spa-
motståndarna: Tyskland, 

nien och Danmark. 
”De kan väl inte plötsligen 

omvändas till kärnkraftsvän-
ner”, skriver tidningen.

MIT Technology Review, 
som ges ut av Massachu-
setts Institute of Technology 
och  som sammanknyter 
näringsliv och forskning, 
är skeptiskt mot Frankri-
kes satsning på SMR: Det 
tekniska konceptet är inte 
nytt. Testreaktorer har visat 
graverande problem. Före-
språkarna hävdar dock att 
framsteg har gjorts under de 
gångna 30 åren på datorsi-

mulerade testkonstruktioner 
angående material. 

”Den eviga drömmen 
om atomkraft kan inte tas 
kål på”, så lyder rubriken på 
MTI:s tidning på tyska.

Österrike
Österrikes parlamentsut-
skott för miljö beslutade 
enhälligt den 18 oktober  att 
åtala grannlandet Ungern 
för dess planer att bygga ut 
kärnkraftverket Paks. Men 
Nederländerna med minis-
terpresident Mark Rutte 
hyser planer på att bygga ett 
nytt kärnkraftverk i Eemsha-
ven, provins Groningen.

På en halvtimme gjorde 

tyska Plusminus-tv nä-
ringslivsprogram i ARD 
(gemensamt för hela för-
bundsrepubliken) upp med 
EU:s eventuella beslut om 
kärnkraften som grön, rena 
”greenwashing”, en kortslut-
ningsreaktion på grund av 
de stigande energipriserna 
efter att pandemilocket på 
industrin har försvunnit 
(den 30 oktober). Program-
mets argument fi nns även i 
denna Medsols ledare.

EU-toppmöte
På EU-toppmötet den 21 
oktober diskuterades ett 
förslag som kommissionen 
hade lagt: sänka skatterna, 

ge pengar till nödlidande/
fattiga och  investera massivt 
i förnybar energi. Beslutet 
om kärnkraftstaxeringen 
skulle ha tagits i slutet av 
året. Men det kan dröja, 
meddelar Mairead McGu-
inness, kommissionär för 
fi nansmarknaden, i avvak-
tan på regeringsbildningen 
i Tyskland (Süddeutsche 
Zeitung, den 20 oktober).                         

Vid ett grönt kärnkrafts-
beslut kan kärnkraftinves-
terande länder räkna med 
stora subventioner från EU 
i och med att även miljöfon-
der skulle omvärderas.

Susanne GerstenbergSusanne GerstenbergSusanne G
 styrelseledamot FMKK

Returadress: FMKK
Tegelviksgatan 40 
116 41 Stockholm

Emmanuel Macron utnyttjar stigande energipriser för att satsa på små reaktorer.
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Energimix i Japan
■ Fumio Kishida, Japans ministerpresident, vill satsa på en 
energimix av förnybar energi med väte, CO2-recycling och 
även kärnenergi, skriver den tyska tidningen Capital den 1 ok-
tober. Kishida planerar att ha kvar gamla reaktorer men även 
bygga nya små. Av åldersskäl ska 15 av Japans 33 kärnkrafts-
anläggningar tas ur drift till 2030. Japan har världens tredje 
största nationalekonomi och står på plats fem med CO2-ut-
släpp. Kishida är mot kärnvapen, fl era av hans släktingar drab-
bades av Hiroshima-bomben.               Susanne Susanne S Gerstenberg

Frankrikes president 
Emmanuel Macron pas-
sar på att utnyttja de 
stigande energipriserna 
för att satsa på reaktorer 
i mini-format, SMR (små 
modulera reaktorer).



 Kallelse till årsmöte
Tid: Söndagen den 27 mars 2022 klockan 13.00

Plats: Antingen digitalt på mötestjänsten Zoom eller på Solidaritetshuset, Tegelviksgatan 40, Stockholm

Pandemiläget kommer att påverka huruvida mötet blir digitalt och det är viktigt att anmäla 
  deltagande till info@folkkampanjen eller 08-84 14 90.Anmälda kommer att kontaktas när beslut om   

 plats för mötet tagits. Anmälan senast den 19 mars.

Motioner ska vara kansliet tillhanda senast tre veckor före årsmötet. 
Dagordning och årsmöteshandlingar fi nns på Folkampanjens hemsida i god tid före årsmötet.

Hoppas vi ses den 27 mars!

Med din hjälp går kampen vidare!
Folkkampanjen mot Kärnkraft-Kärnvapen ska synas och höras i så många sammanhang 
som möjligt över hela landet. För att detta ska vara möjligt behöver föreningen den styrka 
som bara våra medlemmar kan ge oss. Både genom personligt engagemang och ekonomiskt 
stöd. Vill du ge en gåva? V? V? årt plusgiro är 3 00 90-5. Vårt ba Vårt plusgiro är 3 00 90-5. Vårt ba V nkgiro är 5333-3209nkgiro är 5333-3209nkgir .

Jag hoppas därför att du vill fortsätta att vara medlem i Folkkampanjen. Genom att betala Jag hoppas därför att du vill fortsätta att vara medlem i Folkkampanjen. Genom att betala Jag hoppas därför
din medlemsavgift gör du det möjligt för föreningen att fortsätta det viktiga arbetet mot 
kärnkraft och kärnvapen. Ordinarie medlemsavgift är 250 kronor. Pensionärer, arbetslösa och 
studenter betalar 125 kronor och ungdomar upp till 30 år endast 50 kronor. Stödmedlem 
350 kronor. Du kan också bli månadsgivare med autogiro. Medlemskap ingår då.

Tack för ditt bidrag i kampen för ett Sverige ck för ditt bidrag i kampen för ett Sverige ck för ditt och en värld utan kärnkraft och kärnvapen!

Jan Strömdahl
ordförande

Varmt tackVarmt tackV
... för de gåvor vi får till 
Folkkampanjen! 

Vi vill uppmärksamma 
er på att om ni ger gå-
vor i samband med fa-
miljehögtider ange gärna 
vem det gäller så att vi 
kan skicka tackkort.

Era gåvor och insatser 
möjliggör fortsatt kamp!

Gunilla Hansson
kassör

Folkkampanjen mot Kärnkraft-Kärnvapen | Tegelviksgatan 40, 116 41 STOCKHOLM | 08-84 14 90 | info@folkkampanjen.se

Stödmedlem             350 kr 
Medlemsavgift             250 kr
Extra familje-/hushållsmedlem             50 kr
Pensionär, arbetslös, student etc             125 kr
Ungdom (upp till 30 år)                           50 kr
Gåva             ............ kr
Gåva till Kärnkraftsfritt Bottenviken ............ kr

Mobil/telefon:obil/telefon:obil/telef
E-post:

3 00 90-5

Folkkampanjen mot Kärnkraft-Kärnvapen

Medlemsavgift 2022


