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Julkaisuvapaa	
  

Ydinvoimavapaa	
  Perämeri	
  -‐verkostolla	
  innostava	
  
syystapaaminen	
  Skellefteåssa	
  	
  
	
  
	
  
Ruotsissa	
  toimiva	
  Ydinvoimavapaa	
  Perämeri	
  –verkosto	
  (Nätverket	
  
Kärnkraftsfritt	
  Bottenviken)	
  ja	
  Norrbottenin	
  luonnonsuojelupiiri	
  järjestivät	
  
onnistuneen	
  ja	
  runsaasti	
  osallistujia	
  keränneen	
  tapahtuman	
  Skellefteåssa	
  viime	
  
viikonloppuna.	
  Tavoitteena	
  oli	
  herättää	
  keskustelua	
  ja	
  antaa	
  tietoa	
  ydinvoimasta	
  
ja	
  sitä	
  kautta	
  aktivoida	
  lisää	
  ihmisiä	
  toimimaan	
  sitä	
  vastaan	
  että	
  maailman	
  
suurinta	
  ydinvoimalaa	
  ollaan	
  rakentamassa	
  Pyhäjoelle	
  Pohjanlahden	
  rannikolle.	
  
	
  
Dokumentaristi	
  Maj	
  Wechselmann	
  esitti	
  lauantaina	
  uuden	
  ravisuttavan	
  
elokuvansa	
  Maailman	
  turvallisin	
  ydinvoimala,	
  jossa	
  nuori	
  ruotsalaistyttö	
  
vierailee	
  Japanissa	
  Fukushiman	
  katastrofin	
  jälkeen.	
  Elokuvaa	
  tullaan	
  syksyllä	
  
esittämään	
  ympäri	
  Norrbottenia	
  ja	
  Västerbottenia.	
  
	
  
Elokuvan	
  jälkeen	
  keskusteli	
  Skellefteå	
  Kraftin	
  toimitusjohtaja	
  Gunnar	
  
Eikeland	
  Ruotsin	
  luonnonsuojeluliiton	
  Christer	
  Borgin	
  kanssa	
  
energiapolitiikan	
  tulevaisuudesta.	
  Mielenkiintoinen	
  keskustelu	
  toi	
  esiin	
  monia	
  
uusia	
  lähestymistapoja	
  ja	
  tulevaisuuden	
  visioita.	
  
	
  
Sunnuntain	
  seminaarissa	
  oli	
  puhujina	
  useita	
  asiantuntijoita.	
  Koko	
  
ydinvoimaketju	
  käsiteltiin	
  mukaan	
  luettuna	
  kaikki	
  sen	
  riskit,	
  aina	
  
uraaninlouhinnasta	
  käytettyyn	
  polttoainejätteeseen,	
  joka	
  on	
  loppusijoitettava	
  
turvallisesti	
  100	
  000	
  vuoden	
  ajaksi.	
  Isadora	
  Wronski	
  Greenpeacesta	
  kertoi	
  
ydinvoiman	
  nykyään	
  valtavista	
  kustannuksista.	
  Kjell	
  Skogsberg	
  alueellisesta	
  
energiavirasto	
  Nenetistä	
  toi	
  esiin	
  mitkä	
  uskomattomat	
  mahdollisuudet	
  
kestävillä	
  vaihtoehtoisilla	
  energiamuodoilla	
  on	
  Norrbottenissa	
  ja	
  
Västerbottenissa.	
  On	
  selvää	
  että	
  tulevaisuus	
  on	
  uusiutuvien.	
  
	
  
Yhteistyö	
  yli	
  rajojen	
  ydinvoimattoman	
  maailman	
  puolesta	
  on	
  tarpeen.	
  Suoraan	
  
Japanista	
  raportoi	
  Lena	
  Lindahl	
  sikäläisestä	
  uudesta	
  kansanliikkeestä	
  joka	
  
pyrkii	
  rakentamaan	
  ydinvoimatonta	
  tulevaisuutta.	
  Helena	
  Maijala	
  ja	
  Hanna	
  
Halmeenpää	
  Pyhäjoelta	
  Pro	
  Hanhikivi	
  -‐yhdistyksestä	
  toivat	
  ensikäden	
  tietoa	
  
siitä,	
  mikä	
  juuri	
  nyt	
  on	
  tärkeintä	
  tehdä,	
  että	
  ydinvoimalan	
  rakentaminen	
  
Pyhäjoelle	
  saadaan	
  estettyä.	
  
	
  
Seminaarin	
  osallistujat	
  päättivät,	
  että	
  tällä	
  hetkellä	
  tärkeintä	
  Ydinvoimavapaa	
  
Perämeri	
  –verkostolle	
  on	
  vaikuttaa	
  ydinvoimayritys	
  Fennovoimaan	
  ja	
  sen	
  
yhteistyökumppaneihin	
  että	
  ne	
  luopuisivat	
  suunnitelmasta	
  rakentaa	
  
ydinvoimala.	
  Äskettäin	
  useat	
  Fennovoiman	
  osaomistajat	
  ovat	
  hypänneet	
  pois	
  
hankkeesta.	
  Pääomistajan,	
  saksalaisen	
  energiajätti	
  Eonin	
  on	
  on	
  nyt	
  seurattava	
  
perässä	
  ja	
  jätettävä	
  projekti	
  ja	
  investoitava	
  uusiutuviin	
  kuten	
  yhtiö	
  tekee	
  
Saksassa	
  ja	
  Englannissa.	
  Verkosto	
  tulee	
  aloittamaan	
  boikotin	
  niitä	
  osaomistajia	
  
vastaan,	
  joilla	
  on	
  toimintaa	
  Ruotsissa,	
  kuten	
  esim.	
  Valio.	
  
	
  

Verkosto	
  aikoo	
  järjestää	
  lisää	
  vastaavia	
  seminaareja	
  sekä	
  Ruotsin	
  että	
  Suomen	
  
puolella	
  Pohjanlahtea.	
  
	
  
Lisätietoja:	
  
Lena	
  Lagerstam,	
  Kärnkraftsfritt	
  Bottenviken	
  -‐verkoston	
  yhteyshenkilö	
  
072-‐2352	
  567,	
  lena.lagerstam@telia.com	
  (ruotsiksi	
  ja	
  englanniksi)	
  
	
  
Kuvateksti:	
  Helena	
  Maijala	
  ja	
  Hanna	
  Halmeenpää	
  Pro	
  Hanhikivi	
  -yhdistyksestä	
  
Pyhäjoelta	
  olivat	
  ajaneet	
  koko	
  matkan	
  Pohjanlahden	
  ympäri	
  ollakseen	
  paikalla	
  	
  
Skellefteån	
  tapaamisessa.	
  

