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– Alla vi träffar rullar bollen vidare till ”någon annan”. När vi möter Strålsäkerhetscentralen 
STUK vid vår besök i Helsingfors, så rullar de över bollen till Näringsministeriet. På 
Näringsministeriet träffar vi Herkko Plit med ansvar för kärnkraftsfrågor som rullar bollen 
vidare till Riksdagen. Och alla säger de att det är Fennovoima som ska ansvara för 
mellanlager och slutförvar, ett slutförvar som ska vara säkert i hundratusentals år, säger Per 
Holmqvist från Nätverket Kärnkraftsfritt Bottenviken.
– Det är verkligen oroväckande att man lägger ansvaret på Fennovoima som inte lyckas 
skrapa ihop tillräckligt med ägare och inte ens har finansiering idag. 

Per Holmqvist, som tillsammans med Elisabeth Holmström, Kristina Berg och Gerd 
Söderholm är på besök i maktens boningar i Helsingfors, är verkligen bekymrad över vad  
dagens samtal med STUK och Näringsministeriet mynnar ut i. Det är idag det ofinansierade 
Pyhäjokiprojektets ägare Fennovoima som ska se till att det finns teknisk kompetens och  
tillräckligt med pengar avsatt i avfallsfonden för att hantera det radioaktiva avfallet om 
sextio år när mellanlagren ska tömmas och avfallet ska slutförvaras. 
– Jag blir både upprörd, ledsen och förbannad att vi lämnar över allt ansvar för att ta hand 
om kärnavfallet till våra barn och deras barn och kommer Fennovoima att finnas kvar om 60 
år, frågar sig Per Holmqvist. 

Elisabeth Holmström från Robertsfors blir också ledsen när hon lyssnar på dessa maktens 
män.
– Det är mycket bekymmersamt att regeringen i Finland röstat ja till att etablera en 
radioaktiv verksamhet på jungfrulig mark i Pyhäjoki.  Området med Pyhäjoki i centrum är ett 
av de största områden i Europa som är fritt från kärnkraft. Dessutom är platsen för den 
tilltänkta ryska reaktorn illa vald då den ligger så lågt att området ofta översvämmas. Vet vi 
på vilket sätt kärnkraftsverkets kylvatten påverkar det biologiska livet i den känsliga 
Bottenviken. Hur går det till exempel med den ursprungsskyddade Kalixlöjans lekvatten, 
undrar Elisabeth.     

– Kärnkraft är gammaldags! Framtiden ligger i förnyelsebara, nätta, decentraliserade 
energikällor. Den finska riksdagen har på fredag chansen att säga ja till framtiden och 100% 
förnybart genom att rösta nej till detta vansinnesprojekt, avslutar Kristina Berg.
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