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– Nyheten att Eon lägger om kursen och säljer sitt kärnkraftsinnehav i Sverige och fokuserar 
på förnybara energikällor stärker verkligen vår argumentering. De som vill vara med och 
bygga framtidens energisystem  med 100% förnybar energi, måste hoppa på tåget nu. 
100%  förnybart, tllsammans med  det vansinniga i att öppna ytterligare område med 
radioaktiv verksamhet vid vår känsliga innanhav i Bottenviken, var våra huvudbudskap  när 
vi träffade representanter för finska riksdagen igår, förklarar Per Holmqvist  från 
Kärnkraftsfritt Bottenviken i Piteå.

Per Holmqvist fortsätter
– Det är verkligen sorgligt att  dessa ”maktens män” - för de är nästan alltid män, inte förstår 
att hela omvärlden ropar efter förnybar energi, utan att de desperat klamrar sig fast vid vid 
sin gamla omoderna kärnkraft.  

Fortum köper 15 procent
– De känner väl att de är på väg att förlora omröstningen nu på fredag och är därför 
tvingades de att spela ut sitt sista kort - gå in med statligt stöd och att låta finska Fortum 
stödköpa de 15% som fattas av inhemskt ägande i Pyhäjokiprojektet. 
Det är verkligen sorgligt, men inte förvånande, att nyheten med Fortum kommer nu då 
staten och näringslivet är så tätt sammankopplade med varandra. Herkko Plit på Arbets. och 
Näringsministeriet som idag har regeringens ansvar för kärnkraftsfrågor och 
Fennovoimaprojektet lär ha varit ett av högsta hönsen  i Fortum tidigare. Det var väl 
antagligen för att han visste detta med Fortum som Herkko Plit såg så pillimarisk och nöjd ut 
när vi träffade honom i måndags, misstänker Per Holmqvist.  
  
Gruppen med de tre från Kärnkraftsfritt Bottenviken, som under måndagen träffat 
representanter från både STUK och Arbets och Näringsmnisteriet, blev fyra när Lena 
Lagerstam anlände med tåg till Helsingfors på måndag kväll. Med i bagaget hade hon en 
svart låda med de över 20.000 namnunderskrifter som sedan i maj samlats in i Sverige. 
Namninsamlingen är ett försök att förmå finska riksdagen att rösta nej på fredag. 
– De ska förstå den oro vi i Sverige känner över Fennovoimas planer att placera ett 
kärnkraftverk 15 mil från svenska kusten. 
Det är dessutom många många fler än dessa 20.000 oroliga, eftersom fullmäktige i flera 
kommuner i Norrbotten och Västerbotten under hösten vädjat till Finland att inte bygga ett 
kärnkraftverk så nära Sverige. De tusentals undertecknarna tillsammans med över 60 



organisationer, föreningar, politiska partier och företag har skrivit under den 
sammanfattande vädjan vi igår lämnade över till finska riksdagen, berättar Lena Lagerstam 
som är kontaktperson för Nätverket Kärnkraftsfritt Bottenviken. 
– Vi hoppas verkligen att finska riksdagen på fredag röstar nej till Fennovoimas ansökan om 
förnyat prövningstillstånd.  När man inte får ihop ekonomin för Olkilouto 3, hur tror man då 
att man ska få ihop det i Pyhäjoki som idag helt saknar den ”radioaktva” infrastrukturen. Man 
behöver ju inte vara kärnkraftsmotståndare för att förstå det vansinniga och kostsamma i att 
etablera ytterligare ett område med radioaktiv verksamhet.
Nej skydda vårt känsliga innanhav med vårt unika brackvatten genom att rösta nej på fredag, 
vädjar Lena Lagerstam  när hon, på förmiddagen tisdag 2 december, lämnade över den 
”svarta låda” med de 20.000 namnen till riksdagens representanter.
 
– Nu är det bara hoppas att vårt budskap går fram. Fast vi hade nog behövt vara längre tid i 
Helsingfors och träffa fler ledamöter. Det är så många tveksamma och att det är bestämt att 
ledamöterna får rösta efter sitt samvete  och inte efter partilinje gör fredagens omröstning 
till en verklig rysare, tror Lena.  
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