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Vi måste säga NEJ till ett helt oacceptabelt beslut 
Den 2 december vandrade vi med tunga steg upp för trapporna till Finlands riksdags-
hus i Helsingfors. Vi var fyra från nätverket som överlämnade de 25 000 namnunder-
skrifterna för ett Kärnkraftsfritt Bottenviken. Vi träffade partigrupperna i Finlands riksdag 
och berättade om den stora oro som finns i Sverige för bygget av ett kärnkraftverk på 
finska sidan Bottenviken, bl a att sju kommuner i Norrbotten och Västerbotten har utta-
lat ett NEJ. Samtidigt överlämnade vi ett uttalande från över 72 svenska organisationer, 
politiker och företag med en vädjan till alla riksdagsledamöter att rösta NEJ. 
 

Samma dag, den 2 december, kom beskedet att Fortum ska köpa 15 % av Fennovoi-
ma för att rädda projektet. Fortums majoritetsägare är finska staten.  
 

Den 5 december kom det sorgliga beslutet, en majoritet i finska riksdagen röstade JA 
(med röstetalen 115-74) till Fennovoimas ansökan. Majoriteten av riksdagspolitikerna 
hade valt att inte lyssna på den kritik och oro som finns i både Finland och Sverige. 
Fennovoima har fått sitt tillstånd att bygga kärnkraftverket på Hanhikivi med en rysk 
reaktor. Det Fennovoima vars största ägare är ryska statliga jättekoncernen Rosatom.  
 

Många markägare har vägrat sälja sin mark på Hanhikivi till Fennovoima, men den 11 
december tog regeringen beslutet att Fennovoima får tvångsinlösa marken.  
 

Esbokonventionen 
Det enda formella sätt som vi svenskar kunnat påverka är genom Esbokonventionen. I 
april var ett samråd om Fennovoimas MKB och ett stort antal svenska myndigheter, 
organisationer och privatpersoner skickade sina kritiska synpunkter. Bland dessa var 
nätverket Kärnkraftsfritt Bottenviken. Men MKB:n godkändes utan att någon hänsyn 
togs till andra länders synpunkter.  
 

Vi fortsätter kämpa! 
Planeringen av kärnkraftverket går framåt med stormsteg, men är allt då redan 
klart? Nej, än fattas bygglov och en rad tillstånd som ska tas innan den 1 juli. Inga rit-
ningar på reaktorn har presenterats. Ingen plan för hur det högradioaktiva avfallet ska 
tas om hand finns. Pro Hanhikivi i Pyhäjoki gör ett otroligt arbete och ger inte upp 
utan kämpar vidare. Under våren är det riksdagsval i Finland och De gröna kommer 
att driva stoppandet av kärnkraftverket i Pyhäjoki som en valfråga.  
 

Nätverket Kärnkraftsfritt Bottenviken kan inte acceptera beslutet utan vi fortsät-
ter kämpa. Ett kärnkraftverk vid Bottenviken skulle förändra hela vår framtida livsmiljö 
och bli ett stort miljöhot med sina risker och radioaktiva utsläpp.  
 

Vilka möjligheter har vi att påverka? 
Många har gjort stora insatser för ett Kärnkraftsfritt Bottenviken fram till riksdagens 
beslut och nu behöver vi alla en välbehövlig vila under jul- och nyårshelgerna. Sedan 
måste vi ta nya tag och fundera hur vi kan kämpa vidare. 
 

1 Hur kan vi sprida frågan och få en allt kraftfullare svensk opinion? Få fler som tar 
ställning: Kommuner, kommunförbund, organisationer, företag, privatpersoner, riks-
dagspolitiker, EU-parlamentariker. Påverka SSAB. Påverka Sveriges regering. 
2 Hur kan vi synas och höras till Finland? 3 Kan vi få upp frågan i EU-parlamentet? 
4 Kan vi använda Århuskonventionen? 5 Fler förslag? 
 

Förslag till vad vi ska göra under våren: 
1 Fortsätta båda namninsamlingarna 2 Manifestationer, möten, seminarier 
3 Samarbeta allt mer med andra organisationer och nätverk  
4 Bojkotta Fortum, Valio m fl 5 Skrivelser, yttranden 6 Debattartiklar, insändare 
7 Vad kan vi mer göra? 
 

Aldrig, aldrig ger vi upp ett Kärnkraftsfritt Bottenviken! 
 

Följ vad som händer på nätverkets facebooksida: 
https://www.facebook.com/groups/karnkraftsfritt.bottenviken/ 

https://www.facebook.com/groups/karnkraftsfritt.bottenviken/
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Pro Hanhikivs hemsida: http://pro.hanhikivi.net/ 
Här några pressmeddelanden: 
http://pro.hanhikivi.net/valtionyhtio-fortum-fennovoiman-oljenkorreksi/ 
http://pro.hanhikivi.net/fennovoiman-pakkolunastusluvalle-ei-edellytyksia/ 

 

Naturskyddsföreningen i Norrbottens hemsida: 
http://www.norrbotten.snf.se/wordpress/vad-hander-med-karnkraften-finland/#more-
6151 

 

Mailsvar med information från Fortum (Sverige):”Fortum har som kraftproducent 
fokus på koldioxidfri kraftproduktion, ett vägval som utgår från att det största hot vi står 
inför är global uppvärmning. Av detta skäl fokuserar vi på kraftproduktion utan växthus-
gaser. Det handlar framför allt om biobränslen och vattenkraft (förnybart) och kärnkraft 
(koldioxidfritt) – men vi har också tagit våra första steg inom exempelvis storskalig 
solkraft i Indien. Den nyhet som annonserades förra veckan handlar framför allt om en 
omstrukturering av det ryska bolaget TGC-1, där Fortum äger knappt 30 procent. Den 
föreslagna förändringen handlar om att Fortums ägande renodlas till de vattenkraftverk 
som finns inom TCG-1, medan ryska Gazprom (som är huvudägare i TGC-1) tar över 
de kraftvärmeverk som finns i bolaget. För vår del är det stora tillskottet av vattenkraft 
det helt centrala i sammanhanget och det innebär att vi ökar andelen förnybar produk-
tion tydligt. Samtidigt är vi – och kommer under överskådlig tid att fortsätta vara – in-
volverade i kärnkraft i både Sverige och Finland. Vi äger 100% av Loviisa kärnkraftverk 
och minoritetsandelar i Oskarshamn, Forsmark och Olkiluoto. Och, om alla villkor är 
uppfyllda, kommer vi enligt uppgörelsen i förra veckan att i framtiden att ha en ägaran-
del på högst 15% i Fennovoima. MVH/ Fredrik Karlsson, Kommunikationsdirektör For-
tum Sverige.” 
Pressmeddelande från Fortum:  
http://www.fortum.com/en/mediaroom/pages/fortum-plans-to-increase-its-hydro-
portfolio-by-60-through-the-restructuring-of-tgc-1-subject-to-successful.aspx 

 

Miljöminister Åsa Romson har gjort ett uttalande i Sveriges radio som sammanfat-
tas så här på hemsidan: Miljöpartiets språkrör Åsa Romson (MP) tänker inte agera mot 
Finlands nya kärnkraftverk. Hon menar att Sverige haft sin möjlighet att påverka, men 
att finnarna inte lyssnat. ”Finlands politiker har valt att inte lyssna till kritiker i vare sig 
Finland eller Sverige”. Det säger miljöminister Åsa Romson (MP) i en kommentar till 
den finländska riksdagens beslut om tillstånd för ett nytt kärnkraftverk i Pyhäjoki, 15 mil 
från Skellefteå. – ”Svenska samhället och svenska aktörer har kunnat göra sina röster 
hörda väldigt tydligt till den finska sidan, för att påtala sin kritik mot det här kärnkraft-
verket och det har funnits med i den här processen. Men precis som med kritik inom 
det finska samhället, så har ju Finlands politiker valt att inte lyssna på det.” 
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6038584 

 

Information om Esbokonventionen: Konventionen om miljökonsekvensbeskrivningar 
i ett gränsöverskridande sammanhang, Esbokonventionen, är en miljöskyddskonven-
tion för Europa, Kanada och USA om samarbete för att förebygga gränsöverskridande 
miljöeffekter. Här finns krav på att informera grannländer och allmänheten om planera-
de verksamheter som kan orsaka miljöeffekter. 
http://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/EU-och-
internationellt/Internationellt-miljoarbete/miljokonventioner/Esbokonventionen/ 

 

Information om Århuskonventionen: Sverige är sedan år 2005 part till Århuskonven-
tionen (Konventionen om tillgång till information, allmänhetens deltagande i beslutspro-
cesser och tillgång till rättslig prövning i miljöfrågor). Konventionen har arbetats fram 
inom Förenta Nationernas ekonomiska kommission för Europa (UNECE). Århuskon-
ventionen har i dag 46 parter från Europa och Centralasien. Såväl Europeiska unionen 
som samtliga av unionens medlemsländer är parter till konventionen. 
http://www.regeringen.se/sb/d/15943  
http://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/EU-och-
internationellt/Internationellt-miljoarbete/miljokonventioner/Ratt-till-miljoinformation/ 
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