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Pressmeddelande:  
Riksdagens beslut om Fennovoima är kortsiktigt 

Pressmeddelande	  5	  december	  2014,	  för	  omedelbar	  publicering	  

	  

Föreningen	  Pro	  Hanhikivi	  från	  Pyhäjoki	  är	  besviken	  över	  att	  riksdagen	  inte	  beslutade	  om	  en	  

långsiktigt,	  rationell	  lösning	  kring	  energipolitiken.	  

	  

”Riksdagens	  beslut	  binder	  Finlands	  energipolitik	  för	  årtionden	  vid	  en	  lösning	  beroende	  av	  

utländska	  bränslen	  och	  teknologi.	  Ett	  mer	  ansvarsfullt	  beslut	  skulle	  ha	  varit	  att	  satsa	  på	  

arbetstillfällen	  i	  Finland	  och	  ge	  marknaden	  i	  Finland	  en	  signal	  om	  viljan	  att	  snabbt	  förflytta	  sig	  

till	  energieffektiv,	  ny	  teknologi	  och	  till	  att	  främja	  utvecklingen	  av	  de	  företag	  som	  exporterar	  

denna	  teknologi”,	  kommenterar	  föreningens	  vice	  ordförande	  Hanna	  Halmeenpää.	  

	  

Pro	  Hanhikivi	  tycker	  att	  det	  är	  ologiskt	  att	  projektets	  förespråkare	  fortfarande	  försvarar	  sig	  med	  

att	  prata	  om	  kärnkraften	  som	  en	  lösning	  under	  övergångsperioden	  och	  nödvändig	  för	  att	  lösa	  

klimatfrågan.	  

”Genom	  att	  bygga	  mer	  kärnkraft	  förflyttas	  övergången	  till	  bättre	  lösningar	  oundvikligt	  framåt	  i	  

tiden.	  Varför	  ska	  övergångsperioden	  förlängas	  ytterligare	  till	  de	  kommande	  hundra	  åren?”	  

	  

Föreningen	  påminner	  också	  att	  riksdagens	  principbeslut	  till	  kärnkraftens	  fördel	  inte	  är	  någon	  

speciellt	  stark	  garanti	  för	  att	  kärnkraftsplanerna	  kommer	  att	  fortskrida	  och	  förverkligas	  utan	  

problem.	  

”Åren	  2002	  och	  2010	  beviljades	  principbeslut	  för	  tre	  nya	  kärnreaktorer,	  vilka	  skulle	  ge	  billig	  

energi,	  en	  lösning	  på	  klimatfrågan	  och	  stora	  mängder	  inhemska	  arbetstillfällen.	  Av	  dessa	  har	  

Olkiluoto	  3	  slutat	  som	  ett	  dyrt	  evighetsprojekt	  med	  utländsk	  arbetskraft	  och	  de	  två	  andra	  har	  

inte	  framskridit	  alls	  efter	  att	  dessa	  tillstånd	  beviljats.”	  

	  

Riksdagens	  beslut	  tar	  inte	  heller	  bort	  de	  utmaningar	  som	  finns	  med	  Fennovoimas	  projekt.	  

”Från	  att	  tidigare	  ha	  marknadsförts	  som	  den	  finska	  industrins	  projekt	  har	  Fennovoima	  nu	  blivit	  

den	  offentliga	  sektorns	  projekt.	  Bedömningarna	  om	  dess	  lönsamhet	  är	  osäkra,	  kärnavfallsfrågan	  

är	  inte	  löst	  och	  inköp	  av	  mark	  i	  det	  planerade	  området	  för	  kärnkraftverket	  vacklar.	  Projektet	  har	  



även	  utrikespolitiska	  dimensioner.”	  

	  

Föreningen	  anser	  att	  riksdagen	  i	  sitt	  beslut	  lät	  bli	  att	  lyssna	  på	  folkets	  röst.	  

”En	  klar	  majoritet	  av	  finnarna,	  63%,	  gav	  i	  höstas	  besked	  i	  en	  undersökning	  [av	  Taloustutkimus]	  

att	  Fennovoima-‐projektet	  borde	  läggas	  på	  hyllan.”	  

	  

Pro	  Hanhikivis	  arbete	  fortsätter	  även	  efter	  riksdagens	  beslut.	  

”Fennovoimas	  framtid	  är	  fortfarande	  förknippad	  med	  mycket	  spekulation.”	  	  

	  

Föreningen	  Pro	  Hanhikivi	  från	  Pyhäjoki	  arbetar	  med	  att	  bevara	  Hanhikiviudden	  fri	  från	  

kärnkraftverk.	  Den	  år	  2007	  grundade	  föreningen	  har	  över	  300	  medlemmar.	  Ordförande	  är	  

Helena	  Maijala	  från	  Pyhäjoki	  och	  vice	  ordförande	  är	  Hanna	  Halmeenpää	  från	  Kalajoki.	  

	  

Mer	  information:	  

Hanna	  Halmeenpää,	  vice	  ordförande.	  
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