
Kärnkraft vid Bottenviken?  
 
Välkomna till en stor internationell kärnkraftskonferens i Skellefteå på 
Medlefors folkhögskola 21-22 maj med medverkande från flera länder. Det 
kommer över 100 deltagare på konferensen. Arrangörerna ser förnybart 
som ett alternativ till bygget av kärnkraftverket i Pyhäjoki.  
 
Konferensen har tre huvudteman: 

 Vad är det som händer i Pyhäjoki där Fennovoima planerar att bygga ett kärn-
kraftverk och hur riskerar det att påverka Bottenviken? 

 Den obesvarade frågan om hur kärnavfallet ska hanteras är brännande aktuell i 
både Sverige och Finland 

 De stora möjligheter till energiförsörjning som finns i en framtid med energief-
fektivisering och100 % förnybar el 

 
- Vi har absolut inte gett upp kampen, säger Lena Lagerstam, Morjärv, samordnare för 
nätverket Kärnkraftsfritt Bottenviken.  
- Jag ser fram emot konferensen som kommer att bli mycket viktig. Fennovoimas pla-
ner att bygga ett ryskt kärnkraftverk vid Bottenviken måste stoppas och då är interna-
tionell samverkan av stor betydelse. Det blir ett viktigt tillfälle att träffas och knyta kon-
takter. 
 
En av de som engagerat sig mycket i planeringen av konferensen är Elisabeth Holm-
ström, Robertsfors. 
- Bottenviken är ett litet, slutet innanhav med ett sårbart ekosystem, och lämpar sig 
därför mycket illa för kärnkraft. De enorma mängderna varmt kylvatten skulle medföra 
ökad miljöstress, i ett hav som förväntas påverkas kraftigt av klimatförändringarna. 
Många forskare bedömer att risken är stor att även små utsläpp av radioaktiva ämnen 
kan komma att ackumuleras i Bottenvikens organismer, t ex i fisk, säger Elisabeth 
Holmström. 
 
Med i planeringsgruppen är också Lea Launokari från Kvinnor för Fred i Finland. 
- Fennovoima har inte löst problemet med det högaktiva kärnavfallet. Det har framhävts 
att det vore bäst att bygga ett nytt slutförvar på den ort där kärnkraftverket placeras. 
Frågan är om Pyhäjokiborna vill ha slutförvaret här?  
- Viktigt är också att komma ihåg att Rosatoms produktion omfattar både kärnvapen 
och kärnkraft. Nästan 40 procent av företagets anställda arbetar med kärnvapen, säger 
Lea Launokari. 
 
Vid konferensen medverkar en rad föreläsare från universitet, myndigheter och miljöor-
ganisationer i Sverige och Finland. Moderator för helgen är kulturdebattör Stina Oscar-
son. Från Ryssland kommer Oleg Bodrov, ordförande för den ryska miljöorganisatio-
nen Green World och det blir premiärvisning av 
det ryska kärnkraftverket som ska byggas i Pyhäjoki.  
 
På programmet finns, förutom föreläsningar och debatter, även musikinslag, film- och 
bild  
 
Lördagens kulturkväll börjar med medryckande musik varvat med aktuella bilder från 

Därefter visas den nya dokumentärfilmen 
 I söndagens program med-

verkar författaren Pirkko Lindberg som kommer att visa bilder och berätta om sin bok 
u   

  
Kärnkraft vid Bottenviken? 21-22 maj 2016  
Konferens om Fennovoimas planer, kärnavfall och förnybar energi  
på Medlefors folkhögskola i Skellefteå  
från 10.00 lördag 21 maj  16.00 söndag 22 maj  



 
Se detaljerad information i bifogat program 
 
Nätverket Kärnkraftsfritt Bottenvikens hemsida http://karnkraftsfritt.se/  
 
Kontaktpersoner: 
Jan-Erik Engman, Skellefteå, +46703-79 52 17  jan-erik.engman@telia.com  
Elisabeth Holmström, Robertsfors, +4670-335 96 30, elisabeth.holmstrom@bottniait 
Lea Launokari, Helsingfors, +358-50 5533220 lea.launokari@nettilinja.fi  
Inger Raaby, Stockholm, +4673-020 9909 i.s.raaby@gmail.com  
Lena Lagerstam, Morjärv, +4672-2352 567 lena.lagerstam@telia.com  
 
 
Arrangörer: Nätverket Kärnkraftsfritt Bottenviken, Folkkampanjen mot Kärnkraft  
Kärnvapen (FMKK), Miljörörelsens kärnavfallssekretariat (Milkas), Kvinnor för fred i 
Finland och Kvinnor Mot Atomkraft i Finland 
 
Vi stödjer konferensen: Skellefteå kommun, Naturskyddsföreningarna i Norrbotten 
och Västerbotten, Jordens Vänner i Finland, Jordens Vänner i Sverige, Finlands Natur-
skyddsförbund rf, Luonto-Liitto (Finnish Nature League), Nätverket Stop Fennovoima m 
fl. 
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