Varning 17 juni!
Den 17 juni riskerar vi att riksdagen fattar ett beslut
med ödesdigra konsekvenser för vår framtid.
Just i år, när atomkraftverken skulle vara avvecklade, vill alliansregeringen i
stället upphäva avvecklingslagen och tillåta byggandet av nya, mycket större
atomkraftverk.

som röstar nej den 17 juni - och därmed för fortsatt och förstärkt utveckling
av förnybar energi och energieffektiv produktion.
Förslag till meddelande till ledamöterna:
Vi människor har ett begränsat antal tillfällen i livet då vi verkligen
kan göra skillnad och påverka framtiden för våra medmänniskor
och för kommande generationer. Den 17 juni har du den
möjligheten. Jag hoppas verkligen att du säger nej till ny kärnkraft
i Sverige. Det är enda chansen att få min röst i valet i höst!

Därmed bryter man både mot resultatet av folkomröstningen för 30 år sedan
och riksdagens beslut att avveckla kärnkraften. Alliansregeringen bryter också
mot sina egna löften att inte slopa förbudet mot ny kärnkraft under
mandatperioden.
En av de centerpartistiska riksdagsledamöter som våndats över detta har fått
igenom en ändring i propositionen vilken innebär att beslutet som tas 17 juni
ska träda i kraft 1 januari 2011 istället för 1 augusti 2010 som tidigare sagts.
Massmedia har presenterat saken som att beslutet är uppskjutet. Men själva
beslutet är inte uppskjutet – det kommer att tas den 17 juni. Om beslutet blir
ett ja, måste de centerpartister som är emot atomkraft arbeta för att
oppositionen ska vinna valet!
Beslutet är ett totalt bakslag för Sveriges utveckling mot ett hållbart samhälle
med enbart förnybar energi. Ny och mer atomkraft kommer att stå i vägen för
både energieffektivisering och förnybart, och vi kommer att halka efter de
länder som vill ta ansvar för hållbarhet och kommande generationer. Vi kan bli
ett riktigt farligt ”föredöme” för världen.
I Finland driver 5 stora miljöorganisationer tillsammans kampanjen Rösta bort
kärnkraften. Alla väljare uppmanas underteckna ett kontrakt där de förbinder
sig att lägga sin röst på en ledamot som röstat mot ny atomkraft i Finland.
http://www.ydinvoima.fi/på-svenska-0
En sådan kampanj bör vi ha i Sverige också! Vi uppmanar alla väljare: Meddela
dina riksdagsledamöter att du stöder och kommer att kryssa in den kandidat
Vänd!

FOLKKAMPANJEN MOT KÄRNKRAFT OCH KÄRNVAPEN
www.folkkampanjen.se, 084 14 90
www.nejtilluranbrytning.nu
www.milkas.se Miljörörelsens kärnavfallssekretariat
www.dagbokmotatomkraft.blogspot.com
Facebookgrupper: ● Stoppa regeringens nya kärnkraftslag
● Atomkraft – Nej tack! ● Folkkampanjen mot KärnkraftKärnvapen ● Centerpartister mot kärnkraft
Namn och e-postadresser till c- och kd- ledamöter hittar du här:
http://riksdagen.se/webbnav/?nid=1100

