Interpellation till Kommunstyrelsens ordförande Hans Lindberg:
Umeå kommuns tysta stöd till ryskproducerat kärnkraftverk i Pyhäjoki

Finlands regering godkände den 18 september 2014 ett nytt kärnkraftverk i Pyhäjoki
kommun, cirka 15 mil från svenska fastlandet och i höjd med Skellefteå. Ryska Rosatom är
delfinansiär och reaktorleverantör.
Ett kärnkraftverk är inte ofarligt och en reaktorolycka kan närsomhelst inträffa med
förödande konsekvenser för närområdet. Ingen teknik är hundraprocentigt säker och den
mänskliga faktorn kan aldrig byggas bort. Umeåregionen skulle med all säkerhet drabbas
oerhört hårt av ett haveri med okontrollerbar spridning av radioaktiv strålning. Även ett
mindre radioaktivt läckage, till exempel via kylvattnet, riskerar att ödelägga vår unika miljö i
och vid Bottenviken/Kvarken. När planerna på kärnkraftverket i Pyhäjoki blir verklighet, vad
händer då i Umeåregionen? Kommer Umeå kommun, med ansvar för sina medborgares
hälsa och miljö, att dela ut jodtabletter och informera om evakueringsplaner?
Att i vår tid satsa på riskfylld och dyr kärnkraft, när kostnaderna för förnyelsebara energislag
ständigt minskar, är obegripligt. Att tillåta att företaget Fennovoima uppför en kärnreaktor
som är konstruerad, byggd och till en tredjedel ägd av Putinregimens helstatliga kärnvapenoch kärnenergibolag Rosatom är både miljö- och säkerhetsmässigt såväl som politiskt djupt
provocerande. Att i tysthet godkänna en etablering av kärnkraft vid vårt gemensamma och
sköra innanhav är en direkt provokation mot umeborna och framtida generationer. Särskilt
med tanke på de många Umebor som har engagerat sig för att få stopp på detta riskprojekt.
Protestlistor med tusentals namn har överlämnats från nätverket Kärnkraftsfritt
Bottenviken, och sju kommuner längs Norr- och Västerbottenskusten har tagit kraftfullt
avstånd från kärnkraftsprojektet, däribland Skellefteå och Robertsfors.
Vänsterpartiet frågar därför
-

Hur kommer det sig att man i grannkommunerna anser att detta är en
kommunal angelägenhet, men inte kommunledningen i Umeå?

-

Vad har du som ytterst ansvarigt kommunalråd tagit för initiativ till påbörja ett
beredskapsarbete för eventuella olyckor som kan inträffa vid ett kärnkraftverk i
Österbotten?
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