
Parempaa virtaa -lägret  

Bättre ström -lägret 

 

I december 2014 handlade våra riksdagsledamöter oförsvarligt och röstade ja till principbeslutet för 

Fennovoimas kärnkraftverk. Vi accepterar inte detta! 

Vid lägret som anordnas i Pyhäjoki 8.-21.6. lämnar vi kärnkraften bakom oss och övergår till förnybar 

energi.Kärnkraftsindustrin är riskfylld, dyr och förorenande (se nedan). Hanhikiviuddens unika natur i 

Pyhäjoki måste bevaras. Det är på tiden att vi visar vilken kraft det finns i de förnybara 

energiformerna och i medborgarnas aktivism!  

 

Bättre ström -lägret anordnas på Hanhikiviudden, men utanför det planerade kärnkraftsområdet. En 

privat stugägare har lovat ställa sin tomt och sin stuga till lägrets förfogande. Tomten befinner sig vid 

havsstranden. Där har vi för avsikt att ställa upp både grupptält, men egna tält får gärna tas med. Det 

finns även en möjlighet att bygga upp en tältbastu på tomten och det kunde utgöra en del av lägrets 

program.  

 

Under de två veckorna anordnas i samarbete med olika organisationer och rörelser föreläsningar, 

arbetsgrupper och evenemang kring kärnkraftskritik samt förnybar energi. Lägret formas enligt 

deltagarnas sammansättning.  

Avsikten med lägret är att väcka tankar kring vilka alternativ det finns för kärnkraften, hur man 

speciellt på landsbygden kunde utöka den förnybara energiproduktionen och hur medborgarna själva 

kunde producera sin elektricitet. Det kommer även att anordnas en verkstad för eget byggande av 

småskalig elproduktion. (solpanelsverkstad).   

 

13.6. hålls en föreläsningsdag. Ett detaljerat program följer snart. 

Under lägrets gång vill vi även föra dialog med lokalbefolkningen och anordna verksamhet i Pyhäjoki 

och/eller Parhalahti. 

 

Som medarrangörer har vi Jordens Vänner och rörelsen Kvinnor för Fred. 



Hyökyaalto -nätverket (hyökyaalto = flodvåg) anordnar ett parallellt läger. Information om detta finns 

på linken nedan 

hyokyaalto.net/joukkovoima-vastaan-ydinvoima/  

Man kan även kontakta arrangörerna: hyokyaalto@riseup.net 

Hjärtligt välkomna som deltagare/medarrangörer till lägret i Pyhäjoki tillsammans med oss! 

 

Varför säger vi nej till kärnkraft?  

Kärnkraften, som efterlämnar ett arv som strålar i hundratusentals år, är en ohållbar 

energiproduktionslösning. Det radioaktiva avfall som kraftverken producerar kommer att belasta 

människorna och naturen under otaliga generationer. Det är omöjligt att för en så lång tid 

beträffande kärnavfallshanteringen kunna förutse radikalt föränderliga situationer och förhållanden.  

Vi anser att ingen har rätt att överföra dylika omfattande, långt in i framtiden verkande risker, till 

människor vars röst inte kan höras i frågan.    

Lika oförsvarliga är de sociala och ekologiska följder som kärnbränsleproduktionen förorsakar. 

Urangruvorna förstör omfattande livsmiljöer på olika håll i världen. Trots att det är välkänt vilka 

problem kärnkraften förorsakar godkänns den av många som en ”nödvändig övergångslösning” och 

som ett ”utsläppsfritt alternativ” i en värld som hotas av klimatförändringen. Dock en synnerligen 

kortsynt lösning eftersom världens urantillgångar inte är oändliga och urandriften kräver allt mera 

omfattande åtgärder och energi. 

 

Dessutom visade kärnkraftsolyckan i Fukushima år 2011 att inte ens de industriellt mest utvecklade 

parlamentariska demokratier är skyddade mot ett ”worst case scenario”. Ingen kan garantera 

kärnkraftverkets säkerhet vad beträffar mänskliga misstag, terrorism och konflikter.  

* 

 

Lägret på Hanhikiviudden blir starskottet för gräsrotsnivåns energiövergång   

Vi accepterar inte en energipolitik som baserar sig på ickeförnybara energikällor såsom kärnkraft, och vi 

accepterar inte den finska riksdagens principbeslut att låta Fennovoima bygga ett kärnkraftverk på 

Hanhikiviudden i Pyhäjoki.  Vi förväntar oss ingenting av de beslutsfattare som talar om ett ”nationellt projekt” 

vilket byggs för att producera energi för industrins behov och som inte bryr sig om projektets omfattande och 

ojämnt fördelade ekologiska, ekonomiska och politiska problem.  Vi vill visa solidaritet gentemot de 

Pyhäjokibor och andra medborgare som framhäver kärnkraftens problem och vars röster inte har blivit hörda i 

beslutsprocessen.   

http://hyokyaalto.net/joukkovoima-vastaan-ydinvoima/


På basen av allt detta vill vi protestera mot Fennovoima -projektet genom att anordna ett läger på 

Hanhikiviudden i närheten av Fennovoimas byggplats. Där har vi för avsikt att lämna kärnkraften bakom oss 

och övergå till förnybar energi. Vi gör vår energiövergång medvetna om att inte heller de förnybara 

alternativen är problemfria vad beträffar deras tillverkning och användning.  Speciellt gäller detta felplacerade 

vindkraftverk men även den gruvdrift som anknyter till de metaller som används för att producera vind- och 

solkraft.  

Vi anser emellertid att de förnybara energikällorna, trots vissa problem, är nödvändiga för 

uppnåendet av ett hållbarare samhälle. Dessutom måste elförbrukningen genom olika åtgärder sjunka 

avsevärt. Bättre ström –lägret eftersträvar ett slut på den nuvarande livsstilen som betjänar ett fåtal 

och som upprätthålls på miljöns och välfärdens bekostnad.   

* 

Att ta energiproduktionen i egna händer utgör ett steg mot självförsörjning  

Genom att ta energiproduktionen, såsom även annan livsviktig produktion, i egna händer, går vi mot 

en framtid där vi inte är beroende av företagen och marknaden. Vad beträffar energin kan det här 

omfatta till exempel projekt där lokala samhällen producerar sin egen via gemensamt införskaffade 

solpaneler.  

På lägret behandlas självförsörjningsfrågorna både vad beträffar energi och andra livsviktiga områden 

vid många diskussionstillfällen och arbetsgrupper. Vår målsättning är att diskussionerna vid lägret 

skall utgöra grunden för en kontinuerlig verksamhet och för nya initiativ.  

 

Lägrets program 
 

Lägrets program utformas för tillfället. Ett utförligare program kommer att finnas på denna hemsida 

då lägret närmar sig.  

Du kan även själv inverka på programmet! Erbjud, eller ge oss tips om, någon programpunkt som du 

eller någon du känner kunde förverkliga på lägret.  

Förutom att sprida kunskap om energiproduktionen önskar vi även kunna erbjuda skapande 

verksamhet vid lägret såsom bildkonst, musik, dans, performanser... Det har även varit tal om 

utbildning för vildmarksliv, kollektiva odlingsprojekt, vildgrönsaksodling, mm. 

 

En kort inblick i det program som redan är fastställt: 



Under föreläsningsdagen, lördagen den 13.6, finns experter på kärnkraftsfrågor och förnybar energi 

på plats, bl.a. 

 Emeritusprofessoi Jouko Korppi-Tommola.  Sakkunnig beträffande de förnybara 

energiformernas möjligheter inom en nära framtid.  

 Andrey Ozharovsky från Moskva, utbildad kärnteknologi-ingenjör som fungerar inomm den 

norska Bellona organisationen, och som har deltagit i miljökonsekvensbedömningsprocesserna 

för kärnkraft i olika länder. Ozharovsky har deltagit i forskningsprojekt och i flera 

gräsrotskampanjer mot kärnkraft. Ozharovsky berättar bla. Om Rosatom, dess nuvarande 

verksamhet i Ryssland och utomlands och dess politiska bakgrund.   

 Christine Anvegård från den svenska MKG-organisationen (Miljöorganisationernas 

kärnavfallsgranskning, MKG). Sakkunnig beträffande Sveriges kärnavfallshanteringsplaner och 

medborgarnas möjligheter att påverka processen.    

 Diplom-ingenjör Alpo Kekkonen.  Sakkunnig beträffande solenergins utveckling och 

lönsamhet. Kekkonen har en långvarig erfarenhet inom området. Han har planerat och 

förverkligat sitt första solenergisystem redan på 1980-talet. Under senare år har han jobbat 

med forsknings- och utvecklingsprojekt beträffande energieffektivitet och förnybar 

energiproduktion.   

I början av lägret leder Alpo Kekkonen en verkstad för byggande av solpaneler. Vi har för avsikt att 

göra lägret självförsörjande beträffande energin.  

På lägret kan även nätverk upprättas mellan aktiva inom miljörörelserna från olika delar av Finland – 

och Norden.   

Vi tiden för lägret anordnas ett gemensamt evenemang för alla som oroar sig för kärnkraften ”från 

Uleåborg till Helsingfors - vandring för förnybar energi”.  Vandringen sker under juni månad och 

avsikten är att till riksdagen föra adresser och hälsningar från bekymrade medborgare. Information 

om vandringen på Facebook:  

https://www.facebook.com/events/918201051566221/ 

Information till deltagare i lägret  
Lägrets tidtabell  

Tidpunkten för lägret 8. – 21.6 2015.  

Man behöver inte delta i hela lägret. Välj de dagar som passar dig- 

Program, kolla nätsidan.  

 

https://www.facebook.com/events/918201051566221/


Hur tar man sig till lägret?  

Man kan delta i gemensamma skjutsar, komma med buss eller med tåg.  

TÅG: Närmaste tågstationer finns i Brahestad (Raahe), Uleåborg (Oulu) och Gamlakarleby (Kokkola). 

Från stationerna kommer man till Pyhäjoki med buss. Avståndet från Uleåborg och Gamlakarleby till 

Pyhäjoki är ca 100 km.  

GEMENSAMMA SKJUTSAR: Från Tammerfors (Tampere) och Helsingfors planeras busstransport den 8 

juni.  Man kan anmäla sig till dessa då man anmäler sig till lägret. Om du vill veta mer om skjutsarna 

kontakta:      

parempaavirtaa@maanystavat.fi  

eller kolla hemsidan. 

KOLLEKTIVTRAFIKENS BUSSAR: Från lägret är avståndet till den närmaste busshållplatsen invig väg 8 

till Parhalahti ca 7 km. Från Parhalahti till Pyhäjoki centrum är avståndet ca 5 km. Totalt är alltså 

avståndet från Pyhäjoki centrum till Hanhikiviudden ca 12 km.   

Meddela oss om du behöver skjuts från bussen till lägret eller hjälp med att hitta rätt bussar. 

 

Anmälningar  

Du kan anmäla dig direkt till adressen:  

 parempaavirtaa@maanystavat.fi. 

 

Plats 

Bättre ström -lägret anordnas på Hanhikiviudden, men utanför det planerade kärnkraftsområdet. En 

privat stugägare har lovat ställa sin tomt och sin stuga till lägrets förfogande. Tomten befinner sig vid 

havsstranden. Där har vi för avsikt att ställa upp både grupptält, men egna tält får gärna medtas. Det 

finns även en möjlighet att bygga upp en tältbastu på tomten och det kunde utgöra en del av lägrets 

program.  

Avståndet från lägret till Pyhäjoki centrum är ca 12 km.  

 

Bespisning  

På lägret serveras vegankost. Den rekommenderade avgiften kommer att vara 3.8 euro/dag. Leirillä 

tarjoillaan vegaanista ruokaa. Suositeltava ruokamaksu tulee olemaan 3-8 euroa päivältä. Om du rör 

dig med knapp budget kan matavgiften diskuteras.  

mailto:parempaavirtaa@maanystavat.fi
mailto:parempaavirtaa@maanystavat.fi


Vad skall du ta med dig? 

Ta med dig sovsäck, liggunderlag, långskaftade gummistövlar, varma kläder. Regnkläder kan behövas. 

Tag med dig ett eget tält men du kan även övernatta i grupptälten försedda med kaminer. Om du av 

t.ex. hälsoskäl inte kan övernatta i tält, kontakta oss så att vi kan försöka ordna annan övernattning. 

På lägret serveras vegankost men egen mat och dryck är även bra att ha med. Banderoller och annan 

rekvisita är välkomna.  

Elektricitet 

Vi har för avsikt att göra lägret självförsörjande beträffande el (solpaneler). Elproduktionskapaciteten 

är dock så liten att du måste förbereda dig på att klara dig i tält och stugor utan el.  

Varning!  

Det kan finnas fästingar på Hanhikiviudden. Utrusta dig med långskaftade skor och stövlar och med 

fästings pincett. Kolla dig beträffande fästingar minst en gång om dagen. Fästingar som sitter fast vid 

huden avlägsnas med pincett. Om det bildas en rödaktig ring runt bettet är det skäl att besöka en 

läkare. 

Understöd lägret med donationer!  
Det är inte möjligt att förverkliga lägret utan finansiering. Vi tar gärna emot donationer. Inbetalning 

kan göras på Jordens Vänners konto (se nedan). Skriv ”Parempaa virtaa” i textrutan.  

Kontonummer:  FI92 4726 5020 0324 33 

Mottagare: Maan ystävät ry (Jordens Vänner) 

textbudskap: Parempaa virtaa 

Numret för penninginsamlingstillståndet: POL-2015-975, beviljat: 17.4.2015 

 

KONTAKTA OSS! 

parempaavirtaa(at)maanystavat.fi. 

eller 

toimisto@maanystavat.fi. 

 Facebook: https://www.facebook.com/events/851243948254782/ 

 

 

mailto:toimisto@maanystavat.fi
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