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Med anledning av byggandet av kärnkraftsreaktor i Finland ämnar jag nu att uttrycka min åsikt.
Mitt namn är Beatrice Ölund, och jag är boende i Piteås omedelbara omnejd. Min, med fleras, åsikt angående
eventuellt kärnkraftverk i Pyhäjoki är att det vore befängt att inte motsätta sig det. Delvis på grund av de
enorma riskerna skulle utsätta ett stort område för, men även de konstaterade konsekvenserna som
kärnkraftsindustrin arbetar så hårt för att försöka dölja. Det finns inget rent med kärnkraft, och effekten är inte
hög nog att kompensera för sin påverkan på omnejden. Vattendragen och därigenom fisket skulle komma att
påverkas negativt, och vi har tidigare, både i Finland och annorstädes, sett på vilken nivå säkerheten ligger
angående exempelvis förvaring och avyttrande av vattendepåerna som används vid nedkylning, och denna
standard lämnar mycket att önska. Brustna dammar är inte tillräckligt sällan förekommande för att man skall
kunna anse kärnkraften säker. För det handlar trots allt inte bara om koldioxid, som kärnkraftsindustring
vidhåller, smutsig el kommer från metoder som påverkar miljön negativt, på alla möjliga sätt. Kärnkraften är
smutsig från det att man bryter nödvändiga grundämnen till att elen är framställd men även otaliga år efter
detta, för däremellan finns ett absurt antal obesvarade frågor om hur säkerheten kring brytning, frakt, förvaring,
kylvatten, drift, slutförvaring, frakt osv skall kunna säkerställas. Effektiviteten är något de ofta trycker hårt på,
men denna väger i slutändan inte upp för både risker och konstaterade, negativa effekter den har på människor
och miljö, detta trots att kärnkraftsindustrin vägrar axla ansvaret för sina konsekvenser och vill hävda att inga
paralleller kan dras till deras verksamhet.

Den negativa påverkan har vi sett över hela världen, upprepade gånger och jag, som ung och
engagerad, hoppas och tror att detta kan få ett slut, eller att vi åtminstone inte skall hälla bränsle på
elden. Jag motsätter mig å det starkaste att ett kärnkraftverk byggs i Pyhäjoki och min önskan och
förhoppning är att synpunkterna ni kommer förmedla till vårt grannland skall återspegla detta.
Med vänliga hälsningar,
Beatrice Ölund
Lillpite, Piteå
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