Till Naturvårdsverket och finska myndigheter, politiker och allmänhet
Med anledning av Naturvårdsverkets uppmaning till ”Samråd om ny kärnkraftsreaktor i finska
Pyhäjoki” och Esbokonventionen vill NordansSmak kraftfullt protestera mot alla planer på ny
kärnkraft. Kärnkraft och fossil energi passar inte in i framtidens samhälle. Vi kommer att med alla
fredliga medel göra allt som står i vår makt för att stoppa kärnkraften var i världen den än finns eller
planeras.
Bakgrund
NordanSmak är en regional handelsplats för närproducerade, ekologiska och rättvisemärkta
livsmedel. Handelsplatsen har närmare 100 lokala leverantörer och flera hundra registrerade kunder
och vi har hela Norrbotten och norra Västerbotten som verksamhetsområde.
För att Ni ska förstå NordanSmaks kraftfulla motstånd mot en kärnkraftsanläggning i Pyhäjoki vill vi
bara dela med oss av inledningen till vårt framtidsdokument:

Välkommen till Framtiden
– Projekt Omställning Norrbotten –
november 2013
Det ringde en handläggare från Arbetsförmedlingen i Luleå.
– Har ni på NordanSmak en sysselsättningsplats för en kille som befinner sig långt
från arbetsmarknaden?
Det var inte första och antagligen inte sista telefonsamtalet med erbjudande om
sysselsättnings- och arbetsträningsplatser som NordanSmak tar emot.
På denna inledande förfrågan om sysselsättningsplats svarade vi naturligtvis ja.
”Killen” plockar numer ekofrukt i lådor till våra företagskunder och håller en
fantastisk ordning i kyl- och svalrummen i butiken.
Samtidigt som vi skapar sysselsättningsplatser finns en ”arbetslinje” och en dröm
om ”full sysselsättning”. En vision om noll procents arbetslöshet.
Men det finns också en strävan i företag, kommuner, landsting och hos andra
offentlliga arbetsgivare att rationalisera och effektivisera.
Hur många hål i marken vi än gräver upp i vår jakt på malm och mineraler så ökar
inte sysselsättningen för människor om det är robotar vi skickar ner i gruvhålen.
Om en ensam förare i en skogsmaskin kan fälla tusentals träd så ökar ju detta inte
sysselsättningsgraden i skogen eller i pappersbruken om tillverkningsprocessen är
rationell och styrs av en eller två personer framför bildskärmar i ett kontrollrum.
Drömmen om evig tillväxt och full sysselsättning är kanske bara en dröm.
Tillverkningsindustrin kan ha nått sin topp på samma sätt som vi ser peak oil och
peak fosfor passera förbi i vetenskapsrapporter och i media.

Tänk om vi måste tänka om. Tänk om det är dessa ”utslagna” personer som
befinner sig ”långt från arbetsmarknaden” som är vår framtids hjältar. Om det är
de, som ofrivilligt lärt sig leva i knapphet med små eller inga resurser, de som inte
har råd att flyga till Thailand eller konsumera sig själva till döds, som måste bli
våra förebilder.
Låt oss leka med tanken…
Låt oss leka med tanken att klimatkrisen är verklig. Låt oss leka med tanken att vi
måste ställa om i våra huvuden och våra konsumtionsmönster. Att vi måste lära
oss att leva med mer knappa resurser. Att vi måste äta mer närproducerat och
ekologiskt än åksjukt och besprutat. Att vi måste minska vår materiella tillväxt och
istället söka tillfredsställelse i att bara finnas till, för oss själva och för varandra…
I denna Omställning vill NordanSmak vara drivande och därför ställer vi hela
företaget med personal och allt till förfogande. Vi vill välkomna framtiden och
vara drivande i projekt ”Omställning Norrbotten”.
Vill Ni?
Nej till kärnkraft och kärnvapen
Vårt sedan länge cementerade motstånd mot kärnkraft grundar sig i att ingen del av
kärnbränslecykeln är säker. Kopplingen kärnkraft – kärnvapen är uppenbar. Uranbrytningen slår
undan fötterna för flera av världens ursprungsbefolkningar. Urangruvor som bland annat förgiftar
grundvattnet gör det omöjligt för dem att leva som de gjort sedan urminnes tider.
Driften är långt från säker och Harrisburg, Tjernobyl och Fukushima visar att människan inte klarar av
att hantera kärnkraftstekniken. Att kostnaderna för katastroferna dessutom inte bärs av
kärnkraftsbolagen utan lastas över på samhället visar att kärnkraften måste stoppas omedelbart före
nästa olycka är ett faktum.
Avfallsproblemet är inte löst och alla negativa följder av vårt sätt att leva lastas över på, och ärvs av
våra barn, barnbarn och barnbarnsbarn.
Framtiden är förnybar
Som tydligt framgår av vår framtidsvision så är det inte tillväxt, energislöseri och tekniska
kärnkraftskonstruktioner som är lösningen. I vår framtid finns inte plats kärnkraft, olja eller fossilgas.
Vår framtid bygger istället på minskad materiell tillväxt, social samvaro och utveckling av
energisnåla lösningar samt miljövänlig lokal livsmedelsförsörjning.
Låt oss därför istället…
…bygga en hållbar framtid. Låt oss producera mera ekologiska livsmedel. Låt oss minska sårbarheten
och öka självförsörjningsgraden. Låt oss nyttja de unika förutsättningar som finns i Norrbotten och
norra Finland för ekologisk odling. Låt oss bli den region i världen där vi vårdar och bevarar våra
ursprungsgrödor. Låt oss bli en fröbank och låt oss framförallt slippa radioaktiva utsläpp och låt oss
slippa leva med hotet om en kärnkraftskatastrof på andra sidan av Bottenviken.
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