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• Kvinnor Mot Atomkraft fungerar som en del av 
Kvinnor för Fred 

 
• I stort sett samma personer är aktiva i båda 

rörelserna. I offentligheten/gentemot 
myndigheter möjligt att fungera som två rörelser 
 

• Rörelserna har inga hierarkier -  mångfald och 
anarki med ansvar får blomstra fritt  
 

• Samarbetspartner under åren 
     - Fortfarande Nej till Kärnkraft (Edelleen Ei  
       ydinvoimalle liike – Anna-Liisa Mattsoff  

     - Gråterskorna (Itkijänaiset)  

     - Äidit/Isoäidit Ydinvoimaa Vastaan 

 

 



Medborgarinitiativ mot femte 
kärnkraftverk 1985 

 

-   Österbottniska  

    medborgarkommitéen  

    (Per Fortelius)  
 
- Erik Krogell, Sven Pettersson  

      (Kopparnäs veteraner) 
 
Enskilda medlemmar från 
-  Centerpartiet 
-  Samlingspartiets medlemmar 
-  Sos.dem. medlemmar 
-  De Gröna 
-  SFP 
-  SKP 
-  Landsbygdspartiet  
-  Livsmedelsbranschens fackförbund 

 
+  naturskyddsföreningar 
+  kvinnoföreningar/rörelser  
 
 





Demonstration 
25.4.1986 

Helsingfors 
 

• Myndigheterna: 
1.700 – 2.000 
deltagare 
 

• I verkligheten alltid 
mera 
 

• 28.4 meddelade 
Tass om Tjernobyl 
olyckan 
 

• I Norden uppmättes 
6 gånger högre 
radioktivitetsvärden 



Demonstrationer  
Tjernobyl 28.4 (1986)    



11.3.2015 Fukushima (2011) 



    VÅREN  1986 

NAMNINSAMLING 

 
”Finlands regering bör   

göra upp ett energipolitiskt  

program som utgår ifrån  

mänskans säkerhet, naturens  

tålighet, energibesparing,  

decentraliserad  

energiproduktion och  

förnyelsebar energi” 

 

 



Över 60.000 namn 
mot Kärnkraft  

27.11.86 

 
Handels- och  
industriminister  
Seppo Lindblom: 
 

”Menkää kotiin  
synnyttämään” 

 
Statsminister Kalevi  
Sorsa vägrade ta emot 
 namnlistorna: 
 
”Det går inte för sig  
att överlämna dem till 
        statsrådet” 



DEMO VID PORTEN TILL  

LOVISA ATOMKRAFTVERK 

 
Heidi Hautala och ??  

rodde över till  
Hästsholmen utan att 

bli upptäckta 
 

Anders Palmgren, vd.  
Imatran Voima: 

 
”Jag hoppas ni inte skrämde 

hararna” 



Hbl 25.4.1987 
Gråterskorna  hos Imatran 

Voima  
Industrins Kraft 

 
(Kvinnor mot kärnkraft) 
(Kvinnor mot Suominen) 

 
”Samma svartklädda,  
gråtande kvinnor som 

ställde till med  
uppståndelse under  
riksdagsöppningen  

nyligen överlämnade i går 
 symboliska ”offerstenar”  

till representanter för våra  
båda kärnkraftsbolag,  

Imatran Voima och Industrins 
 Kraft.”  



8.11.1986  
Raumo - ydinjätteet isien päivä lahjaksi 

+ Olkiluoto atomkraftverk  



RÄTTEGÅNG i 
RAUMO  

november 1987 
 

• Advokatbyrå Esko Kivitie 
(gratis) 

 
• 1 argument/kvinna (25) 

 
• Lars Nordström  
      (f.d. Chef för Statens 

Kärnkraftsinspektion, 
Sverige)  -  100.000 år med 
plutonium 
 

• Pekka Suominen – 
kärnfysiker, docent vid 
Jyväskylä universitet 
 

• Martin Scheinin, 
rättsvetare, Helsingfors 
universitet 
 

• Martti Siirala, psykiater och 
docent 
 





1989 Murmansk 
Medborgarforum 

atomvapen – atomkraft 
 

EVY/EAK gjorde pamflett på ryska  
om atomkraftens faror  
tillsammans med följande  
organisationer: 
 

• Folkkampanjen mot Kärnkraft  
        Kärnvapen – Sverige 
• Energibevaegelsen OOA – Danmark 
• WISE (World Information Service on 

Energy) – Amsterdam 
• Umweltzentrum – Münster 
• AG gegen HTR – Hannover 
• Luottamus-ryhmä – Moskva 
• Liettuan kansanrintama – Vilnius 
• Tjernobyl-komittéen – Tallinn 
• Prioda-organisationen – Petroskoi 

 
 

MATERIALUTDELNING 
DISKUSSION I NORDISKA  

KVINNOR FÖR FREDS TÄLT 



• År 1992 godkände riksdagen Matti 
Vanhanens klämförslag och det konstaterades 
att ytterligare atomkraft inte hör till Finlands 
energistrategi 
 

• I september 1993 röstade riksdagen nej till  
atomkraft med rösterna 107-90  

 

• På riksdagens läktare satt Kvinnor Mot 
Atomkraft med banderoller under kläderna 
att hänga ut som protest för ett ja.  

   Glädjen var enorm när det inte behövdes. 

 







1993 

PROTEST MOT 
EXPORT AV 
UTBRÄNT 

KÄRNAVFALL TILL 
RYSSLAND 

 
 Mitt i natten till 

övergången där Lovisa-
banan korsar stambanan 
till St. Petersburg 
 

 Gravljus och banderoller 
 

 Herbert Blomqvist 
rapportör i Lovisa 
 

 Exporten upphörde  1994 



September 1995 

Franska  

atomprovsprängningar  

på Mururoa 
 

 

Kvinnorna förde Jacques 

Chiracs förlorade förstånd  

 i en urna från Tre  

Smederna till  

franska ambassaden  

 



Tjernobyl  10-års  memorandum  1996  
(Ulla Klötzer och Pirkko Lindberg)  



INTERNATIONELL APPELL 
MOT ATOMKRAFT 

November 1998 

 

- 200 utländska 
organisationer 

- 170 utländska 
personunderskrifter 

- 42 länder 

 
 

- 40 finska organisationer 

- Över 100 finska 
personunderskrifter 

 



maj 2001   
 
• Olkiluoto atomavfallsgrotta (Onkalo) 
    röstning i riksdagen: 159/3 
     
• Mer eller mindre färdig att tas i bruk på  
    2020- talet. 
     
• I Sverige varnar både Miljödomstolen och  
    Kärnavfallsrådet (tvärvetenskaplig kommittée) för  
    att det finns obesvarade frågor beträffande  
    kopparkapslarnas skyddsförmåga 

 

 



maj 2002   
  
• OL-3, EPR-reaktor, 1.600 MW (världens största) 

    röstning i riksdagen: 107/92 
 
• Pris: - riksdagsdebatten 2.3 miljarder 
            - nyckel- i – handen 3.2 miljarder 
            - idag 10 – 11 miljarder 
 
• Ibruktagande ursprungligen 2009.  
    Kanske 2020 
 
 

 



2003  
the show starts again 

 
HS 23.10.2003 
 
Röda rutan: 

 

”Medborgarorganisationer 

 från Helsingfors vädjade  

även igår till fullmäktige.  

Organisationerna  

överräckte till fullmäktige- 

ledamöterna en appell där  

de motsätter sig att staden  

deltar i det femte  

atomkraftverket.” 

 



2003 december,  

Henrik Paulitz  

IPPNW Deutschland 

(Internationella läkarrörelsen  

mot kärnvapen) 
 

 Sicherheitstechnishe  

      Defizite des Europäischen  

      Druckwasser-Reaktors EPR 
 

 Omfattande rapport om EPR  

      reaktorns risker och svagheter 

 

2004 maj, mega-konferens,  
Berlin, IPPNW 
 
 Atomvapen och atomenergi i en 

instabil värld 





APRIL 2004 
EUROPEISK KAMPANJ 

-  
1 MILJON NAMN MOT 

ATOMKRAFT 

 
 EU medborgarinitiativ 

 

 60-tal Utländska 
organisationer 

 

 18 finska organisationer 

 

 





Olkiluoto blockad 2004 





2006  



”Uraani  
vai oikeus elämään”  

seminarium och utställning 
riksdagens auditorium 

 
26.4.2006 

 
• Antoine Gatet, fransk advokat, 

miljöjurist 
 
• Oeg Bodrov, atomkrafts- och 

atomvapenmotståndare, Sosnovy Bor, 
St.Petersburg 
 

• Natalia Manzurova, forskare, 
Tjernobyl likvidator 
 

Kvinnor för Fred och  
Kvinnor Mot Atomkkraft 

 i samarbete med Vänsterförbundet  
och de Gröna 





 

3.5.2006 

Demonstration  

mot urangruvsprojekt i 
Östnyland 

 

 

Arrangör: 
medborgarorganisationen  

Uraaniton 



International Whistleblowers   
St.Petersburg June 2006      





FEBRUARI 2008 

 
 

Fennovoima fick  

lämna Kristinestad 
med svansen  

mellan benen 
 
 

Lars Sund talare på 

 demonstrationen 





July 17th – 20th, 2008 
Newe Sogobe (Western Shoshone) Territories  

Ruby Mountains 



7.-9.11.08 – Gorleben – Castor Alarm 





Uleåborg – januari 2009 – seminarium - demonstration  



Tjernobyldagen 2009 



RANUA 
7.11.2009 

mot 
uraninmutning 

 

+ östra Nyland  

+ Eno  

+ Talvivaara  

+ världen 

 





JULI  2010   
  
• OL-4 
    riksdagens röstning: 120/72 
                          
• Fennovoima/EON – Pyhäjoki – Hanhikivi 1  
    riksdagens röstning: 121/71 
                          
• Onkalo utvidgning 
    riksdagens röstning: 159/35 
 

Fukushima februari 2011 

 







   OLKILUOTO BLOCKAD 
2011 

 

• Inga bilder. Fick sitta 
i finkan från ca. 7.00 
– 17.00 

 

• Dömd till 310 euro 
böter för tredska mot 
polis 





• December 2014 (5.12.2014) 
    riksdagens röstning för Fennvoima/Rosatom, 
    Hanhikivi 1  
    115 - 74 

 
• Rosatom övertog EON:s andelar i Fennovoima 

reaktorn, pris 4-6 miljarder euro  
     
• 75 % externt kapital behövs 
    Rosatom fixar pengarna  
    Ryska Välfärdsfonden bidrar med 2,4 miljarder 
     





December 2014 

15.500 svenska  

underskrifter till 

  finska riksdagen 
 

Underskrifter samlas av 
Kärnkraftsfritt 

Bottenviken ända tills 
dokumenten för ett 

bygglov för Hanhikivi 1 
överräcks till finska 

regeringen 

     2020?????  

 



Nordiskt kvinnoforum – Malmö juni 2014 







FENNOVOIMA 

 

29.6.2016 

 

 

Utanför  Arbets- och  

näringsministeriet 

 



Paris november 2017 – 3rd Antinuclear Social Forum 
konferens och ”drop dead” på Place de la Republique 



                                        Linz maj 2019  
gamla reaktorers livstidsförlängningar och effekthöjningar 



Maj 2019  
internationell appell mot atomkraftsprojekt i Finland, 170 organisationer, 79 länder  

till riksdagen, näringsministeriet, STUK,  
utländsk delegation: Sverige, Ryssland, Tyskland, Belgien, Vitryssland 





• Kärnkraftsfritt Bottenviken nätverket 
överlämnade ytterligare 40.000 svenska 
underskrifter mot Fennovoima/Rosatom 
projektet i Pyhäjoki 

 

• samt budskapet att 21 kommuner i norra 
Sverige motsätter sig atomkraft i närområdet 



+++++ 
• otaliga utlåtanden, insändare, debattillfällen, 

kommentarer till miljökonsekvens-
bedömningar 

 
• konferenser, möten, intervjuer, mindre och 

större evenemang i Finland och utomlands 
 

• demonstrationer i Finland och utomlands 

 

ALDRIG, ALDRIG GER VI UPP! 


