
 ,   11 ,        Under lägret lördagen den Augusti ordnas en aktion i närheten av Olkiluoto
.          , kärnkraftverk Aktionen stänger vägarna som leder till kraftverket för en dag

    .  2012    .med hjälp av civil olydnad År blir aktionsdagens tredje år

            I Olkiluoto finns det två kärnreaktorer som ägs av företaget Teollisuuden Voima
(  ).          Industrins Kraft Samma företag samarbetar med franska Areva för att bygga

  - .         , världens första EPR reaktor Trots att detta projekt har haft av otaliga problem
           . har den finska riksdagen beviljat tillstånd för en fjärde reaktor vid Olkiluoto

   ,    ,    Utöver dessa två existerande och två planerade reaktorer byggs världens första
     .slutförvaring för högaktivt kärnavfall i Olkiluoto

             Då många europeiska länder börjar ta avstånd från kärnkraft som en följd av
  ,         katastrofen i Fukushima ser den finska regeringen situationen som en möjlighet

     . att utveckla Finland till ett kärnkraftsreservat
        ,    ,  Vi vill härmed inbjuda er att samarbeta med oss för att visa industrin och

   ,         staten som tjänar industrin att visionen om ett kärnkraftsreservat i Finland inte
   .   ,   kommer att kunna förverkligas Utbyggandet av kärnkraften uranbrytningnen och

            slutförvaringen av högaktivt avfall kommer att möta ett allt större och aktivare
   .lokalt och internationellt motstånd

  ,        ,       För mer information eller för att erbjuda egna programpunkter inför lägret
:  kontakta @ .olkiluotoblockade riseup net

                                                   

      ,      Kärnkraften är inte en lösning på klimatproblemet utan en del av samma
          ekonomiska system som prioriterar kortsiktiga vinningar över en hållbar utveckling

   .och den allmänna säkerheten

     ,   ,   Olkiluoto Blockade lägret i närheten Eurajoki vid Finlands västkust för samman
     .  kärnkraftsmotståndare från Finland och internationella verksamhetsfält Under

  , ,    lägret ordnas arbetsgrupper workshoper samt diskussioner kring
   .     kärnkraftsrelaterade projekt samt uranbrytning Deltagarna ges möjlighet att

   ,        diskutera och dela erfarenheter arbetssätt och fungerande verktyg i kampen för
     .en verkligt hållbar och decentraliserad energiproduktion
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