
Med kropp och konst mot kärnkraft
Kazuma Glen Motomura och Sara Braun, från Japan/Sydafrika respektive Nykarleby/
Tyskland, fann att båda brann för samma saker: Dans och kampen mot kärnkra� . 
Motomura har upplevt när katastrofen inträ� ar, Braun vill göra unga medvetna 
om vad som händer i Pyhäjoki. Sidorna 18–19
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MINNEN PÅ 
DÖRR. Forsby 
på toppen ju-
bilerar. Sidan 5

Dåligt med 
änder i Larsmo
LARSMO. Det är klent med 
andfåglar i och vid vattnen i 
Larsmo. Jägaren Glenn Vik-
ström tyckte det såg bra ut i 
våras, men när andjakten bör-
jade i augusti var sjöfåglarna 
lätträknade. 

– Frågan är hur stor skada 
det dåliga vädret i våras orsa-
kade, säger Vikström.

En teori är att högt vatten-
stånd fick äggen att flyta bort 
under ruvningen. Också mink 
och mårdhund kan ha påver-
kat ändernas häckning. 
Sidan 2

Timonen 
sitter kvar 
i styrelsen
KARLEBY. Marlén Timonen 
(SFP) tänker sitta kvar i Kar-
leby stadsstyrelse. Hon är be-
sviken på den egna fullmäk-
tigegruppen som uppmanar 
henne att avgå utan att hon 
beretts tillfälle att försvara 
sig. Hon säger att hon i förs-

ta hand representerar sina 
väljare.

Gruppordförande Mats 
Brandt säger att han inte haft 
någon kontakt med Timonen 
efter att gruppen för en tid se-
dan uppmanade henne att av-
gå. Sidan 3

Fler tåg kan 
stanna i Bennäs
Sidan 2
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Finland och Mr. Green är två 
 karaktärer som Sara Braun och 
Kazuma Motomura bygger upp 
ett dansverk kring. 
foto: jonas brunnström
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Hemma i Nykarleby har Sara Braun 
vuxit upp med den finländska natu
ren runt knuten. Havet. Kärvt råg
bröd, skira björkar, allt som mark
nadsförs som rent och friskt och 
jordnära.

I Japan upplevde Kazuma Glen 
Motomura hur landet den 11 mars 
2011 drabbades av jordbävningen 
och flodvågen som vällde in i kärn
kraftverket Fukushima. Det led
de till härdsmältor och den värsta 
kärnkraftsolyckan sedan Tjernobyl.  

160 000 människor evakuera
des från områden utsatta för radio
aktiv strålning och enorma mängder 
radio aktiva ämnen läckte ut i havet.

Ungefär 150 kilometer från Nykar
leby ligger Pyhäjoki, där Fennovoi
ma röjt väg för sitt kärnkraftspro
jekt. 

Sara Braun bor inte längre i Ny
karleby, hennes fasta punkter finns 
just nu i New York och Berlin. Det 
är också där hon börjat protestera 
mot kärnkraft genom att använda 
sitt redskap, kroppen och dansen.

– För mig är det emotionellt, men 
i slutändan vill jag helt enkelt gö
ra unga människor mer medvetna. 
Jag vill dansa, men också dansa runt 
frågor som är nära mitt hjärta, nära 
mitt hem, säger Sara Braun.

I BerlIn träffade hon Kazuma Glen 
Motomura, också en dansare som 
aktivt tar ställning mot kärnkraft, 
under en demonstration mot kärn
kraft där han uppträdde med sitt 
dansprojekt ”Mad World Dance”.

– Jag blev glad, för det är sällan jag 
träffar nya människor som är lika in
tresserade av kärnkraft och dessut
om är dansare.

Motomura befann sig i Tokyo när 
Fukushimakatastrofen inträffade.

– Det var som att genomleva en 
mardröm, säger han.

– Kommentarerna i offentlighe
ten av politiker och myndigheter var 
som en parodi. De hävdade till exem
pel att det inte syns någon omedel
bar effekt av katastrofen, och att om 
vi fortsätter le och vara starka påver
kas vi inte.

Före Fukushimakatastrofen ha
de han inte engagerat sig nämnvärt 
i kärnkraftverk. Nu ville han göra 
dansteater av händelsen. 

Han var med och grundade organi
sationen Sayonara Nukes Berlin och 
har samarbetat med andra konstnä
rer och grupper i Japan och Europa, 
bland annat för att samla in medel 
för barn som blivit föräldralösa i och 
med jordbävningen. 

– Fukushima påverkade mitt liv 
mycket, säger Kazuma Glen Moto
mura.

När han bodde i New York blev han 
intresserad av socialt och politiskt 
engagerad konst.

– Alla kämpade för något, det var 
väldigt inspirerande. I Japan är det 
inte så många inom konsten som be
handlar kärnkraft.

Däremot har motståndet mot kärn
kraft blivit starkare sedan Fuku
shimakatastrofen, säger han.

– Många insåg då vilket smutsigt 
spel som ligger bakom kärnkraf
ten, hur ansvarslös den är och vil
ken oförmåga det fanns att hantera 
situationen efter olyckan.

Japan har haft ett kärnkraftspro
gram sedan 1954, och har varit värl
dens tredje största producent av 
kärnkraftsel.

 Innan katastrofen 2011 stod kärn
kraften för ungefär en tredjedel av 
landets elproduktion.

Efter Fukushima stängdes reak
torerna och energiförsörjningen 
kom främst från kraftigt ökad im
port av naturgas, kol och andra fos
sila bränslen, tio procent från för
nyelsebara källor.

Efter två år började Japan starta 
upp reaktorer igen, trots starka folk
liga protester.

– Politiskt arbetas det fortfarande 
för kärnkraft. Vanliga människor ger 
småningom upp, det är inte längre 

en huvudfråga. Folk har glömt och 
gått vidare, säger Kazuma Glen Mo
tomura.

Sara Braun tycker det finns sam
ma uppgivenhet i Finland och Ny
karleby.

– Jag har blivit allt mer intresse
rad av kärnkraftsfrågor med tanke 
på det som händer i Pyhäjoki, säger 
Sara Braun.

– Alla tänker väl ”vad kan en dan
sare göra”. Jag känner också att det 
spelar väl ingen roll vad jag gör el
ler säger, jag dansar bara. Men det 
är det jag gör. Jag tror inte två dan
sare kan stoppa kärnkraftsprojek
tet, men vi har åtminstone lyft fram 
det. Vi kan dansa, någon annan kan 
göra något annat.

Kazuma Glen Motomura håller 
med.

– Jag är professionell dansare. Det 
som motiverar mig mest, som tän
der elden i min själ, är alltid relate
rat till aktivism. Jag rekommende
rar alla att engagera sig i något och 
bli en del av ett sammanhang. Man 

blir mer flexibel och går ner i vikt.
Han skämtar, men blir också all

varlig.
– Det här kan låta hårt, men min 

bild av Finland var ett rent, grönt 
land där människor tar hand om na
turen och varandra. Jag blev ganska 
besviken över hur lite människor en
gagerar sig.

Sara Braun reste till Pyhäjoki när 
aktivister demonstrerade mot kärn
kraftsprojektet i maj, och träffade 
människor från olika länder.

– För mig är det intressant att höra 
åsikter från olika länder. Här i Fin
land hörs ofta att kärnkraft faktiskt 
är den enda lösningen. Kärnkraft 
marknadsförs som en ren energi, 
till och med grön.

Det har InSpIrerat deras dans
konst. 

Mr. Green, Kazuma, berättar om 
kärnkraftens fördelar. Finland, Sara, 
dansar ambivalent och motsträvigt 
med honom när han försöker över
tyga henne om att lita på honom.

– Verket handlar om att vi måste 

prata om vad som är på gång, säger 
Sara Braun.

– Vi har en ståndpunkt, men det 
viktigaste är inte att visa våra åsikter 
utan att göra folk engagerade. Det 
är de unga och framtida generatio
nerna som blir tvungna att hantera 
kärnkraften och avfallet.

Förra veckan uppträdde de på 
 vernissagen till utställningen ”Ja, må 
vi leva!” i Jakobstad och på Bothnia 
 Biennale i Seinäjoki.

– Jag blev aktiv efter Fukushima
katastrofen, men även utan olyckor 
är kärnkraft en ansvarslös, outveck
lad och oetisk energiform som pro
ducerar avfall som inte borde pro
duceras, anser Kazuma Glen Moto
mura.

– Vad vi gör eller inte gör nu på
verkar vår planets framtid. Vi mås
te ha ett längre perspektiv på vad vi 
gör med jorden, och det handlar in
te  bara om kärnkraft.

Sofie Stara
sofie.stara@ot.fi
06-7848 447

De dansar för att engagera
• sara braun och 
 kazuma motomura är 
dansare. Och de mot-
sätter sig kärnkraft. 
kan de dansa bort 
den? nej, men dansar 
är vad de gör.

Det är också upp till vanliga människor att påverka planetens framtid, anser Sara Braun och Kazuma Motomura. fOtO: jOnas brunnström

”Jag tror inte två 
dansare kan  
stoppa kärnkrafts
projektet, men vi 
har åtminstone  
lyft fram det. Vi  
kan dansa, någon 
annan kan göra 
något annat.”
Sara Braun

”Min bild av Fin
land var ett rent, 
grönt land där 
människor tar 
hand om naturen 
och varandra. Jag  
blev ganska besvi
ken över hur lite 
människor enga
gerar sig.”
Kazuma motomura

Alla har valet att göra inget eller få energi av att göra något, säger Kazu-
ma Motomura som ser aktivism som en livsstil. fOtO: jOnas brunnström
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