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« jntmtitel och und*rtit4t

"i 'nl: -if toidans information före, under och efter kärnkraftdebatten.
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.jggande examensarbete utgör en översikt över da organisationer och resurser för
Tration, PR_ och propaganda scm kärnkraftintresserad industri förfogar över interna-
. l i t uch i S>-rrige och som huvudsakligen utvecklats under 1970-talets kärnkraftde-
, ; jpporViin ;• . yser en sida av kärnkraftindustrins internationella maktkoncentration.

Jtäv-jr ds dire1

grupper för kl
av dem hävdar
dif fd:-.-"i grupp .'

det i

T Justrianknutna organisationerna beskrivs också privatfinansierade
r:ft i de nordiska länderna. Dessa grupper har helt olika profil. Vissa
. ;tenskaplig-tsknisk nivå och frånsäger sig samröre med politiska

CM riistoi i- •; jakgrund tas fram tidigare informationsverksamheter på kärnkraftonrå-

: ; i ik i na+-'r - I la organisationerna och prograrrmen med officiell anknytning t i l l kärn-
jftindustr icr ett starkt indirekt stöd av de stora resurser som framförallt den
::,-, riska i j s t r in förfogar över. Jämfört med dessa resurser torde en samlad svensk
j3t3 pi rrr. \ ; 10 miljoner kronor per år vara relativt blygsam. Av speciellt intresse
r:n - t T c.< rikansk kampanj som riktades t i l l universitetsungdom och den amerikanska

i '>'T :•;-. ?. •• ;LSET i samband med folkomröstningar om kärnkraft i sju delstater.

'\\ •:• ro ' debatt an, industrins opinionsbildning»

rmfr («ng«

ISSN ISBN

;«i l»»n «rh|Mn ff.?n

:örfattcirun

Blankett LU 11:25 1976-07



i

1
1
I
I
I

INNEHÅLLSFÖRTECKNING.
Sid.

1 SAMMANFATTNING 1

2 KÄRNKRAFTOEBATTEN 7

2.1 KORT HISTORIK. SVERIGE 7

3 KÄRNKRAFTFflRETAG 14

4 SVENSKA REGERINGENS AKTIONER 22

5 PRQNUKLEÄRA ORGANISATIONER 27

5.1 INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY 27

5.2 ATOMIC INDUSTRIAL FORUM (AIF) • 29

5.3 AMERICAN NUCLEAR SOCIETY (ANS) 30

5.4 WESTINGHOUSE's ENERGY ACTION OFFICE 33

5.5 S.K. PRIVATSTÖDDA ORGANISATIONER 36

5.6 EUROPEISKT SAMARBETE 39

6 AKTUELLA ADRESSER 40

7 REFERENSLITTERATUR 41

BILAGOR



I
I
I
I

'Y.iP.A UiL/V

Hun ties Alfrvn:

I
I
I
I
i
I

Undersök kärn-
kraftsindustrins
makt i Sverige
Regningen bör grundligt
undersöka kärnkraftsindu-
slrins maktställning i Sve-
rige «eh dem mojKgneter
att grnomdriva sina öos-
kemäi genom påtryck-
ningar p;'< iiuFviiler wh
organisationer.

Del krävor professor Hanne*
Alfvén i ett brev lill energimi-
nister Olof Johansson (c). K.m
anser att energikommissionen
saknat kompetens och kraft att
motstå k6rnkrafU«tablis««>-
nianavt* oCfenitv.

ProfCMor Alfvén vtU ocksA
ha en undersökning om hur bp-
clutafattarcs skaffat ma kun-
skaper om energipolitiken* ve.
tearkapliga. tekniska och rko-
nomiiika bHKgV-nd Han nnrirnr
om dera!: kunsfcapcr sk<.£XaU
från undra än kflrriknftfindu-
strins »xperUr

— Dcs&utom bör det iaid«r-
solens varför ftatwnokterM inte
faU en nltelcftg bHö av Umt
utörnliuids, spetieilt i USA,
skriver Alfven. VMsre behovs

• i, :.n.'ii,v^ ;iv <}•; utlovade kost-
rri'lenr.i for kf.rnkraft och d»
vjrkiiKa koKtnadcitia.

Alfvén hanvirar hiii' 'iU
USA-f6rfta?rt Westjnphouw
•̂in> ievprcrat rtc svonskH rsak-

'.orerno. Kan sa?f-r att We^ting-
houfifs resktorrr blivit dubbelt
•» rtyrw ni'it vuii <;i)m utlovats
'•(:. ,i't lir^ii:W-jkeln Mivjt
hf la srx ̂ anKcr dyrare

Han kiävrr därför Alt exper-
tor som ar oberoende av karn-
kraftinriustrin undenokcr
rnergikommissionens pflstAend*
att kärnkraften i r billig.

— Raringen bor ockfS ta
reda pi hur beroende det
*i-cn?k;i kämkraftsetabHsse-
manget är av dfin internstlo-
netla och Irämm den amerikan-
«ka karnkra'tflndiutrln och
därmed de itora oljebolacen
ocb utorobombibollgOTi i USA,
kräver Alfvén.

Hannen Alfvén har pä ener-
jilkmTjnisnfotjens ordförande
Ove Rainerr, begårsn g&tt ige-
nom k-ommi.«sionen.« huvudbe-
tänkande. Han rtiger alt kom-
mtraionen Inte «n> lfCfciU defi-
r\cTd befreppet energt pa eti
r'ktigt kalt Därför brister »ns-
lyncri i klarhet.
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Rapporten har tillkorrmit av framförallt två skäl. För det första ville

jag göra ett examensarbete om någonting sam för mig kändes nytt. Sam-

tidigt måste ämnet kunna binda mitt intresse för en lång tid, efter-

som arbetet skulle bli ganska sönderstyckat av tentamensläsQing under

långa perioder. För det andra hade jag ett behov av ett för en maskin-

tekniker ganska okonventionellt ämne. Samtidigt var det ett krav att

nrbetet inte skulle låsa mig till en viss ort.

Lennart Thörnqvist, bitr. professor vid institutionen för Värme- och

kraftteknik, vilken varit examinator vid Miljökunskap FK, där jag del-

tagit, var förstående och sarmianförde mig med Per Ragnarson, som just

(höstterminen 1977) hade startat en studie av samband mellan offentlig

kritik och säkerhetsteknisk utveckling under kärnkraftdebatten. Pro-

jetet stödjes av Riksbankens Jubileums-fond1'Vi diskuterade projektet och

dess olika delstudier. Jag fastnade för den delstudie, som Ragnarson

preliminärt kallat "Kärnkraftens motinformation" och han kom därmed

att fungera som handledare för examensarbetet.

Kraftföretagens och karnkraftindustrins organiserade informationsapparat

var för mig i det närmaste fullständigt okänd. Det kan antas vara så

för de allra flesta människor. Om jag på ett begripligt sätt beskriver

kraftindustrins resurser och program för information om kärnkraft, så

skulle mitt examensarbete kanske kunna bli något mer än ett självände-

mål, vilket tyvärr många examensarbeten är. En annan anledning var helt

enkelt att ämnet som sådant tilltalade mig och verkade intressant.

Titeln "Kärnkraftsidans information före och under kärnkraftdebatten"

förutsätter nästan ett dynamiskt skeende, vilket gjords att jag starta-

de arbetet med stor tillförsikt i slutet av 1977.

Den första tiden ägnades åt litteraturgenomgång. Ett stort antal ameri-

kanska och svenska artiklar och böcker lästes. Arbetets omfattning och

utformning började så smått ta form. Intressanta länder var USA, såsom

föregångare och de facto världens största kärnkraftland, Sverige såsom

världens största kärnkraftland relativt folkmängd. Kärnkraftbranschen
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och de svenska kärnkraft-företagen skulle behandlas, liksom svenska

regeringens aktiviteter. Utblickar till andra europeiska länder skull-

göras när så ansågs motiverat. För USA:s del har framförallt de större

pronukleära organisationerna fried internationell förgrening behandlats.

Dessa ger alla service och bränsle åc k'irnkraf tindustrin och tar ini-

tiativ som pådrivare för sina syftan. Ett mindre avsnitt tilldelades

de procrganisaticner som jag valt att kalla privatstädda.

Intnessant var organisationernas uppbyggnad, medlerrmarnas resurser,

deras möjligheter och sätt att informera, t.ex. litteratur, data-

system, radio-och TV-samarbete och internationella kopplingar.

1
I

Vidare vi 11Bjag beskriva större landsomfattande informationskampanjer,

som de flesta inte känner till och framförallt inte känner omfångst av.

Lärare i Malmös gymnasieskola intervjuades angående användningen av

Centrala Driftledningers,CDL, skolpaket om kärnkraft. Frågor ställdes

också till CDL:s egen personal. Via äldre tidningsartiklar på Universitet

biblioteket i Lund försökte jag finna en rimlig anledning till den nästar

totala mörkläggningen av den egentliga anledningen till Marviken-

-reaktorns nedläggning, tn dålig teknisk lösning och en dålig projekt-

uppläggning som följt verket sedan konstruktionsstadiet var några an-

ludning.ir. Dnrw~(Jc var det svårt att få fram något om säkerhets-

mäss iga bedömningar bakom projektets nedläggning.

I
I
I

Information som bogarts utomlands tidigare under året började droppa in

i början av april 1978. Vissa organisationer, t.ex. Atomic Industrial

Forum, AIF och Westinghcuse Energy Action Office, EAO vägrar kategoriskt

att ge ifrån sig uppgifter på speciella frågor om deras verksamhet,

trots upprepade böner, speciellt EAO, med representant i Stockhalm

vilken i telefon två gånger lovat att sända material. Fortfarande

ingenting, ffirsnot är de mycket intresserade av att sprida information

på sina egna villkor. I Sverige har CDL varit väldigt tillmötesgående

med material. En parentes: Av nyfikenhet har jag sänt efter information

från ett antal utländska antikärnkraftorganisationer. Dessa har alla

utan undantag bokstavligen kastat över mig material. Jag vill samtidigt

poängtera att jag framöver inte försökt skilja mellan olika miljö-

grupper ellnr rära rniIjörörelsen rättvisa i detaljer. Jag är helt in-

ställd på kärnkraftsidans reaktioner. Uäreiot verkar en forskningsin-

sats p'i i:pelet tokrriiogi/rr.iljörörelsc intressant och motiverad.
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Arr?tsr~>r;f. cc"; ~"":tt a r̂. r ' r iva v i l l jag sammanfatta som så; jap,

;.'.artade fran r o l l , hfjlt. utan förkunskaper. Uppsatsen är tänkt sen

Li-riervisnirv; för mig själv och om möjligt som en tänkvärd beskrivning

föi- andra lika okunniga om kemkraftsidans information. Samtidigt skall

dan kunna vara t i l l hjälp i Per Ragnarsons arbete såsom en delstudia.

J:j£ hoppas att :;åda dassa mal är nådda. Trots att jag inser att ar-

het.jtf. v.l'ia sett ned forskarögon, är re lat iv t låg. Den dåliga kor.-

tiniutetfc:n under arbetets gång, p.g.a. tentamensperioder, har medfört

prtJL-löm vnyj att greppa materialet och få det under ett paraply. Den

har vidare "cdfört att tonen i textan bytts ett antal gånger och varit

a l l t från en förhoppningsvis neutral t i l l både positiv och negativ.

Per Ragnarson varra.;e nig t id ig t för att vara raljant och det har jag

fäisöht att arvjLika. :är sci trots a l l t är f a l l e t , har jag hå l l i t det

j.nam de r,clc:i, "r jc-s. korrrrontfirar den övriga texten och där jag För-

söker fa f ras- i i na ii:'-i funderingar.

Vad har jag nu lärt r-'̂  av arbetet? Uppgiften var ju att visa hur

framförallt kärnkraf tiruhstrins informationssektor växer fram och svarar

på den a l l t u;. jridrrj 'jr."n lönen, nedan man väl insett att denna inta

var av snabbt öv;;ry°;er!Li' nrt. Kännetecknande för alla behandlade före-

tag och organisationer är att de i början av 1970-talat antingsn star-

tar infcrmaticnscvdelningar, t.ex. CDL, och/eller ökar sin PR-budgst

('(/•st r-j,.'-.PV":rt;. " .fi kan all'.c;5 se; ett direkt samband mellan kritikens

fr::r-vi;xt oc.'i ! l'.:r.\ v-.irtfc:-ui:, ons insats av personal och pengar på

Pi"<-:;idcn. Fr, ör^ing av kvantiteten har skett, men hur är det s tä l l t

I
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I
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1L.vu, i februari, yar. rjian läsa i Nuclear Engineering: "The public must

be but.ter infnr^vd". Man är al lvar l igt beKymrari vid denna t i d , då

cpinion^n Lörjor </''-x,j. I'̂ an far helt Rnkelt ingen kontakt med motstånda-

ren. Frågor n<J, r ./nr l i ^ e r på olika våglängd och är ofta helt isolera-

de från varandra. Kamkraftteknikern visar sig ha ett helt outvecklat

ränn EJ fijrkfxnrnjni^atinn med ickc-tekniker om tekniska t ing. Vad som

vidare rASr nn vid ;-oricmju.ng av art ik lar och föredrag som skrevs av

kärnkraftfolk i början av 1970-talet är den uppenbara förvåning man

vi.oar infe'r kriti!'.r;n av kärnkraften. Man tycks fråga sig: "Är det

verkligen möjl:;gt att det finns människor som inte inser det fina

Tif.d Kär T, i-raf L'(" Mar, har svårt att erkänna samhälbvärderingar som inte

jc;r r.V ĉn platå fur ö/ancerad storskalig teknologi. Vidare tycks



helt bortst: frön att mycket av det fundamentala i krit iken be-

kräftats av framstående hedömare inom kärnkraftens egna led, t.ex. i

USA, Alwin K. Wninberg, då chef för Oak Ridge-laboratorierna och senare

encrgirådgivara åt regeringen.

Ovanstående ledsr t i l l att kärnkraftsidan under de a l l ra första de-

hattåren verkar lida av handlingsförlamning. Man anslår en klagande-

ton och anner sig orättvist behandlad av motståndare och massmedia.

Is tä l le t för citt inse att massmedia drivs av en viss sensationslystn-.d

och inte gör stora saker av saklig information och inr ikta s i t t arbete

efter detta faktum, klagar man. Så sent som i maj 1977 säger förre

presidenten i ANS, American Nuclear Society, M. 3. Feldman: "The news

nodia lia^ always tre :i ted us unfair, but they too must one day under-

stand their energy dependence;".

I
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Just i ordet "understand" tror jag det mesta av problemet ligger. Från

kärnkrafthåll är mm ute efter att, om inte få folk att älska kärnkraft

sli i alla f a l l få den att acceptera den och inse att den behövs.

Lie nyrjtt: de förstå;-, också godta kärnkraftsidans försäkringar om att

tekniken är miljovänlig och riskerna under kontroll. Men om det stora

f lertalet människor trotn informationen tycker sig förstå att kärnkraft

Lnt.rt är- n<X'nt e.'A ria kan detta tänkas bero på bl.a. följande orsaker:

1. Flertalet männir.kor tänker i l i t e andra banor än industrifolk med

"ansvar för energiförsörjningen"

2. Allmänheten är fullständigt indifferent, bara flyter-med, väljer

sida som andra gör för t i l l f ä l l e t

3. Informationen är dålig. Kan det vara så att kärnkraftsidan

undnr ni lo dessa Sr haft fe l attityd i sin information? Skulle dot

b l i bättre för kärnkraftsidan at t , som Paul Turner, infomvitions-

chc:F på AIF, sade på en konferens 1976: "tike off the kid gloves?"

Ta i med hårdhandskarna all tså!

Låt oss \.a en t i t t på vilken information som bevisligen givit ett mät"

bart för kärnkraftsidan positivt resultat. Inför omröstning i Califor-

nium 1'J7G om käiTi kraf tmoratorium eller e j , åstadkom kärnkraftsidan en

ful l t rry-tnar omsvängning i inställning hos väljarna. Från klart undnr-
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er på att par månader. Man satsade stora resurser

Pi direktinformation till kyrko- och kvinnoorganisationer samt till

fackföreningarna. Kändisar, som tagit ställning for kärnkraft, visaden

flibigt på rriiten och i massmedia. En omtyckt politisk tecknares sidbyte

under kampanjen anses ha spelat en väsentlig roll for utgången. I de

övriga fem stater som hade omröstning var förloppet liknande och ut-

gången dcnEärrms.

AL! Ar..i'ien»rgiii i-urser far journalister under 1960-talet avspeglade en

Klart positivare och enligt Atomenergi, "sakligare" behandling av käro-

kraftmaterial i pressen, dock med ganska kort varighet. Vid den tiden

fanns en viss oro kring radioaktivitet m n ingen egentlig debatt an

vara elitär inta vara.

u- närr;nda ex.jn.pien år puri-.t aktioner där rrvin har att göra med en ganaka

homogen grupp folk, boende i Californien, respektive samma yrkesgrupp

journalister. Informationen kan i sådana -all bli specialinriktad, en-

hetlig och ef,"fiktiv. Ltt vir,s aktivt intresse kan också förutsättas.

ĵ ri uvenska Enagikurmissicnens ståndpunkt nar det gäller antal kärnkraft-

verk och i jämförelsen olja/kämkraft har uppenbarligen påverkat opinio-

nen, otr.iinstnnt temoorärt. SIFQ-undersökningar gjorda före och efter

i..r.jry,il'orii:iib3io[;uri;1 u t talan; i-ivfiren 1978, visaren Har ökning av. siffrorna fur

Kärnkraft. Läkaren och miljöskribenten Nils-Erik Landeils kritiska

inställning, men ändå ställningstagande för kärnkraften i rådande

situation kan nog na spelat en avsevärd roll i sammanhanget.

L.aricif?l.!y stöd for rJunkraften har också utnyttjats politiskt på så sätt

-.,tt: nn ov "centsrpax-tiets handplockade experter" skulle ha gjort ett

::i iobytii, vilkbt är nn mycket grov förenkling av Landelis resonemang.

>i Landeils reservaticnctext i Energikommissionens rapport SOU 1978:17.

utter Energikorrmissionens yttrande, sam innebär ett i princip oförändrat

kärnkr;iftprogram, (13 reaktorer enligt 1975 års energibeslut modifieras

till 10, 11 eller 12) har kärnkraftmotståndaren Hannes Alfvén (SvD

197B-04-21) ofterlyst en utredning om kämkraftindustrins inflytande.

Det skulle, enligt Alfvén finnas ett sådant över Energikommissionens

Icriamöter.
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Sarrmanfattningsvis skulle jag vilja säga: kärnkraftsidan har i takt med

den okande opinionen kraftigt okat sitt informationsutbud. Kvalificerad

personal och stora pengar haller världen Bver igång en stor propaganda-

och försvarsapparat, men den tycks i förhållande till sin storlek ha en

oftast förvånansvärt dålig effektivitet även om den i vissa fall och

åtminstone temporärt kan uppvisa påtagliga resultat i opinionsbildningen.

I
I
I
I
I
I
I
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KORT HI3TD3IK. SVCRIJr..

1 e t t enda steg var kärnkraften e t t begrepp som man diskuterade, läste

jn och debatterade på arbetsplatser, i harmen och i media. Aret var

1^73. Svensken, denna allmänt set t flegmatiska varelse, var p l ö t s l i g t

engagerad i en stor samhällelig f råga, som föru t endast tekniker, fors.».::-

r= och t i l l nöds även po l i t i ke r och några små miljögrupper t ag i t akt iv

dbi i . Vö\i var upphovet t i l l denna hastigt uppblossade reaktion på en

företeelse, sum funnits i landet sedan 1950-talet och var i t i konnBrsiellL

bruk sedan 1963 (Ågestaverkat) och i f u l .t programenligt utbyggnad sedan

mitten av 1960-f i le t : ' Svaret är mångface te ra t .

' i i nan j t j r r j rar s l -v i+t t r on denna fråga Inner man a t t skribantt^rnu är

Lärnligen överens om vl-ren 1973 som det st ira genombrottet fö r en a 11-

rnän opinionsbildning kring kärnkraften. C inträffade två händelser sc-n

anses vara de vikt igaste skälen t i l l a t t . ebatten satte igång.

1. Nobelpristagaren i fys ik ojn för re s yrelselcdamoten i AB Atoi;unerg.

^nnes Alfvén, f i c k i s lu te t av mars dstta år s tor t utryrrme i JN och

TV2. !l in fördömde där mycket hårt det svenska kärnkraf tprogrjrmt^t

och f i c k et t fantast iskt gensvar från övriga media, som satt r s tor

t i l I t m J ; i l l urirri uppgifter i hans egenskap av vetenskapsman.

gsit.därxitiiii ^ i r ^ i t t a Hambraeus (c) krävde i riksdagen

i, dvs. s'.opp cör vidare utbyggnad av kärnkraftverk.

MW<J tin ledningar t . i l l a t t debatten kom Bom den gjorde anses - åtminstonf

jå k' irnl 'rafthåll - vrjrti UGA:s utdragande av trupper ur Vietnam . Pressen

f ick pé grund av dettb mindre uppslag t i l l braskande rubriker och kär-n-

Ki-aftprohlematikBn var därför e t t ämne som mottogs med öppen famn. Från

Kärnkrafthåll hävdas också a t t mil jörörelsen v id denna t i d vai u t t rö t ta -

de på fosfater och n i t r i t sa l t ade korvar och nu fann något ny t t , int res-

sant at t angripa med f u l l k ra f t . Ibland hävdas också a t t de som tidigrjrr-

var aktiva i Vietnam -kampanjen nu r iktade sin opinionslust mot nya mål,

v i l ke t inöjligen kan innehålla någon sanning men ingalunda duger som för-

k lar ing.



I uyarstLnr;.ls 3a:;verker nog t i l l a t t ge det r a t t a svaret, men var det

verkligen sr, folkdebatt i detta skede? Det unika med denna debatt är

I a t t den kormrit a t t oiTifatta al la skikt och grupper i samhället. Hin tär-ike

• ar a t t uen inte nådde ut t i l l gemene man förrän betydligt senare. Då

• myndigheterna drog igång sina aktioner i samband med "oljekrisen"

I 1973-74 och ordet energi kom i ropet, da först började folk undra vad

det egentligen var som hände. Sambandet energi-olja ledds l e t t fram

I t i l l karnkröftkoFTplexets olika frågeställningar och t i l l insikt om

vilk&n r o l l energiapparaten spelar i e t t samhälle av vår typ. En verKli^t

I allomfattande "var mans debatt" kom a l l t s å inte igång förrän under och

efter "oljekrisen", dvs. t id ig t våren 1974.

• Debatt om kärnkraft har förekorrmit i a t t par t id igare , e j a l l s lika a^,-

. nvirkssnrnade omgångar. Exf?n->rel på sådana är svenskt kärnvapens vara el inr

I icks vara, inriktningen av det svenska reaktorprograrrmet på tungvstten-

reaktorer frän t i l l nedläggningen av Har,/ i ken- projektet, fördelning ne i lan

I privat och s t a t l i g t ägande och i n i t i a t i v på kärnkraftområdet. Dnnsa de-

bat ter fördos a l la på an hör-, teknisk och/elli.-r p o l i t i k nivå och fick

I ingen uppmärks-nTihut utanför init ierade kretsar t ro t s en r ä t t fullständig

teckning i åtminstone riksprfiss. Ovanstående ägde rum på 1950-talet och

i början av 1960-tal^t.

Under planeri r.,~ och byggande av Ågestaverket, 80 MWt, el och värrnepro-

ducoraridrj kiirf>r> aktar, 3 kin u anför Farsta i Stockholm uppstod an kraf-

t ig Ickai opinion. Människorna som bodde nära sjön Magelungen blev o-

ro l i j p . r.Xrv, •/älif-in r.kull;j anvcJrdas t i l l kylning av reaktor och konden-

sor och för vissa vattenburna utsläpp. Man undrade om inte l ivet i och

omkring sjön skulle påvtrkns e l l e r skadas av radioaktivt s p i l l . Presren

blev intresserad och problanen beskrevs ganska ut för l ig t i stockholms-

t.idnir.carr.a. Radioaktivitotoch strålning var de begrepp som bar opposi-

tion och debatt . AD Atomenergi, som - tillsammans med Vattenfall och

Stockholnn Elverk - var huvudansvariga för projektet, startade tilleamnanc

ned Stockholms Elverk en informationsdrive i området, vilken bl .a . inne-

höll en typ av studiecirkel där parterna möttes under en vinter . Man

lyckades lugna ner invånarna genan a t t visa på den helt försumbara ök-

ningen av radioaktivi tet i och omkring sjön. Man tillmötesgick ocksA krav

på ökad provtdgning i vatten, på köksväxter m •>. Efter några år , dä det

visat siz a t t anläggningen fungerade, tycks der allmänna inställningen

närmast vtjrit ljum el ler rent A/ posi t iv. Positiva uttalanden gjordes t . ex .

I

I
I
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av en av lodarna i den s.k. Intresseföreningen Magelungen, som var

paraplyorganisation för opinionsrörelsen.

Under uppförandet av kraftverket Marviken på Vikbolandet utanför Norr-

köping, upphävdes kritiska röster, både internt inom Atomenergi, Vatten-

fall och ASEA och offentligt. Mellan de bägge byggarna. Atomenergi och

Vattenfall, fanns alltsedan projekteringsstarten djupa meningsskiljak-

tigheter angående konstruktionen av reaktorn. Framförallt handlade det

om ett mycket avancerat överhettningssystem. Vattenfalls ståndpunkt,

som innebar att man inte ville göra kärnkraftverket fullt så avancerat,

och de därav följande kontroverserna med Atomenergi, medförde att före-

taget drog sig undan allt ansvar för Marviken, förutom leveransåtaganden.

Dessa diskussioner fördes hala tiden på intern nivå, och mycket lite av

motsättningarna och deras art läckte ut till massmedia. Det skrevs en

del om dem, t.ex. i Cf.̂ sns Nyheter, men uppenbarligen på ett språk som

var alltför tekniskt för att kunna väcka opinion.

I
En av de offentligt kritiska röster, som reagerade mot detta som han

kallade det, "interna smussel", var framlidne riksdagsmannen Manne

Ståhl (fp). Han var en av de få som ifrågasatte "teknikerväldet" så alt

det hördes. Aret var 1967. Hans kritik gällde dock det svenska arbetets

uppläggning och rollfördelning men kärnkraften san sådan ifrågasattes

inte.

Not: Kritiken mot Marviken-projektet var häftig också inom industrin.
Framförallt ASEA, som antagligen 1968 kallade Atomenergis ledning
till ett sanmanträde i Västerås och meddelade att nan ansåg pro-
jektet dödsdömt. Industrin ville gå in för den amerikanska lätt-
vattenreaktorn som då visat sig ekonomiskt konkurrenskraftig.
ASEA och den privata kraftindustrin var redan igång med projekte-
ring av OskarshTmn I.

Under de följande årnn brann en flämtande debattlåga i den svenska pres-

sen på dessa teman. Man ifrågasatte framförallt om det var rimligt att

Sverige satsat så mycket pengar (ung. 2 miljarder) och teknologi på att

utveckla en inhemsk tungvattenreaktor, när- den billigare och enklare

lättvattenreaktom fanns färdig att köpa i USA.
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Våren 1970 kom det dittills kraftigaste angreppet mot svensk kärn-

kraftindustri. Det uppmärksarmedes då, att AB Atomenergi hade långt

framskridna planer på en upparbetninsanläggning av använt atombränsle

i Sannäs, Bohuslän. Det var planer som man hävdade att AB Atomenergi

i dat längsta hade dolt för befolkning och lokalpolitiker. Projektet

hade dock publicerats 1961 och årligen rapporterats i Atomenergis an-

slagsframställningar och årsberättelser.

Vidare blov det helt klart att reaktorhärden i Marviken inte gick att

stabilisera och göra säkerhetsmässigt tillfredsställande. Omkonstruk-

tion skulle kosta åtskilliga miljoner. Verket lades ner efter kritik

från de inblandade företagens egna tekniker.

Att Marviken-projektet misslyckades tolkades nännast som en nationell

prestigeförlust. Vi fick 'Världens första oljeeldade kärnkraftverk".

Not: Om man jämför offentlig och intern kritik av Marviken-projektet,
finner man en väsentlig skillnad. Den offentliga kritiken saknar
helt en säkerhetsdebatt. Frågan om svenska statens förlorade pengar
överskuggar allt annat. Anledningen till nerläggningen finns endast
i periferin. Internt däremot spelade kritiska säkerhetstekniker
en avgörande roll för att till slut få fram beslut om nedläggning.

I
I
I
I

Kännetecknande för de ovan nämnda kontroverserna är att kärnkrafttek-

nikerna inte agerade i den allmänna debatten. Möjligen lät man den

interna kritiken läcka ut i pressen. Med enstaka undantag agerade endast

direktörer. En förklaring som drogs fram under Marviken-debatten är att

paragrafer om tystnadsplikt lagts in i tjänstereglementen, vilket tolkats

kategoriskt. Även om så var fallet, får man nog söka fler anledningar till

att teknikerna intB debatterar sin teknik i ett större sarnnanhang.

Det tidiga sjuttiotalet karaktäriseras av att de mest aktiva inom miljö-

rörelsen får upp spåret på och börjar debattera kärnkraften. Den ameri-

kanska kärnkraftoppositionen är i mycket en direkt förebild för den

svenska. Argumenteringen rör sig huvudsakligen kring direkt miljöpåverkan,

t.ex. kylvattnets effekt på närlokalen och radioaktivitetsutsläpp under

normal drift. Biologer står högt i kurs hos opponenterna. Vid en debatt

i Lund 1971 om Barsebäcksverket tryckte man hårt på det faktum att

temperaturhöjningen (8 °C) av kylvattnet vid normal drift orsakar plank-

tondöd i Öresund motsvarande 2C döda kor om dygnet.
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I motsats till tidigare opponenter ar de nya angriparna av kärnkraften

medvetna och envetna i sina attacker och dessutom mer eller mindre or-

ganiserade. Kärnteknikerna kan inte tiga längre. De tvingas in i för-

svarsställning. Ovanan att kommunicera med icke-tekniker medför dock att

teknikernas uttalanden ofta inte sträcker sig längre än till att hävda

att det inte går att resonera teknik på känslomässig grund. Detta sätt

att bemöta kritik finner nan även idag exempel på, även om den i början

mycket hårt låsta försvarsattityden tycks ha luckrats upp något.

Aren efter "oljekrisen" förändras debatten radikalt. Framförallt höjs

kunskapsnivån hos miljögruppGrna och allmänheten. Kämkraftiudustrin

som tröttnat på att, som man säger, bemöta slagordsmässiga och dåligt

FaktaunderDyggda anklagelser, inser att något måste göras - i synner-

het som kritiken hårdnar även i sak. Man börjar informera mera. Skolor,

studieförbund, arbetsplatser osv. beredes tillgång till lättfattlig

information på området. Han ansnr sig få lättare att bemöta kritiken,

då språket och kunskaperna hes kritikerna blivit av en mer teknisk na~

tur.

Sakinnehållet i debatten förändras också. Det sker en övergång från

lokala vattenproblem till frågor av mer global betydelse. Skiften

mellan armen can strålnin^srisker, plutoniumspridning, reaktorolyckor

med härdntidsmältning. risk för terroraktioner, avfallsproblem m.m. sker

cnabbt och ryckigt. DR snabba hoppen rnBllan debattämnena och det faktum

att oppositionen är den anklagande, ifrågasättande, medför att kärn-

kraftsidan tvingas kvar i en försvarande ställning på olika fronter.

Denna stärks inte då frågorna slutligen politiseras och då det läggs fram

en ny aspekt, en moralisk sådan, på de kanske viktigaste problemen:

hur' mycket energi kan vi oevilja oss och skall vi lämna över stora kvan-

titeter högaktivt avfall åt kommande generationer utan att förvissa oss

om att förvoririgsjii UJ detta kan ske helt säkert den tid som erfordras?

Till detta kemmer dcnosannolika men skrämmande reaktorolyckan, som

diskuteras i svåra statistiska termer.

Politiseringen aj kärnkraftproblematiken har automatiskt medfört att en

större grupp av svenska folket engagerar sig i frågan eller tar ställ-

ning via sinri politiska fora'amen. Samtidigt tvingas kärnkraftindustrin

att öka tempot och insatsen i den forskning som skall besvara framför-

allt olycks- och avfallsfrågorna men också bestämra framtida energibe-
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hov. Kärnkraften är inte längre en fråga om bra eller dålig teknik,

utan en samhällsfråga i ett mycket större perspektiv, där inga färg-

granna broschyrer kan ge enkla svar.

USA.

Under 1950-talet och tidigt 1960-tal var det främst enskilda veten-

skapsmän och forskare san angrep och ifrågasatte kärnkraftens utbyggnad.

Ungefär 1965 började man bilda lokala sarrmenslutningar där kärnkraft-

verk uppfördes för att föra de närboendes talan gentemot myndigheter och

industri. Akademiker med fackkunskaper dras in i debatten. Genomgående

organiserade amerikanarna sig mer än motsvarande grupper i Europa vid

denna tid. Detta fick till följd att kärnkraftmotståndarna tidigt fick

stor kraft bakom sina åsikter i form av en hög kunskapsnivå. Under slutet

av 1960-talet medförde många av deras aktioner att idrif ttagande av kärn-

reaktorer fördröjdes medan driftsförhållandena prövades i domstol. För

kraftindustrin betydde dessa dröjsmål stora kostnader och värre skulle

det bli. överhuvudtaget är debatten vid denna tid (sent 1960-tal) kon-

struktiv. Den ledde ofta till att utsläpps- och driftnormer reviderade,

vilket också skedde här i Agesta-fallet. Liksom i Sverige är dock mot-

ståndet mest lokalt, och den stora allmänheten tar ringa del i debatten.

Oljekrisen 1973-74 satte definitivt fart på energidebatten. Kämkraft-

sidan beklagade sig ofta och intensivt över att folk inte har förståelse

för deras åsikter, utan bara trycker på med denna "häxkittel av ankla-

gelser". Mönstret är ungefär detsamma som i Sverige. Trots detta lyckades

starka opponentgrupper i sex olika stater 1976 genomdriva folkomröstningar

om kärnkraftmoratorium. Intensiva informationskampanjer förekom från

båda sidor. Kärnkraftsidan vann överraskande lätt. Bl.a. lutade man sig

mot de enorma fackförbunden inom byggnadsindustrin. Budskapet vars "Vill

du ha kvar ditt jobb, måste du ha energi". Ett enkelt, lättbegripligt

budskap - kanske alltför enkelt.

Frapperande är s.k. kändisars inverkan på debatten. Ralph Nader, känd

bl.a. från attacker på bilindustrin (Chevrolet Corvette), fick en otro-

lig respons, då han inträdde i debatten vid ungefär sarnna tid som "grun-

daren" av den svenska debatten, Hannes Alfvén. Vidare har uttalanden av

vissa berömda fUrmänniskor i USA fört massor av folk till eller ifrån

de respektive lägren.
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Tyngst vägande skulle kanske inläggen frän vetenskapligt rutinerade

personer vara men båda sidor har lyckats engagera personer med nobel-

pristagarstatus och dessa storheter riskerar att ta ut varandra med den

eventuella följden att "vanliga" kändisars ställningstaganden kan få

större betydelse.

Not: Tekniken att använda känt folk i debatten har använts t.ex. i
Danmark. Vid debatten om Barsebäcksverket engagerades bl.a.
Svend Asnussen i protester mat verket.

I USA och för Övrigt i hela världen tycks avfallsfrågan vara den spring-

ande punkten. Vi har funnit lösningen, påstår kärnkraftsidan. Det finns

ingen lösning, py.-rarcpponenterna.

I
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KKRNK.RAFTFÖRETAG.

De svenska kraftföretag som har direkt intresse i kärnkraft är:

Vattenfall som driver Ringhals och tillsamnans med den privata och

kommunala kraftindustrin även Forsmarkreaktorerna, Oskarshamnsverkets

kärnkraftgrup, OKG, som handhar Oskarshamn I och II, samt Sydkraft

som driver de två Barsebäcksreaktorerna och Sr delägare i Oskarshamns-

verket.

Dessa foretag har alltså ett stort behov av att kunna bemöta kritik

snabbt och effektivt. En uppskattning av vad som i Sverige Årligen

satsas på kärnkraftinformation, skulle kunna se ut så här:

Vattenfall Sydkraft

- central PR avdelning

- Ringhalsutställning

- Forsmarkutställning

- lokal informationspersonal

OKG

- centralt 1 pers.

delad med Sv. Kraft-

vsrksföreningen

- Oskarshamnsutställning

- lokal informationspersonal

centralt 3 pers.

Barsebäcksutställning

lokal informationspersonal

T i l l detta kornner CDL:s

(Centrala driftledningen)

informstionsgrupp som innefattar

3-4 pers. anslag för program

o.dyl. samt t

I
I

Atomenergi

- Infonrationspersonal 4 pers..
- SAFO Swedish Atomic forum

(deltid)

- Tidningen Reaktorn

1) Numera Studsvik Energiteknik AB.
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ASEA-ATQi*

- Informatienspersonal 1 pers

- sporadisk tidning Svensk

Kärnkraft.

I
I
I
I
I

Man kan uppskatta kvalificerade personer till 100.000 kr/år. Antal

personer till 25. 25 x 100 TKr = 2,5 miljoner. Anslag till program-

verksamhet uppskattas till 5 MKr. Det gör totalt 7,5 MKr, säg 10 MKr

och det är antagligen i underkant. Mycket av informationskapaciteten

är dold i annan verksamhet, kvalificerade forskare och tekniker som

gor mer eller mindre tillfälliga insatser.

Under karnkraftdebattan har man frän kraftforetagens sida avdelat s.K.

resurspersoner, vilka fått föra företagens talan utåt, och som därför

varit mycket aktiva i debatten. Exempel p.s sådana personer, vilka också

skrivit böcker och/eller artiklar i ämnet, är Jörgen Thunell, Sydkraft

Carl-Erik Wikdahl, OKG, Evelyn Sokolowski, Studsvik och Carl-Eric

Holmqvist, Vattenfall. Man kan samtidigt notera att ytterst få av före-

tagens tekniker, har någonsin varit ute i debatten. Det galler också

högt placerade tekniker och forskare. De individuella bedömningarna

karmer sällan fram - det skar en "kondensering", som kanske är repre-

sentativ för uppfattningarna i branschen men inte avslöjar eventuella

avvikelser.

Samna mönster kan man sse hos den tillverkande kärnkraftindustrin, ledd

av ASEA-AT0P1. Pelle Isberg, f.d. informationschef (nu utbildningsledare

vid ASEA) gav 1976 ut boken "Svensk kärnkraft", där han på ett kontro-

versiellt sätt för frem kärnkraftens budskap och sin bedömning av de-

batten. Bl.a. gör han rent hus med massmedias insatser under debatten.

Förutom detta har ASEA-ATOM:s företagsledning - liksom AB Atomenergis -

legat ytterst lågt i debatten medan kraftföretagens ledningar ofta

tvingas ut i svarsmål. Denna lågmälda policy från ledningens sida med-

fönje 1977 att enskilda anställda krävde att på egen hand få gå ut i de-

batten. På hösten 1977 bildas på ASEA-ATOM "Aktionsgruppen för karnkraft-

informetion". Man deltar i debatter, besöker skolor, skriver insändare.

Vidare uppmanade man kraftföretagens anställda att bilda liknande ak-

tionsgrupper vilket också skett. Man försöker påverka politiskt an-

svariga personer i en för kämkraftsidan positiv riktning.

U- -
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Företagens enskilda infonrationsaktioner till trots, är det deras

samlade aktioner, främst i CDL:s regi, san fått större spridning

och uppmärksamhet av mer landsomfattande karaktär. CDL:s organisation

och verksamhet behandlas nedan.

CDL.

COL, Centrala Driftledningen startades 1934 av Vattenfall och de åtta

största elkraftproducenterna, som en beredskapsorganisation, vilken

skulle samordna elproduktion vid krig och krigsfara. 1944 slöts en

överenskommelse mellan medlemmarna m samarbetets även i branschfrå-

gor. CDLis huvudsakliga arbete under 1950 och 1960-talet var, förutom

samordningsarbete av vattenkraften, att göra elprognoser. Dessa progno-

ser kom mer och mer att ligga som grund för utbyggnader av kraftindu-

strin. 1962 kom en CDL-studie som avsäg kraftbehovet under 1970-talet

Denna studie förordade en stor andel kärnkraft och anses av CDL vara

upptakten till det svenska kärnkraftprogrammet.

1967 3löts en överenskommelse mellan Vattenfall och de 8 övriga kallad

"CDL i fred". Där kan man läsa följande:

CDL skall

i 1 verka för rationell kraftproduktion och distribution

i 2 vidta matt och steg för att undvika bristsituationer

S 3 planlägga krafthushållningen under krig.

Vidare: Vattenfalls generaldirektör är automatiskt ordförande i CDL.

Elkraftproducenterna sammanföres till sex slamraden, som sammanfaller

med militärområdena, Milo.

1972 bröts COL itu på så vis att beredskaps- och branschfrågor helt

segregerades. Anledningen var att branschfrågoma tog alltför mycket

tid i anspråk. Det nya organet för branschfrégor, CDL-företagens sam-
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arbetsorgan, utökade samtidigt sin mBdlemaskara till 13 företag

förutom Vattenfall och fick ett helt friscående kansli. Ordföranden

utses av Vattenfall, som har två styrelsemedlarmar av sju. Det senare

bildade kärnbränslebolaget SKBF, Svenska kärnbränsleförsörjning AB,

knöts också nära till CDL. Detsamma gäller andra grupper som repre-

senterade kraftföretagens intressen i kärnkraftutbyggnaden, program-

rådet för radioaktivt avfall (PRAV) och studien "Kärnbränslesäkerhet"

(KBS).

Sanma år 1972, kom den CDL-studie som förutsatte 25 kärnkraftverk i

drift 1985. Utan att överdriva kan man nog säga, att det var denna

som väckte politikernas visioner om kärnkraftsamhället och som var upp-

hovet till Birgitta Hambraeus tidigare nämnda krav på moratorium. Prog-

nosen extrapolerade éLbehovets ökning utan frågetecken och intecknade i

princip en lång rad platser för lokalisering av kärnkraftverk.

Efter omorganisationen visar det sig att CDL:s samarbetsorgan, framför-

allt genom sin 1973 nybildade "konmitté för informationsfrågor", allt-

mer blir en propagande- och informationscentral för kärnkraftintressen-

terna. Av 14 utgivna publikationer 1974, året då kärnkraftdebatten

härjade som värst, hade 12 kärnkraften som tema. Huvuddelen av dessa

hade tekniker, centrala och regionala beslutsfattare till adressater.

Av informationen till folket skall skolpaketet "Är el en kärnfråga?"

och dess efterföljare behandlas längre fram.

Vintern 1973-1974 fick det moderna CDL sitt första riktiga eldprov. Då

uppkommer den s.k. oljekrisen. Den 4 november 1973 beräknas det att

oljeproducenternas nedskärning drabbar Sverige med en minskning i

oljeimporten med 8-15 %. Den 7 november beslutade CDL enligt <2 i

"CDL i fred" att förbereda spar- och ransoneringsåtgärder. 2 januari

1974 inträdde restriktioner för elanvändning. De planerade ransonerings-

åtgärderna behövde dock aldrig sättas igång, CDL slapp därmed stå i

rampljuset och kritiseras likt dåvarande handelsminister Feldt, som

tillskrevs ansvaret för den kaosartade bensinransoneringen. Denna på-

gick i nästan tre veckor innan myndigheterna insåg dess meningslöshet

(6/1 - 29/1 1974), Redan den 25 december 1973 hade betydande lättna-

der införts i oljeembargot.
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Not: Ransoneringsblenketterna var antagligen tryckta vid denna tid-
punkt och dBt byråkratiska kvarnhjulst fått sådan rotation att
dst inte gick att stoppa.

CDL:s organisering av slrestriktioner och den eventuella ransoneringen

var god. Redan 1970 fick kraftindustrin och CDL, p.g.a. den dåliga

tillrinningen i vattenmagasinen, utarbeta sparkampanjer och elrestrik-

tioner, som användes i det allmänna elsparandet detta år.

Vid ovanstående två tillfällen 1970, 1974 användes de flesta kända in-

formationsmöjligheter: personliga besök hos företagen, annonskampanjer,

radio och TV samt flygblad till hushållen. En stor skillnad kan dock

iakttas mellan kampanjerna. Den senaste 1974, utmynnade i en debatt.

Oljeberoendet väcker insikterna om energins betydelse för vårt sam-

hälle. Kärnkraften uppfattas av många som en fortsatt ohämnBd satsninp,

på energiti 11växt.

CDL:s policy för spridning av information kan sammanfattas så: de som

begär information skall få den. Det medför att mottagarna framförallt

blir tekniker och beslutsfattare. Det huvudsakliga materialet är sarrman-

fattningar av konferenser och tekniska rapporter angående säkerhet vid

och lokalisering av kärnkraftreaktorer. Vidare stöder man utgivning av

böcker som, enligt CDL:s bedömning, berör verksamhetsområdet på ett

sakligt sett. Det innebär också att informationen får en teknisk be-

toning och kringgår värderingsproblem i samhällsdebatten.

Under senare år har informationsspridningen och trycken av information

breddats. "Kärnkraftens ABC", "Frågor och svar om kärnkraften" samt

skolpakBtet "Är el en kärnfråga?" är exanpel på lättfattlig information

som erbjuds studieförbunden och skolorna i händelse av intresse. Vidare

hyr man ut filmer, bildband och föreläsare. Vid samtliga kämreaktor-

stationer finns i kraftbolagens regi informationscentraler. Där använder

man modern utställningsteknik, film, bild- och ljudband, samt broschyr-

material för att sprida grundläggande information till den besökande

allmänheten. Från början var denna strikt teknisk, senare har man allt-

mer tagit upp diskussion kring opinionsargument.

I juni 1977 utkom det första numret av CDL-tidningen, som spreds till

initierade, massmedia och anställda inom kraftindustrin. I en artikel

i
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undrar man bl.a. hur det skall gå med svenska folkets Mallorca-resor,

bostadsstandard, motorbåtar och bilar om man inte har en fullgod

energikälla helt utbyggd, när oljan tar slut.

Not; Tidningen blev inte långlivad. Några fler numrer har inte ut-
kommit (april 1978). Redaktören, civilingenjör Bo Kumlin, uppger
att direktionen anser utbudet av information tillräckligt och han
har svårt att få fram material inte minst från utåt ansvariga
överordnade. Förlitar man sig för mycket på energikommissionens
material och bedömningar?

Syftet med CDL:s information är bl.a. "att skapa tilltro till och för-

ståelse för kraftindustrins åtgärder och därmed sarmianhängande åtgärder

från samhällets sida vad gäller energiförsörjningen". Under de stadiga

tillväxtåren under 1960-talet och början på 1970-talet var tilltron

till CDL stor. Man åkte på tillväxtvågor och presenterade populärn

prognoser om den kraftiga energiökningen. CDL publicerade rapporter

om avancerad placering av kraftverk, som blev internationellt kända, r*

tillväxttakten minskade markant en bit in på 1970-talet, kom hela kraft-

industrin och därmed CDL i försvarsställning. Den öppna debatten medförde

att stora grupper fick misstro till och blev helt oförstående för kraft-

bolagens åtgärder.

Not; Var den springande punkten kanske CDL:s oreserverade framskrivning
av tidigare ökningstakt och självuppfyllandet?) prognoser för kraft-
behovet?

CDL:s SKOLPAKET.

Höstterminen 1974 gick CDL ut med en förfrågan till de flesta av landets

gymnasieskolor. Man undrade om lärarna i naturvetenskap och samhälls-

kunskap var intresserade av ett studiepaket om energifrågor. Om jakande

svar, var det bara att beställa det antal klassuppsättningar som be-

hövdes .

Varje uppsättning innehöll 7 x 35 häften och broschyrer. Materialet har

gjorts så sakligt som möjligt uppges det i lärarhandledningen. Man på-

pekar där vidare, att i :referenslitteraturen har det även medtagits

litteratur som är kritisk mot kärnkraften. Denna är: P. Kågeson "Stoppa

kärnkraften" samt H. Alfvéns "Atomkraft" m.fl.

Paketen är uppdelade i grunaxirs (3-4 lektionstimmar) och fördjupnings-
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uppgifter (3-5 lektionstimnar). Övningarna går ut på att besvara

frågor vars svar hämtas ur de utdelade häftena. Dessa är: Aktuellt om

elkraft (CDL), Aktuellt om kärnkraft (CDL), Energi, elkraft, kärnkraft

i Sverige, Kärnkraftens ABC (särtryck från Expressen), Käx-nkreftens

ABC (CDL) samt Vår elförsörjning.

Not: Det utsända broschyrmaterialet är ganska ensidigt. Dessutom har
man i slevhäftet sprängt in en artikel av en kärnkemist från
Chalmers, dar den okritiske mer eller mindre överbevisas om
plutoniums relativa ofarlighet .

Studiesatsens mål är, enligt CDL, att eleverna bättre skall förstå och

delta i debatten om elförsörjningen och kärnkraftens del i denna.

I
I
I
I

Efter att ha intervjuat ett antal lärare i fysik och samhällskunskap på

Malmös största gymnasiesko ler cm paketet framkom följande: De flesta

mottager detta och liknande studiematerial med tacksamhet, då det

direkt och utan förberedelse går att använda i undervisningen. Ett

viktigt plus är att materialet är utan kostnad för skolan. Lärarkåren

är dock splittrad. Vissa lärare nekar p.g.a. paketets propagandakaraktär.

Klasserna 1 och 2 har huvudsakligen varit mottagare. Genomgående

framförs åsikten att studiepaketet är för ambitiöst, man lägger max.

2-3 tirrmar på det. Vidare anser man att eleverna är lite engagerade i

frågan och att de inte har någon större debattlust.

I de tekniska klasserna är en stor del av eleverna kärnkraftanhängare,

i motsats till vad som är fallet i de naturvetenskapliga och framförallt

de humanistiska klasserna.

Not: "Tyder detta på större insikt cm problemens art i teknikernas
fall, eller är det påverkan från hem och kamrater och vetskap
om framtids yrke som fått teknikerna att slå fast sin stånd-
punkt?"

På frågan om vad för effekt informationspaketet haft blir svaret att

det framförallt tagit udden av vaneföreställningen typ exploderande

reaktor, samt höjt kunskapsnivån något hos eleverna, Man anser dock

inte att den indifferenta gruppen bland eleverna blivit påverkade i

någon större utsträckning åt något håll.
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Från COL hävdar man att syftet med paketet var att försöka därpå

verkningarna av och lägga tillrätta de osakligheter om kärnkraften

som framförts av massmedia sedan våren 1973. Då man fick bra gen-

svar på den första upplagan 1974, har man fortsättningsvis varje

år gått ut med ett nytt reviderat studiepaket. Fram till våren 1977

hade man således spridit 1700 paket. Kostnaden per paket ungefär

250:- kronor. I allt omkring 0,5 MKr.

Våren 1977 hade man ett helt nytt paket färdigt "Ett studiepaket om

energi". Oetta har en bredare inriktning ån "Är el en kärnfråga", och

visar upp skrifter från Svenska Petroliuminstitutet och Vattenfall

förutom CDL:s kärnkraftmaterial.

Efterfrågan på detta paket blev kraftig. De 1700 paket man producerat

för ett års behov gick åt på en månad. Efter ny tryckning, beräknar

man på CDL att under perioden april 1977 till april 1978 sprida 3000 pak&t,

vilket innebär att huvuddelen av landets skolor nåtts av informationen.

Det motstånd som mött CDL:s kampanj i skolorna, har komnit i form av

en JO-anmälan. Det var VPK som påstod att CDL missbrukade sin budget

genom att sprida kärnkraftpropaganda.

CDL har inte gjort någon uppföljning av sitt informationsprogram i

skolorna. Han vet således inte vad slags effekt paketet haft, om

någon. Från CDL:s sida gissar man dock att resultatet varit gott.

Lärarna är goda opinionsbildare och med den spridning materialet fått

genom att eleverna tagit hem det tror man att satsningen haft effekt.

Not; Lärarna har sedan länge i princip varit tacksamna för material
om forskning och teknisk utveckling. Det beror dels på att
läroböckerna inte hinner med i det nya dels på att de skyggar
för problemdebatt ända tills det - som i kärnkraftfrågan -
blir opportunt att ifrågasätta.

I
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SVENSKA REGERINGENS AKTIONER.

Under kärnkraftdebatten har svenska regeringens kärnkraftinfomnation

till stor del kommit från det statliga bolaget AB Atomenergi. Bola-

get bildades 1947 och var då till 57 % ägt av staten. 1970 övertog

staten samtliga aktier. Då Atomenergis huvudsakliga verksamhet varit

forskning i nukleära frågor och utveckling av kärnkraftteknologin

har man naturligtvis haft en mycket hög specialistkompetens.

Efter den nya regeringens tillträde 1976 har bolaget omorganiserats

till Studsvik Energiteknik AB och ålagts uppgifter inom alternativ

energiforskning.

Kritiken av Agestaverket i början av 1960-talet ledde till att AB

Atomenergi, Stockholms elvsrk och Vattenfall dels ordnade en populär-

vetenskaplig vinterkurs för den lokala miljöorganisationen dels utzvr-i.-*-

de verket med en utställningsbyggnad - en föregångare till vad som

finns vid de stora kärnkraftverken. Det är oklart hur utbredd opinionen

kring Agesta var. Troligen var tnajoriteten som vanligt måttligt enga-

gerad. Aktionen medförde - i förening med tillmötesgående beträffande

utsläpp och kontroll i alla tall att opinionsyttringarna försvann efttsr

verkets start. Den utlöstes praktiskt taget helt av oro för radioak-

tiva utsläpp och närdes av er, primitiv propaganda om risker för miss-

bildningar av barn i omgivningen. Det bör betonas att detta var samtidigt

med att kärnvapenproven kulminerade och spred radioaktivitet. Samtidigt

visades det tekniskt möjligt att radikalt minska utsläppen från kärnkraft-

verk jämfört med det enligt international1 expertis "tillåtna".

Två gånger under 1960-talet (november 1960 och april 1967) arrangerade

AB Atomenergi kurser för "utbildning av journalister i nukleära frå-

gor"- en idé som 1974 togs upp på nytt av industridepartmentet. Förutom

resan till Studsvik, Atomenergis forskningsanläggning, där kursen hölls,

stod Atomenergi för alla kostnader. Föredrag av bolagets personal,

studiebesök och paneldiskussioner ingick i progranmet. Täckningen var

god och man beräknade att de närvarande journalisterna, vid vart till-

fälle representerade mellan 1,5-2 miljoner spridda tidningsexempler.

Sven TV och radiofolk var närvarande. Från Atomenergis sida var man

mycket nöjda och ansåg att resultatet, i form av positiv, men framför-

allt sakligare press och en bättre kontakt med massmedia» mer än väl

vägde upp den ganska stora insatsen i form av pengar och arbete.
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Not: Erfar .nhetama 1974 av industridepartcmentetG arrbulcrande
journalistkurser blev en annai.Nu hade en skeptisk, kritisk
attityd vuxit fram och kursuppläggningen var kanske alltför
banalt kärnkraftsäljande.

Andra aktiviteter Atomenergis informationsavuelning står för, är

samordning och organisering av konferenser, paneldiakussioner, skrib?.r-f--

skåp och utgivning av böcker och broschyrer samt internationella kon-

takter. Sverige är medlem i ett antal internationella organisationer,

t.ex. IAEA C International Atomic Energy Agency, som behandlas längru

fram), ett FN-organ med sate i Wien, OECDrs speciella kränkraftorgan

(E)NEA och FORATOM i Paris, det europeiska dotterorganet till det

amerikanska Atomic Industrial Forum, AIF. Dessa organisationer har

sedan början av 197f]-talet byggt upp en nycket utvecklad tclexservict.

till vilken svnnska företag i kärnkraftbranschen är anknutna. Genan

det snabba informationsutbyte detta medför staterna emellan, kan 'ärt'

kraftfolk i respektive land gå ut och dementera eller (mera sällan) t"

kräfta pressuppgifter, till och med innan nyheten blivit uppmärksanrroc

i det egna landet.

Not: Man försöker på detta vis följa filosofin att vara steget före
i debatten.

Exempel: BarBebocksmarachcn spreds likt en löpald till medlemsföreta':'

över hela världan. Våren 1977 kunde pressen berätta om pn

strålningsolycka i ett spanskt kärnkraftverk. Via AIF:s

telexservice kunde kärnkraftfolk i Sverige snabbt dementera:

kraftverket var koleldat, och det var således ingen reaktor-

olycka utan golIde en radioaktiv isotop i en strålkälla för

undersökning av svetsningskvalitet.

Den svenska forumorganisationen SAFO (Swedish Atomic Forum) administraran

av Atomenergi. Informationschefen på Studsvik, civilingenjör Sten

Sandström uppger att SAFO sköts av honom mad "vänster hand". I SAFO:s

namn utges tidningen Swedish Nuclear News. Den beskriver fortskridandet

av den svenska kärnkraftutbyggnaden, tekniska prestanda,- resultat och

affärsuppgörelser.
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Not: Organisationen verkar främst vara ett instrument för att
hålla skenet uppe för svensk kärnkraft, utåt, internationellt.
I tidskriften, vilken sprids till framförallt kärntekniker runt
världen, saknar man en ärlig beskrivning av tekniska problem
och missöden, vilket vore en självklarhet kolleger emellan, med
tanke på att kärnkraften runt hela världen sitter i sarrma båt.
Man erkänner t.ex. helt enkelt inte att Ringhals I tidvis gått
med dundrande förlust på grund av en mankerande engelsk turbin,
utan påpekar att reaktorn "has worked extremely well". Om man
undviker att ge sakliga, tekniskt korrekta upplysningar inom de
egna leden, hur kan man då förvänta sig att information till
opinionen skall inge trovärdighet? Konkurrens företag och landar
emellan är troligen boven i dramat. Den verkliga politiska
situationen för kärnkraften i Sverige kommer dåligt fram i dessa
blad liksom i da internationella facktidskrifter i allmänhet,
där man oftast får intrycket att problemen är av övergående natur.

Sedan regirinr^bytet 1976 har AB Atomenergi fått ändrade premisser för

sitt arbete. Anslagen för kärnkraftforskning har minskat och resurser

därmed flyttats över till forskning om alternativa energikällor. Bolaget

har sedan halvårsskiftet 1378 - ca 30 år efter starten - bytt ne.,.n till

Studsvik Energiteknik AD.

Den svenska regeringens ställning i kärnkraftfrå^an fram till 197r zv

väl allom bekant. Alltsedan initialskedet i mitten av 1940-talet, har

man från socialdemokratiskt håll drivit en medveten satsning på kärn-

energi. Det har givit till resultat att Sverige, relativt folkmängd,

nu ståtar med det största kärnkraftprograrrmet i världen.

1374 startades på svenska regeringens initiativ ett omfattande informa-

tionsprogram vid bildningsförbunden. Omkring 3 miljoner kronor lades i

budgeten. En neutral referensgrupp formades, vilken skulle sanmansätto

litteratur på ett objektivt sätt och ge råd åt bildningsförbunden.

Denna grupp hann inte bli tillfrågad i nämnvärd utsträckning. Det blev

istället så att förbunden, vilka alla med ett undantag är knutna till

de politiska partierna, valde sitt eget material till informationskurser-

na. Det medförde att förbundens information blev helt styrd av respektive

partis inställning i kärnenergifrågan. 80.000 människor beräknar man

tog del av denna kampanj. En bra bit övsr hälften deltog i kurser arran-

gerade av socialdemokratiska bildningsförbund. Resultatet av kurserna

var framförallt att folk förstod hur lite de förstod, alltså från båda

sidor en nyktrare syn på problemen.
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Parallellt med ovanstående hade regeringen andra aktioner igång inom

sarma orrråde. Dåvarande Energirådet - ett informellt forum - arrangerade

fyra offentliga mötan med en panel bestående av kärnkrafttekniker och

opponenter. Mötena som vart och ett täckte en dag, behandlade kamkraf-

tens problem i olika former och ägde rum ett par månader från november

1974 till februari 1975. Industridepartementet anordnade under sarmw

tid kurser speciellt för journalister. Man ville få till stånd en sak-

förbättring i rapporteringen om energifrågor.

Om man jämför med de kurser som Atomenergi arrangerade for journalir.tar

under 1960-talet, visar det sig att Industrideoartementets aktion i

det närmaste var verkningslös. Man fick ingen noterbar positiv föränd-

ring i pressen, utan istället kritik som ansåg att det fanns alltför

litet utrymme för kritik av kärnkraften i kurserna.

Not; Detta kan tyda på att tekniska skribenter och folk som "tycker"
till stor del valt sida och låst sig i ett läge vid denna tid
då debatten pågått i drygt ett år. Alltså en minskning av den
medvetna indifförenta gruppen. Därmed inte sagt att den stora
omedvetna gruppen blivit mindre. I början av 19?6 ansSg SIFO
att 20 % av befolkningen inte lagt märke till att det pågick
en kärnkraftdebatt.

Regeringsskiftet 1976 har inte bidragit till någon nämnvärd förändrinp.

av informationsflödet från myndighetshåll. De politiska partiernas stånd-

punkter har däremot blivit helt klart uttalade sedan dess och ställte

mot varandra. Trots detta är de flesta politiker klart blyga i sina ut-

talanden för kärnkraften. Detta kännetecknar de flesta länder i väst-

världen. Ett stort undantag finns, Västtyskland, vars regering genom

sin minister för forsknin» och teknologi, Hans Matthöfer, flödar av

kärnkraftpropaganda . Ett exempel på ett land vars regering lagt mycket

tid och pengar på en landsomfattande informationsdrive är Österrike. För

att möta den starka opinion som kom då man gav drifttillstånd åt landets

enda reaktor, har man de senaste två åren anordnat offentliga möten och

paneldiskussioner samt TV och radiodebatter. Enligt Nuclear Neww maj 1978

verkar det som om det ambitiösa programnet utmynnat i intet. Opinionen

verkar tvärtom ha ökat, vilket nödsakat regeringen att hålla inne med

drifttillstånd, till avfallsproblemet är löst. Under sonmaren 1978

har man ocks"j aviserat att m n tänker utlyne an folkomröstning.
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Mot: Informationsspridningen inför en folkomröstning i ett Sverige
relativt närstående land borde vara ett intressant studium i
teknologirelationer och kormunikationssociologi.

I
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PRQKUKLEÄRA ORGANISATIONER.

PS följande sida skall behandlas de största pronukleära organisationerna

med internationell spridning. Organisationerna sysslar huvudsakligen

med information, forskning och utbildning, men konsultverksamhet- och

lagstiftningsrekormendation står också på programmet. Hit komner forsk-

ningsresultat och utredningar, san debatteras internt. Denna process

ger material till forskare och tekniker san uppträder såsom experter,

men också till PR-aktiviteter nationellt och internationellt.

I
Organisationerna är al la uppbyggda enligt företagsnodell. En verk-

ställande kammitte, en styrelse, samt arbstet utlagt på ol ika kommittéer.

Deras arbetsmetoder sk i l jer sig inte mycket från varandra och målsättningen

ar densarma; ökad andni kärnkraft i el och värmeproduktion.

I
I
I
I
I
I
I

5.1 INTERNATIONAL ATOMIC ENERGI AGENCY.

IAEA grundades 19E7 som et t FN-organ med syf tet a t t söka "påskynda och ut-

vidga bidraget av atomenergi fö r f red, halsa och välstånd över hela

världen". IAEA rapporterar d i rek t t i l l FN:s generalförsamling. Antalet

medlemestater har ökat från 54 (1957) t i l l 110 (1977). Dessa f inansierar

organisationens snabbt växande budget (1972 16 m i l j .S , 1977 44 m i l j . $)

genom bidrag. Antalet personer, knutna t i l l organisationen är f ö r t i l l -

f ä l l e t 1200.

Sina första verksamhetsår ägnade IAEA huvudsakligen åt utveckling av

strålningsteknik, inom områdena medicin och jordbruk. Tekniken a t t be-

stråla matvaror f ö r a t t öka hållbarheten var i början av 1960-talet

revolutionerande, liksom at t behandla f a r l i ga tumörer med rodioaJtiva Isotoper.

Stor v i k t lades vid a t t utbi lda tekniker, f ramföra l l t f rån utvecklings-

länderna.

DS kärnkraften under 1960-talet blev sn teknisk- och kommersiell r e a l i t e t ,

översköts IAEA:B verksamhet al l tmer på denna sektor. I egenskap av

FN-organ kom en stor del av IAEAsa verksamhet a t t handla om säkerhets-

problem, både nationella och internat ionel la. Säkerhetssystem utarbetade

av IAEA har applicerats på reaktorer runt hela världen. En annan v i k t i g

fråga var a t t förhindra spridandet av kärnvapen. Genom at t underteckna

"fördraget om icke-spridning av kärnvapen" går medlemsstaterna med på

övervakning och kontro l l av s i t t nukleära material i IAEAss reg i . För-
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draget ko-n 1970.

Under 1S70-talet ökade IAEA sin aktivitet vad gäller planering och
konstruktion av kärnkraftprojekt. 1974 fick Mexiko och Jugoslavien
som första länder sin kärnbränsleförsörjning tryggad av IAEA. Man har
mänga forskningsprojekt igång, bl.a. ett om regionala upparbetnings-
stationer. Samma år startas er. internationell arbetsgrupp som skall
undersöka det hög- och medelaktiva avfallets förvaring. En annan grupp
har arbetat med nedläggning och nedmontering av kärnkraftverk (s.k.

decommssioning).

IAEA:s informationssystem är välutvecklat. Man upptäckte tidigt at t n '
datamängd man erhöll från sina medlemsstater var svår at t överblicka
och samordna. Under 1950-talets senare del utvecklades därför ett
computerbaserat informationssystem, unikt ênom att insamling och spi .:
ning av data är decentralicerat. Endast samordning och översättning skur
på huvuddatom i Wien. 46 länder och 13 internationella organisationer
lämnar indata t i l l INIS (International Nuclear Information System). Man
beräknar att INIS genom dessc har tillgång t i l l minst 95 % av all publi-
serad nucleär l i t teratur i världen. Medlemsstaterna får tillgång t i l l
materialst genom magnetband och mikrofilm , via ett två ggr/månad utsänt
"Atomindex" från vilket beställningar kan göras. Den svenska INIS-cen-
tralen hanteras främst genom biblioteket i Studsvik. För IAEA tillgäng-
lig li t teratur, några siffror; (april 1976) 50.000 böcker, 1.800
tidskrifter, 200.000 rapporter och uppsatser, 600 filmer m.m.

För den intresserade allmänheten tillhandahåller IAEA, förutom den vanl ig
"se vad vår verksamhet är bra"-informationen, ren kärnkraftpropaganda.
Avfallsproblemet t.ex.ätryker man ett streck över i skriften "The
management of radioactive wastes" (april 1977). Där propagerar man bl.a.
för fortsatt dumpning av högaktivt avfall i en tyek saltgruva och på lik-
nande ställen. Man anser detta vara säkert eftersom man vet följande:
En naturlig reaktor i Gabon, Väst-Afrika producerade plutonium i över
100.000 år. Nu 1700 miljoner år senare har man funnit att det producerade
plutoniet hållt sig inom en ytterst liten lokal i området och att ingen
radioaktivitet finns kvar!

•J
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tot t Ar det t . ex. för Sveriges del real ist iskt att jämföra detta torr:1

ckanorrrådo rad svenskt urberg, som ju är genomkorsat av sprickor ?

Man visar också hur små mängder dst rör sig an. Frankrike, med 200 reak-

torer- igång år 2000, . behöver detta år endast omhändertaga en simbassäng

f u l l av högaktivt avfa l l . Civila reaktorer i USA beräknas at t 1990 endast

ha producerat en tiondedel av vad det mil i tära progranmet har åstad-

kommit av högaktivt avfa l l . Lag- och mellanaktivt avfal l nämns bara i för-

bigående. Hanterandet av detta är rut in och utan svårigheter.

Not; På ovanståenda sätt försöker (?) man förringa ett av kärnkraft-
debattens viktigaste spörsmål.

Organisationens direktör, svensken Sigvard Eklund, säger i förordet t i l l

IAEA:s 20-års jubileumsskrift: "Vi får hoppas att moståndet mot kärn-

kraften viker när de berörda samhällsgrupperna rä t t inser de mil jö-

rrässiga faror övriga energislag drar med s ig" . IAEA har en svår dubbel-

r o l l som kontrollant mot kärnvapenspridning och promotor av f redl ig

kärnenergi olika former. Även pol i t isk t är sitautionen svår med tunga

kärnkraftländer och kärnkraftintresserade u-länder och inte minst

öst-statema, som o f f i c i e l l t har en stark t i l l t r o t i l l kärnkraften,

något som bekräftades av den 25:e sovjetiska partikongressen enligt

vilken kärnkraften er "ren och miljövänlig". Varje försök från IAEA:s

sida att tala om olösliga problem skulle ofelbart stöta på patrul l från

korrru nist länderna t

ATOMIC INDUSTRIAL FORU.P/) (AF) .

Amerikanska AIF ar en "Trade organisation for the nuclear industry",

grundad 1953 såscm ickevinst organisation med 600 medlemsföretag i ?A

länder. Budgeten 1976-1977 var omkring 6 m i l j . Z. AIF utger t idskri f ten

Nuclear Industry samt publikationer av olika slag. Man samarbetar nära

med American Nuclear Society, ANS, bl .a. vid större konferenssr. Samar-

betet ifrågasattes dock sn ANS vid vintermötet 1974, då det framkom att

AIF upphört att automatiskt registrera ANS medlenmer som sina egna.
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" in "\ir ackså var i t i bråk med Westinghouse Electr ic Corporation. Detta

ssdan Air organiserat en kanmitté som sysslade med kärnbränslefrågan• An-

klagelsen från Westinghouse löd: "They have conspired to set prices, to

manipulate the international uranium markst with rigged bids and contrieved

market divisions, to keep uranium supplies of f the market unless buyers

accepted exorbitant prices and to force Westinghouse out of the market

via collective boycott", (ur boken "The si lent bomb").

AIF stöder och underhåller industrin med information och t jänster, fram-

fö ra l l t genom s i t t "Public Affairs and Information Program". De senaste

åren har "The Program" vid sidan av s i t t basarbete med medlsrmBT och press,

börjat kontakta Federals pol i t iker och andra inlytelserika personer utan-

för industr in.

Förflyttningar ,JV/ AIF:s huvudkontor från New York t i l l Washington DC får

väl anses vara e t t led i denna process. Det har höjts röster från kärn-

kraft industrin a t t AIF ägnar sig a l l t f ö r mycket åt denna lobbyrol l , dvs.

påverkan av po l i t i ker och beslutsfattare.

Dotturorganisationer t i l l AIF f inns runt hela världen b l .a . Atomforum i

Paris och Deutsches Atomforum som de största. Deutsches Atomforum anord-

nar varje år rn s.k. reaktordag (Reaktortagung) med deltagare från helt.

I Evsris;:; finns 3AF0, Swedish Atomic Forum. Av de 600 medlemsföretagen

finns elva i Sverige. Det är ASEA-ATOM, STUDSVIK ET AB, Skandinaviska

Liverk, Angpanneföreninp,en, Atomkraftkonsortoriet AKK, Centrala Dr i f t -

ledningen COL, Vattenfal l , Svensk KärnbrMnsleförsörjning AB, Svenska

AtorrrfGrsjkringspoolen, Sydkraft samt Uddcomb.

AMERICAN NUCLEAR SOCIETY (ANS).

ANS bildades 1954 i Washington DC. Dess syfte var at t sarmönföra och binda

samnan da ol ika -renarna inom kärr.kraftindustrin. Målsättningen var a t t

fungera som en utbildande, vetenskaplig organisation utan v inst . Dess

främsta uppgift blev at t främja t i l lväxten för känkraftindustrin. Man

når detta genom at t understödja forskning, sätta upp stipendier, sprida

information or.'-. szmrbp.ta mad likasinnade organisationer.
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Medlerrmarna består både av individer och företag. För at t b l i en av de

omkring 12.000 medletnrerna krävs att man har forskarplats på känd ins t i -

tution el ler har minst tre års erfarenhet på ansvarsfull ställning inom

kärnkraftindustrin e l ler omkringliggande f ä l t . Då ANS är den enda samman-

slutning på kärnkraftorrrådet som t i l l vara tar den enskilde forskarens,

teknikerns och utbildarens intressen är det mesta av vetandet på området

knutet t i l l organisationen. Medlemsskap ger en viss status, samtidigt san

medlemmarna har t i l lgång t i l l den senaste informationen på området. Ca

10 % av medlem-narna finns i utlandet.

I
I

För några år sedan t i l l ä t man företagatt ansluta s ig. Idag har man om-
kring 200 anslutna, vara ca 25 finns utanför USA. ASEA-ATOM och Studsvik
Energiteknik AB är de svenska medlerrmama.

Verksamheten finansieras genom medlemsavgifter, 60 g för enskild och

300 - 1600 Z för företag beroende på antal anställda, donationer från

industri och statl iga myndigheter samt inkomster från försäljning av

l i t teraturen.

I
I
I
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Nan har ett omfattande utbud av publikationer. Medlemmar erhåller var

månad Nuclear News, som innehåller senaste nytt på kärnkraftfronten och '

från ANS. övriga tidskrifter i ANS regi är Nuclear Science and Engineering

samt Nuclear Technologi.

Nots Nuclear News är av Playboy-karaktär. Istället för nakna kroppar,
visar man pressade EktachromB-bilder av reaktorer, tagna ur vinklar
san ger ett mysigt, ibland nästan romantiskt intryck.

Genom egen förlagsverksamhet erbjuder man mängder av teknisk litteratur

i bokform samt sarrmanfattningar av föredrag givna vid olika konferenser.

Till skolor och radiostationer erbjuder man LP-skivor med 10 minuters

intervjuer av energiexperter. Man tillhandahåller vidare halv-och en-

minuts PR-filmer för inslag hos lokala TV-stationeff Vidare satsas mycket

på att skapa amerikanska s.k. manager-image åt framstående organisations-

företrädare och företagsledare inom kärnkraftbranschen.
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Tillsamnans med Atomic Industrial Forum, AIF, anordnar ANS sumner-

och winter-meetings, väldiga konferenser med folk från alla sektorer inom

kärnkraftindustrin. ANS lokala sektioner runt USA anordnar årligen mängder

av möten där problem av mer lokal karaktär ventileras.

Under slutet av 1960-talet och början av 1970-talet förändrades karaktären

av ANS arbete helt märkbart. Från att ha varit en rent understödjande

service-organisation, översköts en allt större del av budgeten på infor-

mations- och utbildningssidan. Trenden är för övrigt densarrma hos kolleger

världen över. Anledningen är den ökande opinionen mot kärnkraft. ANS mBst

kända motdrag är publicerandet av "Nuclear power and the environment,

Questions and Answers". Oenna trycksak som gått ut i nästan miljonupplaga,

innehåller 320 tänkbara frågor från opponenter och osäkra, samt goda svar

på dessa. Boken är tänkt son lärobok åt kärntekniker och som direkt upp-

lysning åt allmänheten. Finns även i behändigt fickformat.

Not; QA (Questions and Answers) alluderar också på Quality Assurance,
kvalitetssäkring, ett centralt reaktortekniskt säkerhetsbegrepp.

Radio och TV används också för att sprida kämkraftpropaganda. ANS uppger

att 600 radiostationer runt USA använt sig av deras LP-skivor med inter-

vjuer av energiexperter. I TV anordnas debatter och diskussioner samt

infoimationssnuttar via de vanliga reklaminslagen.

Det internationella samarbetet är omspännande. Man har dotterorganisa-

tioner i Syd-Amerika, Japan och Europa (European Nuclear Society). Umgänget

med AIF är nämnt och man samarbetar nära med IAEA i Wien. Deras material

återanvänds i många sarrmanhang till förmån för kärnkraften.

Parallellt med ANS och AIF finns i USA en för världen i övrigt unik före-

teelse. 1975 bildade två organisationer, vars verksamhet helt år inriktad

på att påverka regering, politiker och institutioner för kärnkraft. Orga-

nisationerna, båda s.k. lobby-grupper är Americans for Energy Independence,

ordförande nobelpristagaren i fysik, Hans A. Bethe, ofta matchad som mot-

pol till Hannes Alfven samt American Nuclear Energy Council, ordförande

Kent Milton.
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Förutom ett intensivt informationsutbyte med kongressman och senatorer

lägger man ner mycket arbete för att påverka fackföreningar och kvinno-

organisationer. Målsättningen för de båda grupperna är att få USA obe-

roende av yttervärlden för sin energiförsörjning. Det kan inte bestyrkas

men lanseringen ev en icke speciellt fackkunnig men dock professor

(elektromagnetism) och förespråkare för kärnkaft som Petr Beckmann tyder

på att kärnkraftindustrin stött hans författarskap. Boken "Säkrast med

kärnkraft" sprids i Sverige genom dBn lilla pro-organisationen FKU. Ori-

ginal: "The health hazards of not going nuclear".

Not: Är detta ännu ett uttryck som visar kärnkraftsidans oföiTnåga att
kommunicera med allmänheten? Man går upp ett steg i medvetande
hos mottagaren, istället för att sänka sig själv och sin informa-
tion motsvarande steg.

I
I
I
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5.4 WESTINGHOUSE's ENERGY ACTION OFFICE.

Westinghouse's Energy Action Office tillkom 1975 som ett aktionsprogram för

Westinghouse Electric Corporation, en av världens största producenter av

kärnreaktorer, bl.a. leverantör av Ringhals II, III och IV. Verksamheten

är helt inriktad på information till allmänheten. Man syftar till att

utveckla och genomföra informationsaktiviteter som skall få allmänheten

att förstå och respektera kärnkraften och dess problem. WEAO har

ett nära samarbete med informationsgrupperna på Westinghouse's olika

divisioner.

En policy som drivs hårt inom WEAO är "förekomna istället för förekomnas".

Man söker därför ta initiativet från opinionen. Deras "Campus America"-

-program är ett utmärkt exempel på detta. Här går alltså kämkraftföre-

språkare ut och inbjuder opinionen til] debatt. Motståndaren åsamkas

en tempoförlust, som kärnkraftsidan förr alltid haft på minuskontot själv.

Vidare insåg man inom WEAO, att skall man övertyga folk om en sak,

måste man inte bara kunna tala själv, utan det måste korrnia till stånd

en dialog. Insikten om detta plus kampanjdeltagarnas låga ålder, är nog

anledningen till program-nets uppmärksamhet i amerikanska massoBdia»

Ett föredrag av G.B. Keyes, direktör WEAO och C G . Poncelet, veten-

skaplig rådgivare hölls på en internationell konferens i Salzburg 1977

an uppbyggnad och genomförande av Campus Afnerica-progrannet. Det refe-

reras på de närmast följande sidorna.
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För att skydda sina intressen i Europa startade Westinghouse 1977

Energy Action-Europe. Man har säte i Bryssel och chef är J. Lhoir.

Kontor finns bl .a. i Stockholm, Public Relation AB. EA-E erbjuder

t.ex. planläggning och genomförande av informationskampanjer samt

I träning av talare.

I Not; Komner det snart e t t Campus-Europe program? 3ag tror nämligen

att Campus America är en av de få aktioner från kärnkraftsidan som
har g iv i t effekt re la t iv t den ekonomiska insatsen. Effekt i den

I meningen at t berörda intagit en positivare ståndpunkt t i l l kärn-

kraften. Jan Randers, CDL, uppger at t programmet ofta diskuteras
i svenska kärnkraftkretsar, men att det inte anses tillämpbart på

I d e t svenska skolsystemet. Liknande arbetssätt har dock tillämpats
av den svenska kärnkraftpersonalens "Aktionsgrupp - för kärnkraft-
information" i den meningen att skolor besökts med föredrag och
debatter. Plan har också uppsökt pol i t iker och massmedia för at t
med dem diskutera samhällsfrågor och samhällsfunktioner i relä-

I
I tion till kärnkraften.

UNIVERSITY CAMPUS CAMPAIGN eller CAMPUS AMERICA.

1975 stod det klart att motståndet mot kärnkraft inte var en tillfällig

företeelse. Kärnkraftoppositionen, målmedveten och med begränsade men

ständigt ökande resurser, attackerade på alla tänkbara områden, domstolar,

kyrkor, press, radio och TV, arbetsplaser och sist men inte minst, uni-

versiteten. Oe amerikanska universiteten är ofta starkt avgränsade från

det övriga samhället vad gäller lokalisering, social funktion och struk-

tur. Detta har medfört att industrin har ganska liten erfarenhet av att

föra en dialog om kontroversiella ämnen med dessa speciella grupper.

Universiteten är vidare forum för utbyte av idéer i ändlösa informella och

formella debatter. Adderar man härtill insikten om att kärnkraftsoppo-

sitionen får mycket av sin kunskapsmässiga och kanske även ideologiska

styrka därifrån, är det inte svårt att förstå att man från karnkrafthåll

vid den här tidpunkten, ansåg sig nödsakad att göra något åt sina

dåliga relationer med universiteten.

Det blev Westinghouse's informationsavdelning, "energy action office",

WEAdsom åtog sig jobbet. Grundidén var följande: Unga naturvetare,

forskare och kärnkraftingenjörer, nyligen själva studenter, går ut på

universiteten och utmanar kärnkraftoppositionen på debatter, framför

en publik av studenter. Man antar stor uppslutning av intresserade och

god uppföljning av massmedia, p.g.a.
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1. Kärnkraftfrågans många intressefält: teknik, ekonomi,

politik, moral, sociologi

2. Många studenter och media är intresserade av att se representanter

för ett stort, "styggt" kärnkraftföretag bli halstrade av oppo-

nenterna.

Man hoppas på detta sätt få igång en dialog med studenterna och fa c.tt

mer balanserat utbud av kärnkraftfrågan i massmedia.

Arbetet startade med att finna de unga ingenjörer, alla frivilliga, srn

passade bäst för uppgiften. Förutom ett stort tekniskt kunnande oc t

förmåga att uttrycka sig, krävdes gott uppförande och känslighet, samt

kunnighet i alla de attityder och åsikter som genomsyrar ett universitet.

Med hjälp av ett personalupplysningsbolag gallrades sju presumtiva debat-

törer fram. För att undvika att någon av dem någonsin skulle bli svars-

lös under en debatt, vidtog en intensiv skolning. Oeras kunskaper på

ketenkraftsflktams olika fält, var efter denna period i det närmaste maxi-

mala, åtminstone vad det gäller överblick och viktigare detaljer.

Förnyelse och uppföljning av dessa kunskaper sker kontinuerligt.

Vidare utvecklade man debattörernas sätt att uppträda inför publik. Abso-

lut ärlighet och öppenhet och egna åsikter, fanns vara mer värda än

åsiktsöverensstärmielse på alla punkter med företaget. Vad man mest av

allt fruktade var att talarna skulle uppfattas son propagandister.

Omkring var sjätte vecka besöktes en utvald stat av ungefär 3-4 talare,

under en tio-dagars period. Perioden föregicks av ett intensivt studium

av lokala frågor och problem, överenskommelse an möten med olika invånar-

grupper, liksom att ta kontakt med massmedia, ingår också i förberedelse-

arbetet. Arrangemanget av den stora studentdebatten överlåts däremot helt

och hållet på studentorganisationerna. Dessa väljer alltså opponenter,

debattledare och lokaler. Debattörerna vinner på detta sätt ytterligare

"oskuldsfullhet".

Förmiddagen, efter den stora kvällsdebatten på universitetet, upptas av

tidningsintervjuer, föreläsningar, medverkan i radioprogram m.m. (radio-

och TV-stationerna i USA är oftast konmersiella). Eftermiddagen ägnas åt
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förflyttning till ny ort, där nan presenterar sig pä high-school, uni-

versitetet, i radio och TV. Universitetsdebatten tidigt pä kvällen följs

upp av en presskonferens.

Debatterna, under 1976, tjugosex till antalet, har alla varit välbesökta

och ett livligt meningsutbyte har ägt rum. Trots att talarna mött vitt

skilda åsikter och problem från alla skikt i samhället, vill man från

EAO:s sida poängtera deras suveränitet att särskilja tekniska ämnen och

frågor baserade på känslor och åsikter.

Resultat: WEAO tycker sig har funnit följande positiva effekter av pro-

grammet:

Rikhaltig täckning av alla media,

Man har afta tagit initiativet från oppositionen.

Man har visat att en industri består av individer.

Man har effektivt lyckats separera tekniska ämnen från politis*ö,

sociala, känslomässiga.

Positiva fakta om kärnkraften har förts fram på bred front.

Höjd arbetsmoral inom kämkraftbransohen.

Man har utvecklat en konrrunikationsteknik som är användbar för

andra grupper än studenter.

S.K. PRIVATSTÖDDA ORGANISATIONER.

En mycket speciell typ av pronukleära organisationer har dykt upp de

senaste åren i Sverige. Dessa står officiellt utanlindning till industrin

och har ofta en klart markerad reaktionär, politisk ståndpunkt. Medlemmer

na, vanliga medborgare men också en och annan tekniker och naturvetare,

engageras för produktion och spridning av tidskrifter, flygblad -och de-

kaler. Man för ut sitt budskap hårt och aggiBBSi/t bl.a. pÄ torgmöten,

ofta genom att håna och förlöjliga motståndare och alternativ till kärn-

kraft. I Sverige går företeelsen under namnet Föreningen för Kärnkraftens

Utveckling , FKU. I Norge finns en liknande organisation om än något

mjukare i tonen.

I Danmark däremot har föreningen "Reell Energi Opiyefrtng", REO, sitt fot-
fäste i närheten av Roskilde där kämforskningestationen Risrf ligger

men den engagerar också vetenskapsmän och tekniker från Köpenhamn och

J
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landet i övrigt.

Not: Vad beträffar stöd från industrin är det oklart om det före-
kcmmer. Mot bakgrunden av kärnkraft-företagens egna resurser,
ter det sig närmast löjligt om så skulle vara fallet. Vissa
tekniker ställer dock upp, då oftast som "privatpersoner". Ak-
tionsgruppen för kärnkraftinformation på ASEA-ATQM tar däremot
helt avstånd från den svenska "föraningen för kärnkraftens ut-
veckling", FKU. Så gör även CDL men attityderna är inte entydiga.

I det följande skall dessa skandinaviska- organisationer översiktligt

behandlas.

FKU. FÖRENINGEN FÖR KÄRNKRAPTB» UTVECKLING.

Föreningen har uppmärKsaimöts främst genom bildekalen "LÄNGE LEVE

KÄRNKRAFTEN". Föreningen påstår sig vara självständig - "politiskt

och religiöst obunden" - men har på ordförandeposten (John Hardwick) en

personalunion med Europeiska arbetarpartiet, EAP. Ctetta är enligt egna

uppgifter en "broderorganisation till det amerikanska arbetarpartiet",

med svårdefinierad vänsterprofil (?) inte utan fascistiska eller i varje

fall klart reaktionära inslag, t.ex. i attityden till alla förespråkare

för bättre energihushållning och bevarande av naturresurser. Oetta går i-

gen hos FKU, i vars flygblad man hittar ordval såsom: "undanröja hotet

från nolltillväxtama", "vrida politiken ur lågenergirörelsens grepp".

FKU ordnar vidare s.k. opinionsmöte, där man försöker - och i vissa fall

lyckas - få forskare från de tekniska högskolorna och tekniker från kraft-

företagen att tala. Ett speciellt stödcentrum tycks man ha inom de reak-

tortekniska institutionerna på Tekniske Högskolan i Stockholm.

Den största studentnationen i Lund, Malmö nation har i sitt aprilnunmer

1978 av tidningen med samra namn, en helsida FKU-matsrial. Där står bl.a.

FKU:s målsättning: man vill

a) föra sanman fackföreningsfolk, industrifolk oche<perter till en

dynamisk allians,

b) att Sverige med all sin förmåga förverkligar plutoniumekonomin

c) ha export av kärnkrafteknologi till u-länderna.

Här visas också ett vanligt sätt från FKU:s sida att framföra kärnkraft-

propaganda. Man går tillbaka till stenåldern. Man jämför förespråkarna

av kärnkraften med uppfinnarsn av hjulet och tämjaren av elden. Hur skulle
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vårt samhälle sett ut idag, undrar FKU, om dessa innovatörer fått sin

handlingsfrihet förlamad av restriktioner och lagar. FKU kännetecknas

liksom EAP, av en ohämmad och naiv teknikoptimism. Om man skulle ha

trott EAP:s propagandister vid olika internationella konferenser i fram-

tidsfrågor så skulle vi redan vid det här laget ha haft vätekraftverk

(fusion). Det problemet är ännu inte på långa vägar 16st i laboratorie-

skala och ingen vet cm det någonsin kommer att gå. Nan återger gärna

garrmaldags kärnkraftoptimistiska visioner av typen "tred kärnindustri-

parker skulle öknen blomstra".

FKU:s recept för en svensk energipolitik 1978 innebär byggande av ett

30-tal kärnkraftreaktorer, exploatering av urantillgångarna, uranan-

rikning i Sverige med sikte på export, samarbete för utveckling av

bridreaktorer m.m. och ökad satsning på fusionsforskning.

Not; Detta naiva sätt att argumentera tyder på att FKU har mycket låg upp-
fattning om gemene mans fattningsförmåga, samtidigt som man genom
denna typ av information inte tillför debatten något, utan bara
sänker kvaliteten på densamma. Om FKU har kärnkraftförespråkaren
professor Tor Ragnar Gerholm sagt: "Med sådana vänner behöver
man inga fiender".

R.E.O. REEL ENERGI OPLYSNING.

Föreningen REO i Danmark bildades med syfte att bl.a. "skabe en bred

folkel% förståelse for det rfnsklige i att infrire atomkraft i Danmark".

För att nå detta mål sprider man skriften Reel Energioplysning och del-

tager aktivt i den offentliga debatten. Inom sina led har man bl.a. ett

tiotal folketingsmän. Plan har sin bas i Roskilde, bara några km från

kärnforskningscentrum Risri och engagerar ett flertal forskare vid Danmark

Tekniske Hrijskole och Köpenhamns Universitet.

Då Danmark saknar kärn- och vattenkraft, och är helt beroende av olje-

och elimport för sin elkonsumtion, är tongångarna från RE0:s sida, jäm-

fört med den svenska FKU mera nyktra och rentav vädjande. Informationen

är faktaunderbyggd (redaktionen för tidningen består av fackfolk) och

framhåller intensivt de små riskerna med kärnkraft, jämfört med rökning,

trafik, luftföroreningar m.m. Liksom FKU engagerar RED sig i ett dekal-

krig men med den likaså vädjande frågan "Atomkraft - hvad eliers?"
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FFUA. FQLKEBEV/EGELStN FOR FREDELIG UDNYTTELSE AV ATOMKRAFT I NORGE.

FFUA bildades i juli 1976 och påstår sig ha ett nära samarbete med RED

svenske CDL. Man ger ut tidningen "REN ENERBI". Arbetet går ut på att

a) "spra informasjon om enargiproduksjon basert på atomkraft

b) "motarbeide nullvekstfanatikernes inflytelse på pclitikene och

opinionen".

Not: FFUArs smått barnsliga information, framförallt i form av flyg-
blad skall inte kcnmenteras. Se Bilaga. Föreningens syften är
svåra att förstå orr man vet att Norges behov av elkraft, med bib
hållande av nuvarande konsumtionsökning, täckes av den inhemska
vattenkraften in i nästa sekel.

5.6 EUROPEISKT SAMARBETE.

De olika kärnkraftinriktade organisationerna, som arbetar med en serif

vetenskaplig-teknisk bakgrund (: motsats till FKU och norska FFUA)

har bildat en europeisk sanmanslutning, European Energy Association, v .v

sekretariat sköts av danska REO. I detta ingår en rad tyska gruppsr undei

"Aktionsgemeinachaft der Biirgerintiativen fur Energie-Sicherung und

Kerntechnik" san paraplyorganisation. Vidare ingår engelska "A Power

for Good", APG och informella kontakter förekommer med aktionsgruppen

inom ASEA-ATOM och dess föreningar inom svenska kraftindustri. Der,

europeiska organisationen avses bl.a. bilda en motvikt till miljögrupps;

nas europasamarbete, som man menar har alltför lätt att vinna gehör

inom bl.a. EG-kormiission8n.
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Gymnasielärare i Malmö
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The American Nuclear Society, an international organization of scientist* and engineers, was
founded by a group of men active in science and technology who perceived the coming need
for an organization to unify the professional activities within their diverse fields. The society
was founded in the National Academy of Sciences at Washington, D.C. on December 11,
1954 as a non-profit, scientific, and educational organization.

The main objectives of the Society are the advancement of science and engineering relating
to the atomic nucleus, and of allied sciences and arts, and the integration of the scientific
disciplines constituting nuclear science and technology. Other purposes are to encourage
research, establish scholarships, disseminate information, hold meetings devoted to scien-
tific and technical papers, and cooperate with government agencies, educational institutions
and other organizations having similar purposes.

All branches of nuclear science and technology are represented in the membership which
includes persons engaged in fundamental and applied research, teaching, consultation, ad-
ministration, engineering in its many branches, and other persons interested in the advance-
ment of nuclear science and technology. Current membership is approximately 12,000 and
represents over 1,600 corporations, educational institutions, and government agencies.
There are approximately 1,200 members living overseas in 40 countries. The Society is gov-
erned by a board of directors elected by the membership.

Qualifications for Membership
The Society offers two be*tc grades of membership to citizens of all nations on an equal basis. Quali-
fied persons are invited to apply. Special requirements cover Student Members.

Members
Persons who are now engaged in activities in one or more of the fields of nuclear science and englncer-
ing or allied fields, and who shall meet at least one of the following requirements;
1. Hold a doctorate from a recognized institution In the field of nuclear science or engineering or allied

2. Hold a Masters degree from a recognized institution In the field of nuclear science or engineering or
allied fields and have not less than two (2) years of responsible technical or scientific experience-

3. Hold a Bachelors degree from a recognized Institution in the field of nuclear science or engineering
or allied fields and have not less than three (3) years of responsible technical or scientific experience.

4. Hold an Associate degree from a recognized Institution in the field of nuclear science or engineering
or allied fields and have not less than five (5) years of responsible technical or scientific experience.

5. Have not less than eight (8) yean of responsible scientific or technical experience In the field of
nuclear science or technology or allied fields.

6. Have a recognized record of attainment or leadership In some science, profession or branch of In-
dustry relevant to nuclear science and technology.

Associate Members
Persons who are active in nuclear science or engineering or In allied fields and who meet at least one of
the requirements listed below:
1. Hold «n academic degree as specified above for Members.
2. Hold in Associate degree from a recognized institution.
3. Have three years of responsible experience In nuclear science or engineering or In allied fields.
Associate members are not eligible to hold certain offices and committee positions as defined in the
Bylaws.

. 4110S-7/77
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Publications
N l i n I Ak NI VVS - devot.-ii soioly to reviewing »he news and developments of the entire field, both
(luinrsiK >IIRI toici<jn. Published monthly, the publication consists of three basic parts: nuclear news of
tht- month; d lopicdl feature section, and news of the American Nuclear Society. Each member receives

MUCLLAR SCIENCE & ENGINEERING-a monthly scientific technical journal publishes articles on
research and development in the nuclear sciences, engineering and related technologies. These articles
desci i be original work or scientific investigation on all phases of nuclear energy. "NUCLEAR SCIENCE
0 ENGINEERING" is the journal of the nuclear scientist-engineer whose work deals with the more
theoretical aspects of nuclear disciplines.

NUCLEAR TECHNOLOGY - a monthly journal will a bioad spectrum of technical articles relating to
the practical applications of the nuclear sciences, engineering and related technologies. This publica-
tion is aimed at the engineer who is act ivdy concerned with nuclear reactor technology, the application
of radioisotopes to industry and medicine, or with peaceful uses of nuclear explosives.

PROCEEDINGS OF THE CONFERENCE ON REMOTE SYSTEMS TECHNOLOGY-contains the
complete papers presented at the annual conference sponsored by the Remote Systems Technology
Division of the American Nuclear Society. Remote systems technology is concerned with the handling
of materials in areas of high radiation through remotely controlled devices or manipulators.

TRANSACTIONS - a biannual publication containing 400-600-word summaries of all papers presented
at the Annual and Winter meetings of the American Nuclear Society.

OTHERS -proceedings of special topical meetings or conferences, ANS Membership Directory, mono-
graphs, critical review articles, and Nuclear Standard News.

National and Topical Meetings
Each year the American Nuclear Society holds two national meetings. The ANS Annual Meeting Is held
in June or July. Late In the year, usually October or November, the Society holds Its Winter Meeting in
conjunction with the Atomic Industrial Forum. ANS national meetings Include comprehensive tech-
nical programs, technical and soriat tours, and special events.

The ANS, through Its Professional Divisions Technical Groups and/or Local Sections, conducts a num-
ber of Topical Meetings each year. Topical Meetings provide comprehensive coverage of selected
special subjects of interest to venous groups within the Society.

Divisions
There are 13 divisions and technical groups in the Society. As a member you are entitled to belong to
two of them. They are listed on the application form.

Local Sect ion Activit ies
For the purpose of carrying out the aims of the Society and for the convenience of the members, the
ANS approves the establishment of Local Sections at centers of activity in nuclear science and tech-
nology. Membership in the appropriate Section is available to Society members and non-members.
Meetings having both fraternal arH professional objectives are held at regular intervals by all Local
Sections. The Sections may also r.pc,.nr symposia on scientific and technical subjects.

ALAUAMA
Huiiuvillc Section

ANI/ONA
Amoua Section

ARKANSAS
A/kdn-,0% Swtion

CALU-OKNIA
Los Aitgel» Sertjon
Northern California Section
Sen Diego Section

C O I S O R A I J O
Cototado Setiton

CONNF.C.IlClll
Cutinettttut Section

DI&TRK'r Of COLUMBIA
Washington Section

FLORIDA
Florida Seclian

OEORCIA
Allan!* Section

IDAHO
KiKlcrn Id »ho Strtton

L
Out »jo Section

KANSAS
W•.tun Section

LOUISIANA
I »u!>lar<i Section

MASi.ACIHJSr.TTS
Northra »Ifin Section

MICHIGAN
Souihes'lern Michigan Section

MINNESOTA
Mpfer MidVeet Section

MISSISSIPPI
S l o n

MISSOURI
Mivttxir l Kanaat Section

NEVADA
Southern Nevada Section

NtW MEXICO
I unity Section

NEW YORK
hew York MetropoKMn Section
ni«(iare-Flna«r Lake» Section
Northeastern New ferfc Section

NORIHCAKOUNA
F.iMern Carolina» Section
M-drnoiM Carolines Section

OHIO
Niithern Ohio Section
Southweitern OMo Section

OKLAHOMA
Oklahoma SKUOO

OREGON
Oi eg on Section

PENNSYLVANIA
Delaware Valley Section
PMUburgh Section

SOUTH CAROLINA
Savannah River Section

TENNESSEE
Chattanooga Section
Oe* fcggeSeenon

TEXAS
North Te iat Section
South Ta»as Section

VIRGINIA
Virginia Section

WASHINGTON
Benltnd Section

EUROPE. Local Section» In
SVilflium
Central tuiop*
France
Italy

THE ORIENT. Local Section In Japan
SOUTH AMERICA

Latin American Section

Other Society Activities and Benefits
Piotessional Placement Service Accidental Death Insurance
Honors and Awards Long-term Disability Insurance
Public Information Program Term Life Insurance
Nuclear Standards Development
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APPLICATION FOR MEMBERSHIP
AMERICAN NUCLEAR SOCIETY
555 North Kensington Avenue • La Grange Park. Illinois 60525 USA • Phona (312) 352-6611
H U M I>|W <M IHM »Nil Mwk Ink.

I'ml i\ Ml

M.s Mm . _..
•aM MMMh LMl

C«M|ilaU kotn tn4 InélcMa a - l » * piafMWKe

l.l Honw Addicts _. Phono;

Oty SUM Zip

i i Company . . .. . ._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Aililic» _ " - • "

City _ — Stale , Zta

liirlhdale . OtUtnof
Country

Indicate any member grade you hav* previoutry held In tftt American Nuclear Society:

TI Member . . _ . ... CJ Associate O Student Mamkar
IMt Dala Data

AiiiT«ib«iii>a>i»—wia«niio«aiiilliaPj»>Uon>o«Tartimc«l—-«iip»«llli«SBcmy. »%m»»nh»ln»of»iliHin«r TtflMlrrtOtaMft-lnctyat^lw
tth-<i»iu«iilut>.«liliiKiitaliMn*ti>(H)H4r*>4?»McH Mwk*nXinilwlMM_nldtaacliDhul_)andTachMca1Crai«>>auMilite|aM:

11 Education O Malarial* Science D Reactor O Nuclear
I I Remote System» andTethnotogy Operation» FuatCycta

T r̂Miohigy Q Power D Math and O Environmental
U.,o top«.r,d -Rtactor Compulallon fcMnca,

K PhyiKi OTCror • O Controlled
Alternativt Energy Nuclear FuMon
T«chn..«dSy_«n. - ^ ^

D Nuclear Rector Safety
Oilkalwy Safety

Mrnb»rship duet $47 00 pluf antrancc fee ($10) Ooclude» NUCLEAR NEWS and membeniNp In

two Divt*Kj»s or lei hnlcal Group») , O.

Additional Divlnlon or Technical Group Membeuhlps «l $4.79 each

PuWKation Sutnchpttont _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

NiKlear rethnotogy $22.90 (Same for Microfiche). _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Nucleai Science 6 En«lnaerln« $18 00 (Same for Microfiche). _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Transaction» $33.00

Remote Syttemt Technology Proceeding» $12.00 , , _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Membcri wiisldc North America thould add pottage to the »obtcrlption price of toumale they ordar
lur 1977 Ai u«l postage charge» are Nuclear News in. Nuclear Technology $16, Nuctaer Science
fa Lngiiieerliig $12, Trantat lions V5, Remote Syklcrn» Ttchnotoay Proceeding» $4 _______________
Subtcription begin» on receipt of application fee. Total I _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

T««i I M in u a. fuo4i tMuM atcampaAn •witcaiiwi O-cki » i n te ma4e payaMa M Alt- • liaaatwi-i had* _ »ayanal, mm mntt
lhta<i«ri rit» värk kank ia> NatlMal ite-lw«>- tack. 400 ft WcMaM /Wawia, CMcage, akwtt tar J_4atu_ Ne. M 4 M

OFFICE U3BOMLY ^ - ^ M .

Date ree'd . MembaralHp Duet _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Data Flatted _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Amount reed .— r . i " "•"«

Acknowledged NN ,

Regulation Number NT _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

BPA Job Till»

Industry .

TRANS.

-«TP

Sob-Total

12J49I7..0

Balance _

.... J
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Education:

College or UnhxrtNy

I.

2.

3.

Ma|or Date* Mtanéad Deans* llecelwjd*

• Please »p la in natur* of 4car«e If not commonly known t* tho tMtoe Metes.

Prottsilonal Experience- Describe your professional aanerttnc* lor the M M period mceuary to satabtlsh your qualifications for
membership. Please review the quaMMatton» for mtmbeiihlp and supply M M information I M wW oatabHsh the category of mem-
bership tor which you qualify You should provide sufficient detaM to met the relevance of your experience to nuclear science and
engineering can be determined. Lack of pertinent Informellon may prevent prompt processing of your application. Us* an addi-
tional page il necessary.

Present Employer.

Address

. Dale: From.

. Title.

Your Duties and Responsibilities.

Previous Employer.

Address

. Date: Prom.

.Title

.To.

Your Duties and Responsibilities -

Previous Employer.

Address

. Date: From.

.Titte

. T o .

Your Duties and Responsibilities.

fUferencst. P«»«e list two AMS fellows or hiH members or at least three professionals In your field (net necessarily AMS member»)
who know about your background The Admissions Committee would prefer to hear from AMS members who are personally
»cquéinttd with your qofMkeiiont. The Eiecuilve Director will communicate wtth your references directly.

1. Name.

Address.

2. Name.

Address.

3. Name. 4. Name.

Address — Address.

To The Board of Dtrtctorii
I hereby apply for (admission to/reclesslflcation in) the American Nuclear Society. I certify mat the record of my
training and professional experience I» correct, and agree that If elected I will be governed by the Bylaw* and Rules
of the Society as long a» I remain a member.

Date. . Signature of Applicant.

form No. 41103-10/78

v>
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400 ENERGY EXPERTS!
THE COMMUNICATORS

Communicators Oirectory is an ANS Public Information publication that should be cf
much value m your contacts with the public and with your colleagues. Copies have been
mailed to legislators, CIVIC organizations, members of the media, and other opinion mak-
ors

Our 400 contacts are listed by regions and by their areas of expertise. The Directory lists
those who are concerned with the following energy-related areas: Nuclear Safety: Plu-
tonium; Safeguards. Wastes; Economics: Solar; Geothermal. Fusion: Proliferation; and
Nuclear insurance.

The listing for each person also includes their phone number and other credentials.

Much more than a speaker s bureau directory, the Communicators provides contacts on
most major forms of energy. They may be contacted by critics, consumers, reporters, and
anyone concerned about energy problems.

Please use this order form for your copies of this valuable guide. /

Order Form: Communicators Oirectory

I wish to order copies Of the Directory
(©$6 00 each

Remittance Enclosed

'An additional chary» ol 12 90 will b* lotott to O« tfivotcmg Cftarg*

Make your check payable to:

The American Nuclear Society
S55 N. Kensington Avenue
La Grange Park, I I 60525

ORGANIZATION

ADDRESS

CiTY
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ARTICU 1 «
i» Attitudes of the public about nuclear waste*
$1 by William L.RanKIn and 8UnleyM.Nealey

f. POWER 37
•j EEl Convention report. Ahearne Hkefy tor NRC; Thome oleer* Senate. OOE report

critical of Administration. Plant factor* Improved—AIP. Waste program* run Hk*
"ship of foots' ("Window on Washington"). EIA projects energy supply, demsnd.
Coal, nuclear capital cost behavior called slmHar. Seven B*W unit* found to
need ECCS work. NRC affirms ATW8 position. Agrtoutture Issues no ob|ec«ona
to SkaaJt, Sundeeert terminated. Notice of hearing Issued tor Midland iloenee. NRC
ects on component fire safety, licensing "»artlcipatkm regulation adopted. B4W,
Qiibert sued over Crystal Rlver-3. Jenkins resigns. Wegner retiree from TVA board.
Antinuciear activity on Sun Oay. Amerlcen Power Conference. Jack Anderson call*
power plants "neutron bomb*." Heritage Foundation back» nuclear. NU flnda llWe
radioactivity at Ita plants. Two utilities pay fines; Union fleetrle wk* tor hearing
on » I » W - C * U M . $31000 fine proposed tor Qlnna.

FUEL M
Congr*** move* on enrichment. OOE anatyie* Oamwell; AONS anatyxee the analy-
sis. Carter approves export for Tarapur. U.S. aupply to Netherlands halted. Canada
optimistic on development. Canadian court ends search ban. Gulf sues Wasting-
house, la charged by Justice. Iran-Australia talk* break down. Bechtel to A-E
A Portsmouth building. Second Cenex U deal In two months, DOE alme for
low-enriched research fuel. Mine-mill spending up. DOE proposes remedial
action on mill tailing*.

INTERNATIONAL W
Rasmussen enters safety debate In Sweden. District heating proposed tor Swedish
unit*. The USSR breeder program ("Comment from Europe"). Bugey-2 critical.
Qlraud named French Industry Minister. EEC to study energy-growth link. Aigentlna
to order from KWU? Wlndscals protest. Spanish oabtnet approves enercy plan.
Construction progress at Braalmone.

INDUSTRY n
I6AL offer* export law eonauttatton. QEC signed tor Ko-RI turttnee. News about
contracts.

ISOTOPES t RADIATION 10S
India »sys SNAP lost, but no threat DOB monitor» four site*. ANS KWIC Indexes
on medicine, Instruments.

WASTE MANAGEMENT 1«S
Sheffield hearings delaysd; Trench 18 request dropped. NRC seek* mM tailings
authority. Battelle to take over much of DOE program, DOE may Join SJPI In project

SAPIOUAROS 111
NRC state* new goal* for material control, accounting.

TRANSPORT 190
New London, Conn., bans radioactive shipment*.

RESEARCH 128
U 8 L laser delivers 1*-TW burst. Atoator C dedicated.

MEETINOS 1 M
IAEA symposium on LM»BR. Topical meeting on Reliable Nuclear Power.

STANOAROS 144
Standards actions. Regulatory guides.

AMS NEWS IM
Executive Committee report. Research KWIC Index ANS Annual Report.
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BILAGA 3: WESTINGHGUSE "ENERGY ACTION OFFICE".

In view of the increasingly active opposition to nuclear power In
Europa on an organized basis, and because of the synerglstlc
relationship between confrontation pol i t ics In Europe and th3 rest
cf the wo r l d , Westlnghouse has decided to redirect and Intensify
Its efforts In Europe In support of publ Ic education on matters of
energy In general , and nuclear energy In par t icu lar .

Accordingly, I wish to Inform you that Mr. Jean Lho l r , fo rmer ly
the Manager of Marketing Communications for Westlnghouso
nuclear activit ies In Europe, w i l l serve henceforth a3 the European
representative of the Energy Action Off ice, which Is headquarterecf
In Pi t tsburgh. The mission of the Energy Act ion Office is to foster
public understanding with respect to energy demands and supplies,
as well as the trade-offs associated with the various al ternat ives,

actual and prospective.

In his new assignment, M r , Lholr w i l l undertake to provide such
appropriate assistance as may be available by reason of Westlnghou-
experience and resources developed in the course of access ing s im!
needs In the United States,

Respectfully youro,

Geoffrey B . Keye3
Director
Energy Act ion Office
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IJOI.J-LJL_/ I o r i-1iii of Fi&sion

Pro-Nuclear Volunteer Croup
Formed

DurtngtepaatsewraJmonnelhaeba-
OQIM OBMOU$ VMl O M Of VW nONMI pOM*
leal, econornlcoJ and soda! Iseuee In our
m r ^ today l e t » future otnuotear
POMS'• Ofl VMIVQS MH9 ( MHOM w dOr
tare Nwe bt tn apant on boin aldee of the

groups, l y nuclear punt vendors, end by
eieoirla usMlee. Ons of wt$ moat vMd Im»
agee portrayed by Ota medta ieViat of

Thata la, how#yar, a larga group of paopia
whodMruat andtordtoraoanl any oatab-
lis>jtwn» pr; jrwnts, f :*&•»» item of
Induury and tfwfad^n! government. It
la this group 'hst SAT £ ^ o t^ iusd to
raach.

groupa ve. corporata power and oorporats

** Society tor vie Advancement of
l l i f t d tj y ^

non^foti orgenbeJton dsdcasad to (ha
l W f hp

power. Startad by a group of V¥aetlng>
houaa amptoyaf, SAFE It totally mtfe>
panosni invn vw oopomiMi wm opwi*
KMonaatrteay vokintaar baa*. SAFI I»

b
favor nudaar powar( wnattwf of not lhay
a n ampioyad in via nucfaaf induafy*

Tha dabata on midaaf povMf muai ba dr
varaMad ao that K la not aoMy • baWa
among prtvata hMaraat oroupa. Tha no»
olaaf Wualfy nwat oonNnua to wortt <of

"Aiwough I h ̂  vi2«>-* of SAFE M o o o
ing a lanje, ratonwka orsaftlzttton, I
foraaaa moes of tha rw;-T nctMtiaa being
camad out or. m toc-J !«v< t y »m*!, rt».
at^aty autonemou» prot^. i>i tfs1* way I
hop» »et wery i ^st A i r ^ h ^ m numbar
cH pMpte kr-.<otvad in •prtfe^r^ on apar-
aona'basis, ttw poaKKw atot of ihc nu>
dMrpow9f alwy." How can SAFE nwir-
bera raach a pcpuJaSJon that tnduatry and
govanvnant ctixvft l*r. Hatfnwn mpHa*,
"Wa « n Wk to people, wri*» lo pwp)";,
dabeta vJ% pe»:pto tnd »•» f .r^ wr? I J O * *
ola aa.ica:» «h» i on ev "vwellu of nu>
daar pewar. Throiioh t | w r a nurrb*f of
acfta proponarita • a c».i tip tha balanoa
of madia and (»gtaUtfcc »ttc-Klon awty
from tfw skkiful, axftwrwty vocal minority
of n u d w powar dooms»y»m. By par»
tldpftting in CiAFR re"-/»*:, auch M study
group» and dtoouaaicft groupa you cen
baooma won mm* of t f» isauca hv
volvad end eohrttena to probtams thai a n

worrying paopto, parhapa awn youraatf."
8AFH ohaptara ara now being organized
aoroae the country —• at univeraftiaa,aiec<
trie utiRUee. nuetaar vendor* and auppl-
• n , within woman'a groupa, labor unkma,
raagioua groupa and varioua cMc and ao>
ctai orgaitaaitana. Mamberaare asp**

avoueh varioua togWatwea, and to foBow
m nwdia and poWWans during their
fyaya Into the Jungle of tha nudear de»
v t̂o# insuring that tha bananai of nuofaar
power ara glvan a strong hearing.

Sy joWng SAFE, you can ahowapar-
sonai proferanot for nuclear powar. SAFE
memberahip la open to the ganeral puMo
wim a .DamoemWp fee of ( 2 per mdMöu.
al, or $4 per famtty, A facaJmBa of *» ap-
pUcation shown on this page can be uead
for ;our mrirtvrtMp; quantity apple**
ttona ara avaHatte on requaal To Join
9AFE, or to obtain addwons» mformaiien,
pieaaeconteet:

RonKnc^Mombarahto
SAFE
P.O. Box 353
Mowoeville, PA I814d

• A f l l
LJlndMdua) D»tr_

LJPtaqrm

TalarrtaayaiabtotoffiaorganMejoni

anny mambamhlpa, Oaf namea of iwnfy ^ji«#n UK> *Qcn a c-
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Årsrapport

"Ar aktionagrupp har nu badrivit upplyaningavorkaanrtiet inom energiemrfcdot

imder et t åra t id , och vi finner det l&npligt at t K id B tyre Isens årerapport

informera viosa utomstående om gruppens verksaohet.

Aktionsgruppen omfattar ca 130 anställda vid ASEA-ATOM, de f leata ingonjöre.-

med bäde apecialistkunnar.de inom kärntekniken och »el god överaikt över he l s

enerftiomrAdet. PrAn att tidigare ha utbildat 09» eJHlvn på aamhÄllsoapekt'- *-v

fA en?rKianvMndnlne»»n, b l ,a . genom utfrågningar av energipolitioka ansvarig"»

hor vi inom grupoen efterhand övergått t i l l att själva spela en nktiv infnnsitic.,

rol l , främst genom att erbjuda skolor, föreningar och studiecirklar a t t

h^lla föredrag ooh svara på frågor om kärnkraft och annan enerfj.4 • Denna v*v:v?-ii'

''.c~mer under hösten att on möjligt intensiveras.

ri r>'r ttickuamna om Du rcedverkar t i l l spridning av kannedoa om gruppens exirter."-

r.h p.rbettiaätt. Tag gKrna kontakt med någon i var styrelse» oa Da har

IV.-- a; r.T'r':ter p\ V

Med vänl ig hä l sn ing ,

Sverre Raukeland

Ordf. i Aktionsgruppen
Haulcelnnrt

erk«rat 69
74 VÄSTERÅS
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Atomer för fred historiskt
Atomer /Or (red. temat lör nummer 2 »v KÄRNKRAFT OCH

UTVECKLING, var namnet på den politik som förespråka-

V:.'. av Eisonnower-administrationen ' Förenta staterna pa

sc-tait-l Tanken var att genom global export av fcawkrafts-

teknclogi trän USA skulle sådana förhållanden av ekono-

mr.k tillväxt skapas, i USA såväl som internationellt, att

ir.CJ•>n skulle riskera denna utveckling aenom en politik som

v.iaile pä b'u!', ho! och OV.ar! krigsfara.

Dunna poti< k spolierade; eme"erti'i innan 6a,n hann för-

ankras i det internationella medvetandet och omsattas i

é'.oiK'm!sh ulvecklinQsnoliiik. "!Ke" F'senhcv^r avlöstes

av John Kennedy, och Atomer for treti av Kubakrisen,

Gerir.K'-sen, Vietnam och den alltjämt bestående krisen i

Weliar.Cilern.
196>S vairi^s Eisenhowers viceprp*;4e>it, Richard Nixon,

till USA'S president Genom trams! cififce&miniiter Rogers

och SOrsvarsrTiinistsr Laird tog Ni/on upp en vidareutveck-

ling av F.isennowers Atomer foc tred, den »åkallade Rooers-

riidnon Rogersplanen oick ul på atl få till stånd en tred i

Mellanöstern pa basis av en Överenskommelse med Sovjet-

unionen om karnenerflibisorad ekonomisk utveckling I

ormjdet israeliskt liilbakadragande från arabiskt territo-

rium och erkjnnunde av leaf 's Euve?anit«t. Genom diplo-

mai^k aktivitet os ^oosta nivi omfattande Washlngtort-

UotKva-K»iro bortadfi al'.a erfordorl'^a förberedelser ros i

harrn

Di ladr- chelen för Nationella säkerhetsrådet, Henry Kis-

singer, frarn sin syn på händelseutvecklingen. Soviet, håv-

dude Kissinger, har satt igång elt scenario för att erövra

M citanostern och hela världen. Enligt Kissinger måst» USA

au» hart mot hårt — detta var en global kraftmätning dir

varje "miuk linje'' Qentemot Sovjet obönhörligen skulle

leda till USA s toriust av sm inflytande i området Mot Ro-

giirs protester kunde Kissinger manipulera Nixon och altu»'

donen i Meiianos<«rn st attfiogersplanen gick i stoptt.

Oftt ar fors' ru, med den västtyske förbundskanslern Hel-

mut Schmidts och president Leonid Bresjnevs 25-4r»avtal

for industriellt samarbete, och därmed samm»nn»ngande

jtvecKiingsplaner for trtdje v»rlden, sorti mö|ligh«ten Äter

ftnns att göra Atom ti lör fred till verklighet

Ledare 3

Intervju med LO.s Lar* Westerberg 5

Centerpolitiker för kärnkraft G

FKU:s rikskonferens

laddar för höstoffensiven 8

Intervlu: Kvinnorna och kärnkraften 12

En atomsmall får öknen att blomma 14
FKU på besöH i JOtich 16

Högtemperaturreaktorn — ett nytt energisystem.. 18

Använt kärnbränsle 2f)

Det radioaktiva avfallet 28

Ny elektronmodell revolutionerar fysiken 32

Debatt och inlägg 34

Nyheter 43

KÄRNKRAFT OCH UTVECKLING
utges tv

föreningen tor kirnkraltens utveckling

Ansvarig utgivare: John Hardwlck

Adressic/oHardwIck

Skulptorvigems

121 43 Johanneshov

Tel. 08 - 40 M 41, t i 9144

Postgiro: 431 42 8 7 - 6 , FKU

Grafisk utformning: Campaigner Publications QmbH
Tryck. Karrob AB, Sod«rt»l|#
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ATOMKRAFT
i

Fra forskjellig hold blir vi nesten daglig fjarädet
ä byg^e kjernekraftverk i JJorge fordi dette er far-
l ig . Dette har gjort at Norge er et av de i"a 1 åndene
i Europa oom idag ikke har noen kjeinekraftver*.

Vi vil ikke hevde at kjernekraft er ui'arlip;» f'tm
k.ierneicrttft er adaKillig mindre farlig enn andre
kruftprodulcajonametoder. Til dag- duto har det
a l d r i förekommet dodsulykker av kjernefysisk*
årsaker ved noe tttomkr<*i"tvtrk. Ingen uhell hur pd-
fört omgivelsene mäJbare skadei. Dette takket
sikKeriieta3yatemiine ved lcraltvcrKene.
1. tfele jeaktoren ei innebygget i en sikkerhets-
baholder. Denne er laget av stål O£ betong, or, e*
J^-li meter tykk. Sslv et flystyrt v i l ikice kunne
jkade denne beholderen i vesentlig

2, Reaktoren «r v&nnavk.iölt. Det ordinäre kiöle-
sy^temet er supplert m»å minst to nödkjölosysteraer,
Kraf tforoynintren t i l kjblesystemenea powper, ventiJer
o. l , er eiieret ved minst to alternative kraftkilder.

j, Kjölevannoinntakene er sikret mod selvrensende
f i l tre , for å hindre at rörene som leder kjolevannøt
fortettea.
3ikkerhetsti3takene gjor at et kjernekraftverk er et
trygt kraftverk. Vi bor nå sette igan bygging av
atomkraftverk 1 Norge.

Bli medlem av PTOA!
Gi bidrag til PPUA1

Polkebevegelaea for
?redelig Dtnyttelse
av Atomkraft.

Postboka 1220, 7001 Trondheim. Postgiroi 5 91 36 86
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F F U A

?ostboke 1220

7001 TRONDHEIM

informayionafkrift - Folkebeyegeioen for ?receli(-?
Utnyttelae _avi Atoakraf t .

Hvorfor ble ?FUA dsnnet?

Flere og ficre personer har i Con esnuro tid aott Bug iei
på a t atomkraftdeba^ten i Norrs dcninerae av vengtre-okstre-
mistiske grupper. Don eneate hensiJ.ct disse grupper har ned
ein "nullvekst"- og mlljb'vempolitikk er å skapa mest cul ig
kaoe i det norske BKizfuxm - olik a t de f i r eu grotum for
oine revolusjonære/to t ̂  11 t<t:ra icicolOfier. lizzvervo hn,r en do-
av lanäabinyi.̂ clcnwiQn b l i t t -"ov-t r.e-C ny tfifj^e grupper v .jrrr»^,-
ganda, o«: har nlu**«;t ner +1'."1 nylci^jrat rot r to^kr^f t ,

Den sterke hatesr ro t citfrr=krr-f t i Norpa }-.vr for t t i l r.+,
i n t a t po l i t i s l : pa r t i bar v^gsu .\ te. attndpurlct for a'.c*±rai't.
Ekapgrtene er eåleaeø b l i t t n+&Gnd<) igjen ooa cion er,O3to t'i^P!
aora forsvarer utbygging cv r-.̂ nni': ^:?.- c:,'- l ro;.-^o.

Da ekspertene ih!:e hzz- "st)-A^? ."•. br-ir.r.. iir, irTV^-rtas.-Jcn nec
på e t " to lkc l ig" p3ant ;:?: -"iti1? i r sora tninse nordr3".r hfr- o~i it
^y^set ekepsio overfor r i t aom heter nckDp3rtr-r" og eon r j :
Å fo r t e l l e den hvor^c^ Æe ekel. levo, r r ' ^ t riOllvskstf anatilce m
oon har Tu.lr lov t i r '; '''•T'lr->r>~ i in c'f:v; ••;;.ll^c ds^ptt oc aton-
krr.ft. Det-^3 r^:- grr;p!cc tvO^.l?,^ .f.xr;t -v a^leer'?s politipVp
debattoider, bvor r r n A,il nta-^l.r.'-St Ken. :\c ur:;. xlifiQ ar.grep pA
atomkraft, iv..".i ojelåi-n f.i,nlcns +:**> ]c,^ci:r rcc er pori t ivo i i l

Dl gee nome-ttor bit di??'rr:ørt på r: t note 1 Oslo den 2 j / 7 - ? i .
Result-*-b&t PV ('r-'itrj cFt*"^ t i e P,̂ . ̂ olinbevegels-n for Pred^lig
Utnyttelen av AtomVrraft ble e t i f t o t . TFÖK er en tvpr rpol i t iek

f oi- ut byrjing iv> fttotnkraftverk i Norge.
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PFUAa foraåi er å arbeide for utbygging av atomkraftverk
i Norge vedi

A. å spre informasjon on energiproduksjon basert på fiejons-

og fusjonsrsakaJoner, og
B. & motarbeide nuilvakatfanatikomes innflytelee på

politikern© og opinionen.

FFUAa virkedidler er»

A. Innlegg i presse og kringkasting.
B. Utdeling av löpesedier o. 1. .
C. Samarbeide ned orjanisaejor.or, evt. politiskt partier,

soæ ctötter PFUås form&lcperegraf.

PPUA er ida.3 ( jvul 1977 ) etablert 1 Oslo og Trondheim,
aed hovedsekretariatet i Trondheim. PPUA har deltatt i atom-
kraf tdobattati i enkalte aviser og tidsskrifter, har stått for
utdeling av IGpøsedler oæ ntoakraft, og har utgitt en kort
brosjyre oa vindenerfri.. ?ra og m«d juli ir*jiefi iår vil PPUA
utfi et eget tidss?:rift - IDEH KIEROI.

PFUA har etablert et samarbeide med R.E.O. - Reel Energi
Oplysning - i Denmark. "Bnn videre er det opprettet kontakt
ISQ<3 IV.\ - Ir-nt,itutt ;'nr atomenergi - på Kjeller, Norge og med
CPL - Cfiivrfda Brifkledningen - i Sverige.

FFTJA } i:* opprotto* sin egen bc!:s3rvio9 - PPUAa litteratur-
S3ivi.c3 - pen :?igor aaterioll om atomkraft og beelektede
e?.ncr. PIUAn li«teratureer-ioe riec gjennoa P5UAe sekretariat
i Trondhe-'.n.

udTö»!feri

PFUA
postboks 1220
7001 TR0KDK3IM
Postgiroi 3 91 ?6 ØQ

PPUA-Oslo
Postboks 94r Vinderen
OSLO 3
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Indhold i delte nummer:

.Vit".', drev t i l rcsrjjebiick-

I -.Mrchena d fil tager-i side 1

i'otCrt orr. ereiTirlftncr, aide .>

''i.hi'-j-apporten side 4
! 'dvi>li ngen på atomkreft-
on-r.idet...' side 5

I V: .-.dkr.-... ft en kan blive
•i'.iUver.dig Side 9
.:;.rt. o;; skrovet Biäe I i
••.'i.:'É:J.)r.d'r" .raen eidst side 1?

••-.-.-. HK v i f *-.-• -t. Ree l Hnergi Opl

^_-:-v.'f3 o ' ' i ^ . J s f o r e n i n g e n

.:•':-f"-.-': Tlestntorvet l a , 4000 Iio::klide

Energi 03 energi VT Here ting j
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6
am !

- Det er da rart »ned
ot badp'.'.ax fa!d af
varmt vand. Mea

m\r nu d*t er et Fijr
ma n y grns vi 1 r 3 vt

TIL BARSEBACK^^IARCHSNS
DELTAGE2E

- Vi hat «a*se på atomenergien og ved hjälp af vore bedste teknikera og vidon-
iknbsniRnd eep,Q at lese de probhtmer, dir er fcrSmrdra med rien. Delte skriver
professor ved S-'cialforckninf-sinntituKet Sten Johansson, Lunds Universitet, i et
åbent brev til Barsebäck-marchen» deltager©. Brevet blev offentliggjort i Dagens
Nyhfller ånn 7Q, nept.

atomkraften, hvis vi virkehgt anstrenger os for
at arsumentere sagligt. Det er, när men ve|ar
helhedon i argumentationen mod de politiske
kk d b

i har ndop cennemfert en vgslåig politisk ma-
nifestation. Uet er en stor fremgung for jer, at I
yA froiJalig rr-ädoharkunnet kommeudtil hele
det »vensV'j folk med joros budskab. Jeg be-
uiuirer ojTiî tigt jeres engagement og deler je-
res vilje l!i ansvarlig politisk handling. Med
doHii brfiv vil jeg forklaro grundens til en
anden handlingylinie end den, I har valgt.
Hsggc aider har, moner jep,, et »nsvnr for, «t
diskussions holdea i pang.

M.inRB af Jer hur efterhånden en ganske om-
fjttende samling erguinonter baaeret på stu-
dier og di.-kussioner. Lnd mig först forklare,
hvordan (eg opfatter dem, sä I kan kontrollera,
at jeg ikke tagnr shilling pä et vrsngbillodo nf
jeres mening. Jeg tror, at vi pi mnnge B.f punk-
terne kan kommt» from til samme opfattelse af

g e t a t i o n e n mod de politiske
konsekvenser, at en anden bandlingslinfe end
jeres förekommer rlmelig.
S k

Et ubeld 1 et atomkraftveork kan ikke ude-
lukkes. Sandsynlighoden for den katnstrofe,
I advarer mod, cr beregrwt til en pr. million
reaktorflr. Hvis man bygger 1Ö00 reaktorer i
värden, kan man ikke udelukke, at en ulykke
indtreeffer en gang pr. 1000 år. Men sådanne
boregninger er r.eningslase, »iger I, og der er
sat EpargscnäLategn ved, om de er korrekte.
Hovedargurrcntot er dc^ nok, at man ikka kan
tage hensyn til det uforudsigelige. Dor f:r no-
get riktigt i dot argumpnt.



I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
i
I
I
I
I

fra isofi »tore vindntfllor og
20000 mindre antag.

Dot gmltier for bagge planer, at såframt da
onsVndo besporelicr ikke opnAs, mÄ merfor-
brug<»t daskkes af de mest betydningsfulde
kilrior.

Nu skulle mun jo tro, at energidebatten
havde drojot sig om, h vilken af de to planer der
txir realiseres. Men i stedet for at diskutera,
hvorrian vi i framtiden skal skaffa dan energi
sona sumfundot får behov for (hvad nnten det

e'Jnr ej) er det blevet möderne at
livilke energlkilder man synes om,

03 hvilkft m:*n ikke synes om. Efter alt at
-jcn.me sr det for menge mennesker vigtlgere
h VOT sympatisk en energikilde er, end hvilket
''ifirag den ken give ti] landets energiforsy
ii ing.

Dmus holdntng vH muligvis af framtidens
hislorikero blive befegnet som et udtryk for en
ny filosofisk streaming, hvor mennesket i en
freminodfterende teknisk verden «0ger st rela-
terc si« bev!d?tgjort til teknologien. For lige-
son» at f ^nfinde sig solv katalogiserar menne-
sket teknikken på en ny m&de: hård teknologi,

teknologi. Hird teknologi er fremmedgBrende

og uoverskuelig, bled teknologi er overskue-
Hg. og gor nn blod om ntort.et_Et,kernekraft-
vtfirk eller et ston: lul/ofiefyret kraftvwrk er
hård teknologi, hvorimod et lille decentralt
kraftvatrk {hebt fyret med naturgas) er blad
teknologi. Mest blod er dog solfanger- og
vindmelleteknologien. Selv en vindmelle på
et 50 meter hajt betontårn er blad. Hvorvidt
derfindes mellemhårde eller halvblede tekno-
logier er vist endnu uafklaret ligesom en blad
roellemvare som f.eks. en lommeregner der
fremstilles af de herde teknologer i branchen
kan vare iva»r at aastte i den rette bfis. Hvorom
alting er, SÄ er det altså denne filosofiske vask-
kelse, der optager falk, og ikke de hårde reali-.
teter, som hvor energien skal komme fra i
framtiden. Den kommer nok af sig selv, s& vi
kon roligt skynda os langsomt. Mange vakte er
stolte af, at veekkeUen synes at have medfnrt,
at den ansvarllge regering ikke tor sratte sin
egen energiplan til afstemning 1 folketinget.

Således er situationen ved energikrisens fi-
reårs fedselsdag i det land i verden, der er mest
afbasngig af importerat energi. Og det til trods
for, at en anden og långt alvorligere energi-
kris» kan frygtes indenfor få år.

Held og lykke med de naste fire år!

Send mig
• Jakke-emblem, 2 kr . Antal,,
• Bilmasrkafc, 2 kr. Antal
O Klapbemasrker, 5 kr,
Q "Streamers", 5 kr,

Betal ved varenes
levering

Girokort vedlaggea

• Bogen "Faren ved ikke at indfox-. atomkraft, ^8 kr. Antal_

• Energiavia nr.l Antal
O Energiavis nr.2 Antal
Q Energiavia nr,3 Antal
Q Mini energi oplysning Antal:,

O "Interease-pakke" Antal

Q Tegn mig endvidere som medlem af R.E,0, Årligt kontingent (1/7-30/6
50 kr. Unge under uddannelse og pensionister 20 kr. Firoaer 200 kr,

Mavn og adreeee:

Sendes til
Reel Energi
Hestetorvet

Oplysning
la,

4000 Boakilde.
Elier ring

(03) 36 98 96

Landsforenin^en Reel Energi Oplyaning, Heetetorvet la, 4000 Roekilde.

Tlf. 03-36 98 96. ^_^_ Eget Tryk. Okt. 1977


