Pressemeddelelse - Fælles fodslag mod atomaffaldsplaner
Folketinget vedtog i 2003 at Forskningscenter Risø skal nedlægges og har i den forbindelse udpeget seks
områder i Danmark som forslag til, hvor atomaffaldet kan placeres.
Folketingsmedlemmer, interesseorganisationer, professorer og mange danskere også udenfor de udpegede
områder har sat spørgsmålstegn ved disse planer om at rydde op efter det internationale
atomforskningseventyr på Risø ved at flytte affaldet til et tyndere befolket område i Danmark og placere
det under jorden under mindre tilsyn og kontrol, end situationen er i dag. Dette planlægger Staten for vel
vidende, at emballagen tærer og depotet med tiden gennemtrænges af vand. Man udpegede i første
omgang 22 områder, hvor jordbundsforholdene er særligt egnede til at grave affaldet ned i. Disse er nu
reduceret til seks.
Eksperter advarer kraftigt mod at grave atomaffaldet ned under jorden, da det vil gøre det svært at holde
øje med. Så - er det nu også den mest fornuftige løsning, politikerne har truffet? Skal det overhovedet
graves ned under jorden, eller er der andre og bedre muligheder for opbevaring? Hvorfor kan affaldet ikke
forblive på Risø? Hvorfor er Danmark ikke med i det internationale samarbejde om en fælles løsning på
problemet? – samt mange andre spørgsmål stiller vi os selv i de seks udpegede områder. For at få svar på
nogle af spørgsmålene, er vi gået sammen fra de seks udpegede områder og mødes på Sjælland lørdag d.
11. august for at udveksle viden, danne netværk og koordinere indsatsen for at få beslutningsprocessen på
rette spor frem mod en fornuftig løsning på problemet.
Ingen af os ønsker at planerne gennemføres i deres nuværende form. Beslutningen er så grundlæggende
forkert og bygger på forældede principper og tankegange, at vi har nemt ved at stå sammen om at få
beslutningen ændret. Ingen af os ønsker at sende Sorteper videre til de fem andre områder.
Borgergrupperne mod atomaffaldsplanerne er af nogen blevet skudt i skoene at vi er usaglige og blot
forsøger at råbe højt. Med en smule kendskab til de mennesker, der har engageret sig i sagen, og den
velvilje, interesse og opbakning vi møder alle steder, hvor vi møder op for at gøre opmærksom på emnet og
samle underskrifter ind, gøres dette hurtigt til skamme. I stedet for at kæmpe mod hinanden er vi fra de
udpegede områder gået sammen om at arbejde for, at den rigtige beslutning træffes af eksperter indenfor
dette emne, som er så vigtigt for kommende generationer. I fællesskab har vi, i forbindelse med
koordineringsmødet på Sjælland, inviteret os selv til Risø for at skaffe mere viden, end den vi er blevet
tildelt i den ellers noget lukkede proces. Tak til Risø for deres tilbud om rundvisning.
Yderligere information om samarbejdet mellem borgere fra de seks udpegede områder kan fås ved
henvendelse til én af undertegnede.
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