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Borgergruppernes sammenhold styrket efter atommøde

”Som borgergrupperne glæder vi os over større bredde på atomaffaldsprocessen, hvor ministeren efter
mødet med de øvrige partier d. 21. november har åbnet op for et bredere beslutningsgrundlag, hvor en bedst
mulig håndtering af atomaffaldet ikke indskrænkes til en dansk håndtering, men i trit med tiden følger
forsigtighedsprincippet i et globalt perspektiv” siger Anders Rask, formand for MORADS.
Sammenholdet mellem de seks udpegede områder er styrket efter onsdagens møde hos ministeren, hvor
det lykkedes at skubbe til dagsordenen i atomaffaldsprocessen. Borgergrupperne har givet hinanden
håndslag på, at man vil fastholde et samlet pres til atomaffaldet er placeret forsvarligt under hensyn til
fremtidige generationer.
”Nu skal de ansvarlige bevæge sig fra ord til handling og ikke mindst seriøst få inddraget de berørte borgere
og kommuner i den videre proces” udtaler Anders Rask og fortsætter ”at henvise til kommende høringer som
involvering er ikke godt nok! Høringsbegrebet er blot symbolsk indflydelse, vi er lovet reel indflydelse”.
Nedgravning af atomaffald er og bliver en forkert tilgang, der blot overdrager problemet til fremtidige
generationer. Det viser al erfaring. Derfor er det forkert at fortsætte omegnsstudierne og bruge skattekroner
på et så uansvarligt og forældet koncept. ”Det er at ødsle med pengene, at man nu vælger at køre
processen i to modstridende retninger – nettoresultatet er ingen bevægelse” udtaler Anders Rask.
Derfor bør igangværende omegnsstudier stoppes eller i det mindste sættes på stand by, mens en
udenlandsk løsning undersøges. Det kan tage år at få en aftale med udlandet på plads, da der naturligvis
først skal være fuldt overblik over de affaldstyper, Danmark ønsker at indgå aftale omkring. Det overblik
findes ikke i dag, så der er god tid til at tage omhyggelige dialog med udlandet.
I mellemtiden skal det radioaktive affald fortsat opbevares sikkert på mellemlager over jorden, som det sker i
dag. Om nødvendigt skal eksisterende mellemlager opklassificeres til en mere robust konstruktion, der om
nødvendigt kan stå i 100 år. Et mellemlager er uafhængig af jordbundsforholdene – Holland har erfaringen.
”Det er betryggende, at deltagende politikere fra mødet med sundhedsministeren opfordrer os borgergrupper
til at tage det med ro, og at vi kan være nogenlunde sikre på, at processen kører rimeligt fornuftigt. Ro
kommer af tillid og tillid kommer af åbenhed. Derfor har vi nu store forventninger til, at vi i seriøst omfang
bliver involveret i den fremadrettede proces. Vi vil gerne inviteres med til et snarligt møde, hvor vi kan
diskutere indholdet af den tilrettede proces. En hurtig forbedring af informationsniveauet er, at samle alt
information om atomaffaldshåndteringen på én hjemmeside, hvor man bl.a. kan redegøre for med hvem og
hvordan den kommende dialog med udlandet tænkes ført” udtaler Anders Rask.
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