Fyra lögner
om kärnkraften
Kärnkraften har ända från början drivits fram med
hjälp av lögner. Här ett urval bland de senaste:

Du som vill ta del av andra fakta än dem som
kärnkraftindustrin tillhandahåller - sök på
nätet i andra källor. Till exempel via
www.folkkampanjen.se
www.mkg.se Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning
www.nejtilluranbrytning.nu
www.milkas.se Miljörörelsens kärnavfallssekretariat
www.greenpeace.org/sweden (skriv “kärnkraft” i
sökrutan på deras hemsida)
www.naturskyddsforeningen.se (skriv “kärnkraft” i
sökrutan på deras hemsida)
www.dagbokmotatomkraft.blogspot.com
www.slmk.org/larom/ Svenska Läkare mot Kärnvapten
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Klart löftesbrott.
I alliansens valmanifest från augusti
2006 står: ”Förbudet att uppföra nya
reaktorer kommer inte att upphävas
under mandatperioden.” I regeringsdeklarationen från oktober 2006 står: ”Förbudet att
uppföra nya reaktorer kommer att bestå.”
Våren 2010 försöker regeringen driva igenom
en lagändring för att släppa fram nya kärnkraftbyggen i Sverige.
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Kärnkraft skadar klimatet.
Motivet för de nya planerna uppges vara
omsorg om klimatet. Kärnkraften
påstås vara koldioxidfri och minska
hotet om global uppvärmning. Detta är osant.
Kärnkraftens livscykel – med uranbrytning,
anrikning, transporter, avfallshantering m m –
släpper ut mycket koldioxid. Dessutom bidrar
kärnkraften till uppvärmningen genom att
reaktorerna oavbrutet släpper ut enorma
mängder upphettat kylvatten i hav och floder.
Oberoende forskning (Stanford University) har
ingående jämfört nio energikällor ur klimatsynpunkt och placerar kärnkraft i botten
tillsammans med kolkraft.
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”Förtida” blev alltför sentida.
Alla försök att förverkliga beslutet om
avveckling till 2010 har stoppats med
argumentet att den skulle bli ”förtida”.
Nu är det 2010 och reaktorerna blir uppenbart
allt skröpligare. Då blir detta ett argument för att
pumpa in ytterligare något fyrtiotal miljarder för
renovering! Det förflöt bara några dagar mellan
talet om ”förtida” och talet om åldrade verk i
trängande behov av mer pengar.
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Notan går till skattebetalarna.
Inget land har hittills klarat kärnkraften
utan statssubventioner. Men för att få
med Centern i energiöverenskommelsen
lovade alliansen att endast privat kapital, inte en
enda skattekrona, ska satsas i nya reaktorer.
Redan 21 januari i år upplyste chefen för SSM
(Strålsäkerhetsmyndigheten) att nya reaktorer
kräver statliga investeringar samt omkring 60
nya tjänster.

