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Tal 
 
Inledning 
Jag har ju växt upp i skuggan av Barsebäck kan man ju säga. Under några år satt 

jag tillsammans med Torsten Carlsson även i Sydkrafts styrelse. Bland annat var 

vi några som drev på och ville utveckla vindkraften, men det tog aldrig någon 

fart. Istället tog Danmark tag i det och gjorde det till en hel industri. Där missade 

vi tåget. Nu försöker vi komma ikapp. Men det kunde lika gärna ha varit 

Sverige.  

 

Det visar hur viktigt det kan vara att ligga i bräschen. Det är svårt för det finns 

inte många andra att lära av. Men det ger ett teknik- och ett kunskapsförsprång 

som vi sedan kan använda oss av. Sterlingmotorn som använts i försvarets u-

båtar har nu visat sig vara intressant väg för att utvinna solenergin. Inom kort 

kan det komma att ge arbetsplatstillfällen i Sverige men även möjligheten till 

miljövänlig energi. Vad jag vill säga med detta är att Sverige oftast tjänar på att 

gå före. Det ger på sikt utveckling och arbetstillfällen.  

 

Vad man än tycker om kärnkraften så måste vi hitta en lösning för hur vi 

hanterar kärnkraftsavfallet. Sverige är ett av de första länderna i världen som ska 

fatta beslut om en slutförvaring. I vårt grannland Finland har man fattat beslut i 

riksdagen om ett slutförvar och börjat gräva.  

 



Det är ett komplext och svårt beslut. Många andra kommer att studera oss för att 

se hur vi löste det. Inte bara med vilken lösning utan även hur processen gick 

till. Detta unika läge, att vara en av de första, måste vi också dra nytta av.  

 

Det är en lång process att komma fram till en säker slutförvaring. Många av er 

har levt i den i flera år. Investerat mycket tid och kraft för att det här ska bli bra, 

inte minst Östhammar och Oskarshamns kommuner. Det är ett engagemang som 

är viktigt av nationellt intresse. Och jag vet att ni väntar intensivt på att få SKB:s 

besked om platsval.  

 

Det är en viktig process som måste få ta sin tid. En inbyggd tröghet i 

demokratiska frågor är viktig. Jag är övertygad om att det i slutändan leder till 

bättre beslut. Fel och brister som vi hittar behöver granskas. Här har 

miljörörelsen också en viktig roll.  

 

Vi behöver ofta fatta långsiktiga beslut. Men det här är en lösning som ska 

fungera i hundratusentals år. Det inbegriper istider. På så sätt är det ett unikt 

beslut. Sådana beslut är svåra att ta. Men det är vårt uppdrag som 

förtroendevalda att orka fatta även sådana beslut. Göra vårt bästa med de 

tekniska möjligheter vi har idag. Sedan får kommande generationer ta vid. 

 

Men vi politiker klarar det inte själva. För denna typ av oerhört långsiktiga 

beslut krävs också oerhört noggranna berednings- och förankringsprocesser. Då 

handlar det inte främst om att förankra tagna eller tänkta beslut, utan om att 

lyssna in och föra en grundlig dialog med alla de som på olika sätt engagerar sig 

i frågan. Låt mig komma tillbaka till detta alldeles strax. 

 

Sverige har också en tradition av att hitta breda lösningar för långsiktiga beslut, 

exempelvis pensionsfrågor och försvarsfrågor. Tyvärr ser vi nu en förändring i 



hur regeringen hanterar blocköverskridande lösningar. Regeringen menar att 

själv är bäste dräng. I försvarsfrågan har vi socialdemokrater varit redo att sätta 

oss ner i partiledarförhandlingar i snart ett år. Men än finns det hopp. Hur det 

blir i slutförvaringsfrågan är för tidigt att säga något om. Men vi 

socialdemokrater vill hitta en bred och långsiktig lösning. Det finns ingen 

anledning att göra detta till en partifråga.  

 
Demokrati och deltagande 

Vi ska inom några år fatta ett beslut om en slutförvaring av kärnkraftsavfall som 

ska vara giltigt i hundra tusentals år om så behövs. Därför är det av yttersta vikt 

att processen är grundlig. Så att debatten inte behöver handla om processen för 

hur beslutet togs fram.  

 

Det är många aktörer som är involverade i processen. Det är därför viktigt att 

rollfördelningen är tydlig.  

SKB har ett tydligt producentansvar och ska presentera en lösning på 

slutförvaret. 

Miljörörelsens uppgift är att genomlysa processen.  

Strålsäkerhetsmyndigheten och Miljödomstolen uppgift blir sedan att granska 

SKB:s förslag. 

Först efter detta är det upp till regeringen att fatta ett beslut själva eller hänskjuta 

det till riksdagen. För en så bred lösning som möjligt förordar jag att riksdagen 

får uppgiften att fatta beslutet. Men det kräver en lagändring i så fall.   

 
SKB har som en av utgångspunkterna vid val av plats att kommunen själv ska 

vara positiv till etableringen av ett slutförvar. Förutom geologiska 

förutsättningar och infrastruktur så är också den demokratiska processen en av 

grundförutsättningarna. 

 



I förra veckan såg jag på tv, att det i närheten av ett kärnkraftverk i Slovenien 

bara var en tredjedel av befolkningen som gav sitt stöd till ett slutförvar. 

Mätningarna som SKB utför visar på att stödet i Östhammar och Oskarshamn 

uppgår till 77 respektive 83 procent. Värt att notera är också att stödet är större 

ju närmare du bor. Det tror jag bland annat visar på att du är mer angelägen om 

att söka dig information och lära dig mer om du är direkt berörd. Men du har 

också en annan bakgrundsinformation eftersom du bor i närheten av ett 

kärnkraftverk.    

 
Hur som helst är detta mycket höga siffror. Och det beror givetvis på ett brett 

informationsarbete. Att det finns korrekt och relevant information när du har tid 

att söka och ta till dig den. Detta arbete utförs både av SKB och av 

kommunerna.  

 

Detta är oerhört viktigt. Vi måste ta människors oro på allvar, och våga möta 

deras frågor och ängslan. Vi måste tala med, inte för. Det går inte att möta oro 

med siffror, ängslan med tekniska argument. Vi måste lyssna in, diskutera, 

argumentera men också vara öppna och raka i de frågor där svaren inte är lätta 

eller självklara. Vi måste också visa att vi är beredda att lyssna och ta intryck av 

de argument som framförs. Bara så kan vi hitta en klok lösning med tillräckligt 

stöd. 

 

Därför tycker jag det är så spännande att se hur det fungerar i verkligheten, 

redan idag. I våras genomförde jag ett besök i Forsmark och blev mycket 

imponerad över det uppsökande arbete som SKB utförde där. Informatörerna 

satt inte vid ett skrivbord och väntade på att bli efterfrågade. Istället bjöd de in 

sig till föreningar, arbetsplatser och skolor för att berätta om slutförvaret. Det är 

ett folkrörelsearbete som vi inte sett maken till på länge i det här landet. 

 



Kommunerna som deltar i detta arbete, Östhammar och Oskarshamn, ska ha 

stort tack för den tid som jag vet att politiker och anställda lägger ner på detta. 

Samtidigt vill jag också lyfta fram det engagemang som medborgare, både de 

som är för och de som är kritiska till slutförvar, lägger ned på frågan. De är 

också oerhört viktiga. 

 

Men Sverige står sig även bra i europeiskt perspektiv. I en särskild 

Europabarometern som kom i juni i år mätte man attityder mot kärnkraft och 

kärnkraftsavfall. På påståendet att: vi inte får lämna frågan om 

kärnkraftsavfallets slutförvaring till kommande generationer utan måste hitta en 

snabb lösning svarade 9 av 10 svenskar ja. Sverige är också det enda bland EU:s 

27 länder där en majoritet anser sig vara väl informerade om radioaktivt avfall. 

(52 procent) Det är ett gott tecken och ett gott betyg.    

 

För sist och slutligen ska vi ta ett beslut. Det beslutet måste alla inblandade 

känna har varit grundligt och öppet diskuterat. Även de för vilka beslutet inte 

går deras väg. Det är grunden i all demokrati, men särskilt viktiga i beslut med 

den svåra och långsiktiga karaktär som vi talar om här. Alla ska känna att deras 

argument har fått luftas. 

 

Det får absolut inte efter beslut finnas kvar en uppfattning att kritik tystats ned, 

eller att folkopinion körts över. A och O för långsiktigheten är att det finns ett 

rejält, lokalt folkligt stöd för slutförvar. Därför är det så glädjande att se att både 

Oskarshamn och Östhammar lyckats så väl i detta arbete. 

 

Detta är därför en process som vi alla bör lära av, inte bara i frågor som berör 

kärnkraft och kärnavfallshantering. Att möta debatten, besvara frågor från 

oroliga, hitta svar på dom frågor som vi inte kan besvara idag. Att vinnlägga sig 



om en öppen process med insyn helt enkelt. Det är sådant som väcker 

förtroende.  

 

Här kan man inte låta bli att dra en parallell till FRA-debatten. Som också är ett 

svårt tekniskt förslag i hela nationens intresse. Med facit i hand så kunde 

regeringen hanterat frågan annorlunda. Det kan å andra sidan vara 

skräckexemplet, av vilket vi också kan lära. 

 

När processen är slut skulle det vara väldigt intressant att se vilka slutsatser SKB 

och kommunerna drar av det arbete som bedrivits. Vad kan vi föra in i den 

politiska processen för att göra den tydligare och mer lättillgänglig.  

 

Avslutning 

Avslutningsvis vill jag tacka för att jag fick komma hit. Det är en spännande tid 

vi har framför oss. Och vi har anledning att vara nöjda när vi blickar tillbaka på 

alla år som vi arbetat med detta. 

Vi ska värna den inbyggda trögheten i den demokratiska processen och använda 

oss av det utrymme som den ger. 

Vi ska respektera varandras olika roller.  

Och så småningom komma till ett samlat och väl avvägt beslut. 

 

I år har jag och mina kollegor genomfört ett besök vid Forsmark. Under 2009 

avser jag att besöka Oskarshamn och Clab.  

 

 

Tyvärr har jag inte möjlighet att stanna så länge. Men jag förutsätter att dialogen 

fortsätter även efter denna dagen och utanför det här rummet.  

 

Än en gång tack för att jag fick vara med. 


