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TILLVARA JAMIVAKIGA.
ramsidans brev dr undertecknat av 6"tta mdn och kvinnor i flldrama
65-t]5 ar. De har gemensamt med er ett liv som varit aktivt under

1900-talet och diirmeE bidragit till att byggu upp det vdlf,drdssamhiille
som Sverige dr.

A,ren om mAnga av er tycker, att en del har gitt snett, dr Sverige ett
gott land i en vdrld, fylld av-sociala ordttvisor. Det foljande handlar om
framtiden som ,ri ,riilteva-ra it vflra efterkommande.'

Minru ni 7957 ?
Det var iret fcir den senaste folkomrcistningen. Den giillde huruvida de
mdnnisko! som arbetat hela sitt vuxna liv skulle ff, en lagftist rittt till
fllderspension, ndr kraftema trcit och det var rimligt att en sliten ktopp
fir vila.

Pi den tiden var det inte brukligt i det privata ndringslivet att
kroppsarbeten och "manschett"-yrken pi lZigre nivAer avslutades med
en pension som det gick att leva-pi Undel mottot "Gdma medalj -mel
forit en rejiil pension-" vanns emellertid folkomrostningen av de politiska
krafter, som ville att de unga generationema skulle solidariskt ansvara
fcir de dldres trygghet pfl gamla dar.

I den upprivande debatten dessfcirinnan spfldde anhdngare till sk
frivillig pensibn att de unga skulle vdgra ta pfl sig en sidan borda. En
hotbild som dessbdttre kommit pfl skam.

Oberoende av partitillhorighet star riksdagen numera enhiilligt
bakom ATP-pensionerna och deras vdrdebestdndighet och ddrmed de
dldres ekonomiska trygghet.

Och nu 1980
kommer ndsta folkomrcistning. Denna gang gdller det kiirnkraft eller
icke kiimkraft. Ar dfl detta nnlot som angfll6rr dldre ? Visst gor det sfl.

Samma ndringslivsorganisationer som 1957 motsatte sig ATP har varit
fcirst pfl plan i sen tidigt i hostas - fcir att forsdkra allmiinheten att kdrn-
kraften fu ncidvetndig f6r att upprdtthilla vdlf,drden, omvi.rdnaden om
bam och gamla och fcir att garantera pensionema som kan komma i
farozoner om "tillvdxten" i produktionen avtar.

Det dr icke trovdrdiga pflstflenden. Pensionema bygger pfl arbets-
kraften, och avsdttningama till pensionsfondema tas ur den totala lcine-
summan fcir svensk arbetskraft.
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Men si hdr resonerar i korthet anhdngama av ja till krirnlcraft

(:linjerna 1 och 2): Om vi inte fflr ha karnkraft, ofr det dfl blir knapphet
pi elektricitet, om elpriserna diirvid hojs, kan vi producera mindre lill
konkurenskraftiga priser och stlja mindre pfl export och ddrmed betala
en mindre andel av vdlfdrdssamhallets kostnadei (bl a AP-avgifter).

Mot detta invdnder de som sdger nej till krirnkrafi (: linje 3): All
erfarenhet visar att ju mer och billigare elektricitet desto mer ldnsamt blir
det att driva produktionen pi de stora arbetsplatsema i industrin med
stark mekanisering som minskar arbetskraften av kcitt och blod. Fcir
robotar betalas inga sociala avgifter. Alltfler mdnniskor blir utslagna. Den
fackliga styrkan och sammanhflllningen riskerar ocksfl att urgrcipas ndr
kampen om de kvarvarande jobben omfattar {ryaungdomskullar i
konkurrens med fcir tidigt "frist6llda" dldre. Och de gamla som definitivt
dr ute ur produktionen dngslas for de unga som inte fflr fotlliste ddr.

Sysselsdttningen blir alltsi inte stcirre med mer och billigare elektri-
citet. En statlig utredning, den sk Konsekvensutredningen, visar tvdrtom
att en aweckling av karnkaften ger fler jobb i landet. Det sker om man
tar fram inhemska brdnslen ur skogen och bygger anliiggningar fcir dem,
vdrmeisolerar bostddeq vidgar kollektivtrafiken bl a. Ja-linjemas gliittade
bild av en god kiimkraft som garanterar ett fortsatt vdlfdrdssverige med
omhuldade pensiond.rer har ingenting att gcira med verkligheten.

fryto och hn det obelatrimt?
I fcirbifarten sprids mycket mfllmedvetet pistienden om hur dldre och
handikappade personer kommer att frysa i sina hem, der bekvdmligheter
som drar elektricitet fcirsvinner om kiimkraften awecklas. Varje sansad
och sakkunnig person i vilket laige han eller hon dn befinner sig tar
avst6nd frdn en sidan skrdmselpropaganda.

Vi har under de ndrmaste Aren ett civerskott pfl elektricitet hdr i
landet, som medger export och d.ven slciseri, om vi skulle vilja fortsdtta
med nigot sfl oansvarigt. Fdr senare hzilften av B0-talet finns ett par olika
awecklingsplaner for kiimkraften, varav nej-linjens dr den mest detalje-
rade: en energibudget med anvisningar pa varifrfin varenda behcivlig
terrawattimme (T\,\rh : miljarder k\Mh) kan hdmtas. Planen innehflller en
cikning av elforbrukningen fiam till 1990 med 10'/, och df inryms i detta
en tillviixt i ndringslivef med 3(/r per ar och en minskning av oljeberoendet
med 25"1, - det sistndmnda frdmst med kol. (Mark vdl samma kolprogram
som ja-sidan redovisat.)

Fcirutsdttningen dr dock en vettig hush6"llning. Det d.r inte pensio-
ndrema som idag slcjsar med ljusreklam, offentliga lokaler och institutioner
i bliindande neonljus, elektriska julgranar i veckovis och hciga innetempera-
turer i mAnga flerfamiljshus, ddr vdrmeelementen inte gflr att moderera.
Vi eildre har liirt oss att spara under vflrt tidigare Iiv. Vi kan hjelpa till nu
ocksfl med vArt fciredcime.
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Au pauerka framtiden.
Det viktigaste dr dock sdkerheten for dem som kommer efter oss.

De medeli"lders och unga band sig 1957 fcjr en solidaritet med oss dldre, fcir
en ordnad forscirjning pf, fllderdomen. Nu 6r det tid fcir oss att visa en mot-
svarande solidaritet mbd de unga och deras bam - de sm& eller blivande.

Vi menar att de har rttt till en framtid utan de forFdrande risker som
kamkaftsamhdllet stdller dem infcir. De tvingas ta hand om inte bara
500 ton radioaktivt avfall, som avveckling av nuvarande sex karnkraft-
verk i drift ldmnar efter sig (det dr ofrAnkomligt tyvdrr), utan av t1000 ton,
om kdmkraften byg.gu ut med 150'/, dv s tolv reaktorer tas i bruk under
sin livstid (: .u 25"*) sflsom ja-linjema i I och 2 fcireslar. Sverige blir
dfl ett strilfarligt land att leva i, dven om det inte hdnder en sv&r reaktor-
olycka sisom moiligheten berdknas vara under ett21-trsprogram som den
nyss beskrivna.

Fastdn vi innerligt hoppas att varken de mindre, likviil skadliga
utsldppen eller den Slora t-lyckan skall intrdffa i v6"rt land, anser vi det inte
forsv'aillgt att hilla den mcijiigheten cippen med ett ja till kamkaft.

Vi vet ocksi att den civila karnkaften dr en tvilling till kdmvapen:
plutonium som alstras vid fcirbrdnningen i vflra kamkaftverk dr efter-
'trut tua r6.vara fcir kdmvapen och atoribomber. Vill vi eildre medverka till
denna koppling? Somliga svarar: Vi lever irrte n:d'r/om en sfldan bomb
faller i ndrheten av Sverige.

- Det pflminner om hur den engelske filosofen och Nobelpristagar_en-
Bertrand Russell fcirestdllde sig hur iiet skulle kdnnas att dci en vanlig dod
om man fick beskedet att allt levande ikring skulle utplAnas av en atom-
bomb hundra 6r senare. Vetskapen att varje spir av det liv man levat di
forsvinner och att rcister av barn som leker och figlar som sjunger

er riist till linj e 3 i folkomriistningen

skulle tystna fcjr alltid skulle berova ens eget liv all mening. SqM fta
Fomuftochkdnslaifcireninglederalltsiframti1lst6nd-*-xffi3

punkten : ettnei tilt tcrirnkrafien. " 
ffi.}q

St\d dettal{EJgenom k#
den 23 mars.


