Onthuld: PR-campagne om kernramp Fukushima te verbloemen
Vrijdag, 01 juli 2011 11:44

Interne emails tonen aan dat na de tsunami in Japan een enorme pr-campagne is
gelanceerd om de Britse nucleaire plannen te beschermen, zo meldt
The
Guardian
.

Ambtenaren van de Britse overheid benaderden nucleaire bedrijven met een gecoördineerde
pr-strategie om de kernramp in Fukushima in het Westen te verhullen.

Het traject is twee dagen na de aardbeving en de tsunami in Japan opgezet, nog voor bekend
was hoeveel straling er precies was vrijgekomen. Interne emails die ingezien zijn door The
Guardian
tonen hoe ministeries van de Britse regering nauw samenwerken met multinationale corporaties
zoals
EDF Energy
,
Areva
en
Westinghouse
om ervoor te zorgen dat plannen voor de nieuwe generatie kerncentrales in Groot-Brittannië
niet in gevaar zouden komen.

“Hierdoor kan de nucleaire industrie wereldwijd terrein verliezen,” schreef een ambtenaar van
het Britse Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. “We moeten zorgen dat
de tegenstanders van kernenergie geen terrein winnen. We moeten ons territorium bewaken.
We moeten ze overtuigen van de veiligheid van kernenergie.”

De ambtenaren achtten het voornamelijk van belang dat het incident de publieke steun voor
kernenergie niet zou mogen ondermijnen. Alhoewel Westinghouse haar nieuwe AP1000
reactor op de markt promoot als een geschenk uit de hemel geeft het bedrijf in de emails toe
dat het apparaat niet bestand is tegen zware aardbevingen.
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Als gevolg van de kernramp in Japan moesten meer dan 80.000 mensen hun huizen verlaten
en is de steun voor kernenergie wereldwijd gekelderd. De regeringen van Duitsland, Italië,
Zwitserland, Thailand, Maleisië en Venezuela hebben inmiddels besloten geplande
kerncentrales te schrappen.

Het Britse Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie emailde zowel de
nucleaire bedrijven als de Nuclear Industry Association (NIA) op 13 maart jongstleden, twee
dagen nadat de stroom definitief was uitgevallen in de Fukushima Daiichi centrale. Volgens het
ministerie was het allemaal niet zo dramatisch als op televisie werd getoond.

“Tegenstanders van nucleaire energie in Europa zijn bezig dit verhaal te vergelijken met
Tsjernobyl,” zei een ambtenaar van het ministerie in een email aan Areva. “We moeten alle
publicaties die deze ramp vergelijken met Tsjernobyl tegenhouden. We moeten via de media
onze eigen boodschap overbrengen aan het volk.”

Andere documenten die zijn vrijgegeven door de Britse nucleaire waakhond ONR onthullen
dat op 5 april jongstleden een bijeenkomst is geweest van corporaties uit de nucleaire industrie
over de invloed van Fukushima op het nucleaire programma. Volgens een voormalig regelgever
die anoniem wil blijven is er sprake van 'één grote samenzwering'.

Afgelopen week bevestigde de Britse regering plannen voor acht nieuwe kerncentrales in
Groot-Brittannië en Wales.

Bron: Guardian.co.uk

Verwant artikel: Vulkaanuitbarsting Chili en het HidroAysen project
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