Tema  Netavis  :  Atom  Posten  (nov.  12)  
  
Udgangspunktet  for  denne  netavis  er  sagen  om  det  radioaktive  affald  fra  Risø:  om  det  skal  
deponeres  som  oprindeligt  planlagt,  eller  om  man  vil  genoverveje  beslutningen.  De  fem  
udpegede  kommuner  har  protesteret  kraftigt  mod  denne  plan  og  peget  på  store  mangler  i  
den  måde,  sagen  er  blevet  håndteret  på  af  de  statslige  myndigheder.  Disse  har  på  deres  
side  opretholdt  en  ildevarslende  tavshed.
De  landsdækkende  medier  har  set  beboerprotesterne  som  udtryk  for  smålig  
lokalpatriotisme,  utidig  skepsis  overfor  ekspertvurderinger  og  forældede  tilbage-til-
naturen-holdninger.  Derfor  har  deres  dækning  af  denne  sag  været  sporadisk  og  deres  
kommentarer  få  og  nedladende.  
I  modsætning  hertil  mener  vi,  at  sagen  har  større  perspektiver,  og  håber,  at  vi  med  Atom  
Posten  kan  åbne  en  debat  om  disse  perspektiver.  Da  vi  er  trætte  af  at  ligge  på  knæ  for  
redaktørerne  på  de  større  aviser  for  at  få  optaget  indlæg,  prøver  vi  i  stedet  via  internettet  at  
præsentere  nyheder,  kommentarer  og  baggrundsartikler  i  forbindelse  med  affaldssagen.  
Vi  ønsker  at  formidle  viden  om  og  indsigt  i  dette  emne,  og  vi  vil  gøre  det,  så  godt  vi  kan.  
Andre  kan  utvivlsomt  gøre  det  bedre,  men  tilsyneladende  ønsker  disse  andre  ikke  at  gøre  
det.  Måske  føler  disse  mennesker,  at  de  er  hævet  over  den  offentlige  debats  råb  og  skrig,  
men  de  udsætter  sig  for  mistanken  om,  at  deres  tilbageholdenhed  i  virkeligheden  skyldes  
et  mix  af  storsnudethed,  debatskræk  og  åndelig  fattigdom.  Viden  er  til  for  at  blive  brugt  og  
formidlet,  holdninger  er  til  for  at  blive  afprøvet.  
Vi  er  ikke  imponeret  af  folketingsmedlemmer,  som  helt  har  mistet  lysten  til  at  forklare,  
hvordan  de  personligt  stiller  sig  til  disse  problemer,  eller  af  en  minister,  som  stikker  af  fra  
et  møde  med  mennesker,  hvis  tilværelse  er  dybt  afhængig  af,  hvordan  denne  sag  ender.  Vi  
har  det  indtryk,  at  regering  og  folketing  bliver  sendt  i  byen  af  anonyme  interesser.  
Vi  ser  på  denne  sag  fra  et  punkt  i  landets  periferi.  Vi  er  ikke  født  her,  men  har  i  en  voksen  
alder  erfaret,  hvordan  midterdanmark  ser  på  udkantsdanmark,  og  det  har  været  en  
skræmmende  oplevelse.  Men  vi  mener,  at  der  bag  denne  attitude  skjuler  sig  nogle  
samfundsmæssige  problemer,  som  vi  vil  tage  op  i  de  kommende  numre.  
Den  ene  af  os  (Anne)  er  pensioneret  gymnasielærer  i  fransk  og  har  en  mastergrad  i  IT,  
sprog  og  læring.  Hun  har  i  det  sidste  halve  års  tid  haft  en  hjemmeside  om  Risø-affaldet,  og  
Atom  Posten  er  tænkt  som  en  videreudvikling  af  denne  hjemmeside.  Den  anden  (Jens)  har  
en  fortid  som  gymnasielærer  i  fysik,  matematik  og  kemi.  
Vores  plan  er  at  udsende  et  nummer  ca.  hver  14.  dag,  alt  efter  behov  og  overskud  hos  
redaktørerne.  
Venlig  hilsen  

Anne  Albinus  og  Jens  Bjørneboe  
  

