14. december 2015
Kære REO medlem!
Hermed et julebrev om en REO-succes – og om kontingent for 2016.
Den 27. november afholdt REO og LA en høring på Christiansborg om thorium atomkraft.
Der var 165 tilmeldte, herunder adskillige journalister fra bl.a. Danmarks Radio, Berlingske og ugeavisen
Ingeniøren. Desuden deltog en håndfuld folketingsmedlemmer fra Liberal Alliance, Dansk Folkeparti,
Alternativet og desuden Pernille Vermund, der er medstifter af det nye parti, Nye Borgerlige.
Landstingssalen var derfor næsten fuldt besat til den 3 timer lange høring med talere fra ind- og udland.
Trods manglende presseomtale, blev høringen således en stor succes. Ikke kun pga. fremmødet, men også
fordi Villum Christensen, energiordfører for Liberal Alliance, fra talerstolen understregede, at han vil
arbejde videre med at få ophævet folketingsbeslutningen fra 1985, der som bekendt udelukker atomkraft
fra dansk energiplanlægning. Det er denne beslutning, politikerne stadig bruger, når de ikke vil diskutere
dansk atomkraft, - og den medvirkede til beslutningen om at nedlægge forsøgsreaktoren DR3 på Risø.
Dette er i skærende modstrid med situationen i Norge, hvor de har en forsøgsreaktor i Halden, og hvor de
forsker i bl.a. thoriums opførsel i en reaktor. Dette hørte vi om ved høringen.
Høringen viste, at REO kan være et samlingspunkt for ligesindede, der ønsker en ophævelse af
tabuiseringen af atomkraft i Niels Bohrs hjemland. Den fredag eftermiddag viste, at det er muligt at samle
næsten 200 REO-medlemmer, politikere, journalister, eksperter på området og almindeligt interesserede
for at blive klogere på et område, der så længe har stået i skammekrogen her til lands.
Nu gælder det om at holde fast i vores fremdrift. I REO’s forretningsudvalg arbejder vi med at få
professionel hjælp til at lave en meningsmåling om danskernes holdning til atomkraft og til dansk forskning
i atomkraft. Vi har en begrundet mistanke om, at folk (især de unge) er langt mere positive end
folketingsflertallet. Hvis dette holder stik, vil vore venner blandt politikerne stå stærkere, så de igen tør
nævne og diskutere emnet på tinge.
Vi vedlægger REO’s nye foldere om atomkraft. Læs den og læg den på steder, hvor den bliver set. Vi
sender gerne flere, hvis du vil lægge den i biblioteker, biografer, ventesale m.v. Vores høring viser, er der er
markant interesse for denne sag.
Vore medlemmer opfordres også til at skrive læserbreve til aviserne. Hvis I mangler data, kan I finde det på
REO.dk – eller ved at kontakte os. - Så kom nu ud af busken! Vi er ikke mange, og vores midler er ikke
store. Men vores vand falder på et meget tørt sted!
Om kontingent for 2016:

Personligt medlemskab: kr. 300,Ægtepar: kr. 400,Firmamedlemsskab: kr. 750,Unge under uddannelse: kr. 50,Kontingent betales i januar til vores bankkonto i Danske Bank: 9570 – 3000753
Medlemmer uden mail og netbank kan bruge vedlagte girokort. Giro: 01 - 3000753
Med venlig hilsen – og ønske om en God Jul og et Godt Nytår til alle vores medlemmer!
Thomas Grønlund Nielsen. Mail og telefon: tgn@reo.dk og 22 63 75 99
Holger Skjerning. hs@reo.dk og 26 49 80 31.

