
Door Steven de Jong
Rotterdam, 17 maart. Ke r n e n e r -
gie wordt doorgaans gepromoot met
plaatjes van blauwe luchten, groene
weiden vol madeliefjes en gelukkige
gezinnetjes. Nu zich in Japan een
doemscenario voltrekt, weet de lob-
by niet meer wat ze moet communi-
ceren. Risico’s relativeren of erken-
nen en beterschap beloven?

‘Publieke steun voor kernenergie
bereikt recordhoogte’, kopte het be-
drijfsblad van het Nuclear Energy In-
stitute (NEI), de belangrijkste Ame-

Kernenergielobby is bang voor een tweede Tsjernobyl
De lobbyclubs voor
kernenergie draaien op volle
toeren, vooral in de VS. Het
slechtste wat ze kunnen doen
is uitsluitend in de
verdediging schieten.

rikaanse lobbyclub, in juni 2010. Uit
een peiling bleek dat drie van de vier
Amerikanen positief staan tegenover
kernenergie. De president voorop.

In het tijdschrift Perspective on Pu-
blic Opinion wordt de houding van de
Amerikaanse bevolking uitgesplitst
naar regio en politieke voorkeur.
Linkse mensen vonden kernenergie
een schoon alternatief voor de ver-
vuilende kolencentrales en rechts ge-
oriënteerden vielen voor het argu-
ment van zelfvoorziening. In een an-
der nummer categoriseerde het NEI
de meningen op geslacht, leeftijd en
opleidingsniveau. De edities, vanaf
1998, gaan allemaal over één en het-
zelfde thema: wat het publiek van
kernenergie vindt. Het beïnvloeden
van die opinie is de kerntaak van
NEI. En daarmee had het succes.

De beschadigde reactoren in Japan
stellen de nucleaire industrie we-

reldwijd voor een enorme uitdaging:
zorgen dat de publieke opinie niet
kantelt. Dat wordt moeilijk, want er
is een radioactieve wolk ontsnapt,
mensen zijn geëvacueerd en de eerste
besmettingen zijn al vastgesteld.
Men vreest een tweede ‘Ts j e r n o b y l ’.
In de beeldvorming is de lucht op de
promotiefolders van kleur verscho-
ten: van helderblauw naar donker-
grijs. De bouw van nieuwe centrales
staat op het spel. In Duitsland wor-
den nu zelfs zeven centrales, tot na-
der order, gesloten en ook in China is
de bouw van centrales opgeschort.
Een charmeoffensief met madeliefjes
zal weinig meer helpen.

James Acton, partner van de denk-
tank Nuclear Policy Program, advi-
seert de industrie om niet in de ver-
dediging te schieten. „Weersta de
verleiding om te zeggen dat in Japan
een buitengewoon onwaarschijnlij-

ke samenloop van omstandigheden
heeft plaatsgehad”, schrijft hij in het
tijdschrift Foreign Policy. De ramp
heeft immers plaatsgehad en men-
sen gaan ervan uit dat zoiets weer
kan gebeuren. Overal ter wereld, hoe
onwaarschijnlijk ook.

‘Het NEI volgt de ontwikkelingen
in de Japanse kerncentrales’, kopt
N EI.org nu. Een gezonde professione-
le interesse, maar wat communiceert
de organisatie eigenlijk? In elk geval
wordt het nieuws gemeld: explosies,
branden, herstelwerk. Zelfs beang-
stigende uitspraken van de Japanse
autoriteiten als „we praten over con-
centraties die de volksgezondheid
bedreigen” worden geciteerd.

Deze eerlijke berichtgeving ver-
mengt het NEI met eigen duiding.
Maandag publiceerde de lobbyclub
een artikel met de titel ‘Straling in
perspectief‘. Dat begint met infor-

Legerhelikopters halen water uit zee om op de reactors van Fukushima te
droppen. Per vlucht kan zeven ton water worden vervoerd.

Enkele burgemeesters, onder wie Van der Laan (Amsterdam) en Van Zanen
(Amstelveen), gedachten in Amstelveen gisteren met Japanners de ramp.
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matie over de natuurlijke achter-
grondstraling, de straling binnens-
huis (van radon in de muren), de stra-
ling van röntgenapparatuur en de
doses waar omwonenden van een
kerncentrale aan blootstaan (300
keer minder dan vliegtuigpersoneel).
Pas aan het eind een alinea over de
straling bij een ongeluk zoals in Ja-
pan. Het NEI zegt heel voorzichtig
dat vanwege koelingsproblemen
meer radioactieve stof in de uitgaan-
de stoom zit dan gebruikelijk. Hoe-
veel blijft onvermeld. Het artikel
sluit af met een lijstje elementen, zo-
als strontium en jodium, maar laat
niets los over wat er gebeurt bij hoge
stralingsniveaus in de buitenlucht
en het effect daarvan op gewassen.
De inleiding, over reguliere straling,
moet de zorg wegnemen.

Wat relativerende achtergrondin-
formatie kan geen kwaad, maar dit

moet – als we het advies van Acton
volgen – niet de pr domineren. Hij
pleit voor een feitelijke benadering
van de ramp: de kerncentrales bleken
onvoldoende bestand tegen een
aardbeving. „Er is een zorgvuldige
beoordeling nodig van wat ingeni-
eurs de ‘ontwerpbasis’ noemen”,
schrijft Acton. „Voor alle kerncentra-
les in de wereld: niet alleen operatio-
nele, maar ook centrales die in aan-
bouw zijn of op de planning staan.”
Het argument dat alles veilig is
noemt Acton ‘zelfvernietigend’.

Het NEI kiest niet voor Actons
strategie, getuige de ‘lijst veelgestel-
de vragen‘ op de website. Daarop
worden vooral antwoorden gegeven
op vragen die de industrie zelf be-
langrijk vindt. De eerste vraag: ‘Wa t
is de impact van het ongeluk in Fu-
kushima op het nucleaire program-
ma van de VS?’ De tweede: ‘…en op de

bouw van nieuwe centrales?’
Pas bij de derde vraag lijkt de acute

zorg van het publiek leidend: ‘Kan
een ongeluk zoals in Japan ook in de
VS gebeuren?’ In de daaropvolgende
vragen wordt dieper op de techni-
sche defecten ingegaan van de Japan-
se centrales. De antwoorden moeten
geruststellen: de centrales in de VS
zijn veel en veel veiliger, zeker na de
‘9/11’-maatregelen, aldus het NEI.
En bovendien: „Deze natuurrampen
zijn heel regiogebonden, afhankelijk
van de geologie.” In een apart docu-
ment worden de mythen over kern-
energie bestreden. Althans, kritiek
die het NEI als mythe kwalificeert.

Ondertussen is de lobbyclub actief
op Twitter. Vooral berichten van me-
dia en het Internationaal Atoom-
agentschap (IAEA) worden doorge-
plaatst. Ook links naar eigen pers-
conferenties. Hier doet het NEI zijn

best om het publiek objectief te in-
formeren. Geen spins, alleen iets
meer nadruk op geruststellingen
dan op alarmeringen.

Het NEI belooft dat lessen uit ‘Ja-
pan’ worden getrokken. Maar die
mededeling wordt weer vergezeld
van informatie over hoe veilig het nu
al is: back-ups, beschermingslagen,
onafhankelijke energievoorziening.
Precies de zaken die het allemaal lie-
ten afweten in Japan.

De nucleaire industrie kiest dus
voor een pr-mix. Informeren, verde-
digen en verbetering beloven. Of dat
overkomt is maar de vraag. Volgens
Acton is „erkennen en repareren” de
enige juiste strategie. „Ke r n e n e r g i e
kan alleen groeien als het publiek
vertrouwen heeft in de industrie er-
a ch t e r. ” En wie op alle paarden wedt
is in de ogen van Acton niet zeker van
zijn zaak, laat staan betrouwbaar.
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