UTIBESZÁMOLÓ A 2009. ÁPRILISI SFC KONFERENCIÁRÓL
2009. április 6-9 között, a franciaországi Bar La Duc-ben tartotta szakmai konferenciáját az
FSC. A konferencián, részt vettek: francia, angol, svéd, spanyol, kanadai, japán, német,
magyar, cseh szakemberek és stakholderek.
Magyarországról Dr. Ormai Péter, Kiss Júlia, Kovács Győző, Kovács Attila és Dr. Vári Anna
vett részt a konferencián. A három napos konferencia első napja tüntetéssel kezdődött, mely a
konferencia témája, valamint a Buri tároló építése, működtetése ellen irányult. A rendőrség a
tüntetőket felügyelte, így atrocitásra nem került sor, igaz: csak a mellékbe-járaton sikerült
bejutni a résztvevőknek a konferencia terembe. Minden nap más levezető elnöke volt a
konferenciának. Az első levezető elnök, Dr. Ormai Péter volt. Az előadások
helyzetelemzésekkel kezdődtek az országok résztvevőinek részéről, majd a kialakított
kérdésekről a kis nemzetközi kerek asztalok alakították ki állásfoglalásaikat. Az
állásfoglalásokat, a kerek asztalok vezetői tárták délután a konferencia elé. A kérdések többek
között az alábbiak voltak:
Hogy lehet a civil közösségeket bevonni a végrehajtásba? Melyek azok a kulcsfontosságú
információk, amelyek a helyi lakosság párbeszédét és döntéseit segítik? Milyen információs
forrásokat használnak a tulajdonosok, és megbízhatóak, hatékonyak-e ezek a források?
Milyenek a nemzetközi intézmények által nyújtott információkkal kapcsolatos vonatkozások,
elvárások? Hogyan kezelhetők a folyamatban résztvevők közötti érdeklődésbeli eltérések, és
az értelmezésbeli különbségek? A közös munka végeredményéről, konklúzióról egy
PowerPointos összefoglaló készül április 28-ig, melyet el lehet kérni az alábbi e-mail címről.(
Kristin.SAZAMA@oecd.org)
A kerek asztalbeszélgetéseknél kiderült, hogy a magyar példák fontosak a részt vevők
számára. A háromnapos konferencia fontos eleme volt a BURI látogatás, ahol a résztvevők
megtekintették a látogató központot, valamint az imitált kutatólabort és azt a gépet, amely a
tárolóban, a szennyezett anyagot továbbítja. Mindezek után a részvevők találkoztak a BURI
polgármesterrel, aki köszöntése után tájékoztatót adott a területükön zajló kutatásról,
eseményekről. A résztvevőknek lehetősége nyílt, helyi vállalkozókkal is párbeszédet folytatni,
melyből kiderült, mennyire tudnak részt venni, a konkrét munkálatokban. A konferencia
záróakkordja alatt, polgármesterekkel is párbeszédet tudtak folytatni a résztvevők, ahol szóba
került a kommunikáció, a települések támogatása, a munkalehetőségek és a lehetséges
fejlesztési források megszerezésének módozatai. Végezetül megállapítható: Fontos és
szükséges volt a konferencián részt venni, mivel megismerhettük más országok és
a szakma álláspontját a radioaktív hulladékkezeléssel, valamint a kommunikációs
tevékenységekkel kapcsolatban.
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