
strona 612 wrzesień  2015www.energetyka.eu

I  CIEKAWE  KSIĄŻKI

Dziś o książce uznawanej wprawdzie za dzieło nie tyle klasycz-
ne, co z pewnością za wybitne, ale i niecodzienne, i takie, jakie nie 
straciło na aktualności. Mowa o „Megatrendach” Naisbitta1, książce 
o przyszłości napisanej na podstawie analizy teraźniejszości Stanów 
Zjednoczonych w latach osiemdziesiątych ubiegłego stulecia. 

Na podkreślenie zasługuje fakt, że książka celująco zdała 
próbę czasu. Chyba wszystkie prognozy w niej zawarte spraw-
dziły się lub sprawdzają się w krajach, takich jak Polska, gonią-
cych rozwinięte kraje świata. 

Słów kilka o Autorze. Urodzony w 1929 roku John Naisbitt 
służył w młodości w amerykańskich oddziałach piechoty mor-
skiej. Po studiach na Harvard University, Cornell University i Utah 
University zdobył doświadczenia biznesowe pracując miedzy in-
nymi dla firmy Eastman Kodak. Pracował także w administracji 
prezydentów Johna F. Kennedy’ego, Lyndona B. Johnsona.

Zdobywał także doświadczenie akademickie jako profesor 
na Harvard University i na Uniwersytecie Moskiewskim, pracował 
na Uniwersytecie w Nankinie (Chiny) i w Instytucie Studiów Stra-
tegicznych i Międzynarodowych w Malezji oraz jako profesor na 
uniwersytetach w Tiencin. Otrzymał 15 doktoratów honorowych 
w zakresie nauk humanistycznych, technicznych i ścisłych. Jest 
autorem szeregu publikacji, z których pierwsza – Megatrends, 
opublikowana po prawie dziesięciu latach badań w 1982 roku, 
stała się jednym z największych sukcesów na światowym rynku 
publikacji. W sumie została opublikowana w 57 krajach, sprzeda-
jąc się w liczbie przekraczającej 14 milionów egzemplarzy.

Lekturą książki Johna Naisbitta „Megatrendy: Dziesięć no-
wych kierunków zmieniających nasze życie”, zostałem zaintrygo-
wany i zainspirowany już ponad dziesięć lat temu. Zastanawiają-
ce było to, jak na fali przemian występujących w Polsce opisane 
zjawiska i zależności wpłyną nie tylko na jakość przemian, ale 
jaki z opisywanych kierunków wpłynie najsilniej na zmiany w kra-
ju. Niestety można było odnieść wrażenie, że mimo głoszonych 
haseł o przechodzeniu do społeczeństwa informacyjnego i co-
rocznych obchodów niejako dokumentujących przemiany, reali-
zowane kierunki dalekie były od głoszonych haseł. 

„Megatrendy” są książką o przyszłości, napisaną na pod-
stawie teraźniejszości, czyli rzeczywistości Stanów Zjednoczo-
nych lat osiemdziesiątych. Nie mniej można być przekonanym, 
że większość przedstawionych i opisanych zjawisk oraz proce-
sów społecznych i gospodarczych ma charakter uniwersalny, 
a idee w niej zawarte nie straciły na aktualności. Jestem głęboko 
przekonany, że książka ma duże znaczenie edukacyjne, a nawet 
instruktażowe dla społeczeństw, które dokonują głębokich prze-
mian gospodarczych czy politycznych i znajdują się na drodze 
do społeczeństwa obywatelskiego.

1) John Naisbitt, Megatrendy: Dziesięć nowych kierunków zmieniających na-
sze życie, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 1997.

Pojawia się coraz więcej sygnałów świadczących o tym, 
że i w Polsce zaczyna zanikać tischnerowski Homo sovieticus 
i rozpoczynają się przemiany zmierzające do podmiotowości 
obywateli i ich lokalnych struktur. Do tego, tak jak przypuszczał 
Naisbitt, rolę katalizatora przejmuje energetyka. Nabierające roz-
pędu lokalne inwestycje w elektrownie fotowoltaiczne są, moim 
zdaniem, tego przejawem i dowodem.

 

10 megatrendów według Johna Naisbitta

1. Od technologii siłowej do ultra technologii (high tech – high 
touch). 

2. Od społeczeństwa przemysłowego do społeczeństwa infor-
matycznego.

3. Od gospodarki narodowej do gospodarki globalnej.
4. Od myślenia krótkofalowego do długofalowego.
5. Od centralizacji do decentralizacji.

Energetyka: katalizator działań lokalnych
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6. Od pomocy zinstytucjonalizowanej do samopomocy.
7. Od demokracji przedstawicielskiej do demokracji uczestni-

czącej.
8. Od hierarchii do sieci.
9. Z Północy na Południe.
10. Od schematu albo-albo do wielokrotnego wyboru. 

Decydując się na zamieszczenie większego cytatu z oma-
wianej książki pozwalam sobie zadedykować go tym wszystkim 
działaczom lokalnym czy gminnym, którzy nie podjęli wygodne-
go hasła, że nic nie można zrobić bo „sorry, taki mamy klimat”, 
a uwierzyli, że volo is esse possit, czyli chcieć to móc. 

„W latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych waszyng-
tońskie podejście  polegające na odgórnym wprowadzaniu su-
perplanów w dziedzinie spraw socjalnych pociągnęło za sobą 
katastrofalne skutki. Tymczasem nowe rozwiązania, szczególnie 
w zakresie energetyki, rozkwitały bliżej domu.

Podczas gdy mniejszościowe grupy interesów, działacze 
partyjni i regionalne koalicje okrawały chybiony plan energetycz-
ny administracji Cartera, stany i miasta spokojnie zabrały się do 
analizowania miejscowych potrzeb i sformułowały własną, lokal-
ną politykę energetyczną, a nawet zapewniły dostawy energii.

Ponieważ sprawa energetyki pojawiła się w momencie, kie-
dy proces decentralizacji był już zaawansowany, naturalną koleją 
rzeczy było zajęcie się rozwiązywaniem zagadnień energetycz-
nych na poziomie lokalnym.

Energetyka stała się katalizatorem inicjatywy lokalnej być 
może dlatego, że obchodzi nas bardziej niż jakakolwiek inna 
sprawa. Z tego czy z innego powodu wielu z nas nie styka się 
z problematyką mieszkalnictwa, edukacji czy transportu; również 
wielu z nas nie interesuje się tematyką ekologiczną. Wszyscy 
jednak zużywamy energię.

Nawet jeśli nie martwi nas cena oleju grzewczego, to na 
pewno zastanawiamy się nad cenami benzyny. Jeśli ani cena 
oleju, ani benzyny nie robi na nas wrażenia, pozostaje prąd elek-
tryczny. Bez względu na to, w jakim mieszkamy stanie, wszyscy 
korzystamy z elektryczności i telefonów. Ten prosty fakt wyjaśnia, 
dlaczego większość nowych problemów konsumenckich pojawia 
się w branżach użyteczności publicznej, będących wszak nośni-
kami zmian.

Na tym jednak kończą się wspólne problemy energetyczne 
Amerykanów. Każdy region, stan czy nawet miasto charakteryzuje 
się niepowtarzalnym zbiorem potrzeb energetycznych, problemów, 
zasobów i ocen ludzkich. Niestosowność centralizacji nigdzie nie 
jest tak ewidentna jak w krajowej polityce energetycznej.

Właśnie dlatego, że w ciągu minionych dziesięciu lat bra-
kowało nam polityki energetycznej, stany i jednostki niższego 
szczebla wypełniły tę lukę inicjatywami lokalnymi i planami dzia-
łania opartymi na podstawie geograficznej. Faktycznie bowiem 
narodowa polityka energetyczna powstawała w całym kraju dzię-
ki inicjatywom oddolnym. Jej kluczowymi zasadami są decen-
tralizacja i dywersyfikacja. Chodzi zatem o to, by rząd federalny 
dostosowywał kierunki swej polityki do inicjatyw lokalnych, bo 
w przeciwnym razie polityka ta zostanie odrzucona.

Lokalne przedsięwzięcia energetyczne są liczne i bardzo 
różnorodne. Niektóre społeczności utworzyły przedsiębiorstwa 
komunalne i podjęły próby uruchomienia elektrociepłowni. Przy-
bywało śmieci dostarczanych do elektrowni; w lecie 1983 r. fak-
tycznie każde miasto posiadało zakład przystosowywania śmieci 
do użytku w elektrowni lub planowało jego budowę. W przepi-

sach lokalnych, stanowych i powiatowych wzięto pod uwagę 
mechanizmy oszczędzania energii. Stworzono zachęty podat-
kowe wobec przedsięwzięć wykorzystujących alternatywne 
źródła energii. Niektóre samorządy lokalne sfinansowały plany 
wykorzystania różnych źródeł energii, by uwolnić się od uciąż-
liwej zależności od jednego źródła energii. W Oregonie palono 
drewnem, w Wichita rozważano budowę zakładu gazyfikacji wę-
gla, w Columbus zaś postanowiono wybudować zakład utylizacji 
śmieci i węgla. Pewna liczba gmin zakupiła udziały w zakładach 
energetycznych przemysłu elektrycznego.

Na całym obszarze Stanów Zjednoczonych lokalni reforma-
torzy musieli przedzierać się przez labirynt energetyki. Niektó-
re eksperymenty były udane, inne nie. Administratorzy stanowi 
i lokalni usiłowali znaleźć właściwe połączenie programów, które 
odpowiadałoby obrazowi lokalnej energetyki: ścieżki rowerowe 
i energetyka jądrowa? Ochrona środowiska i eksploatacja gazu 
naturalnego? Ulgi podatkowe dla urządzeń zasilanych energią 
słoneczną i zwiększanie wydobycia węgla? Wszystko to zależy 
od warunków lokalnych.

Nawet ludzie, którzy uważali, że krajowy kryzys energetycz-
ny to nieporozumienie, dowiadywali się, czy władze miejskie nie 
zamierzają przejąć miejscowych przedsiębiorstw użyteczności 
publicznej.

Podczas gdy Kongres i koncerny naftowe prowadziły wa-
szyngtońską wojnę energetyczną, stany nauczyły się same dbać 
o swoje interesy. Indywidualnie albo w ramach regionu opowiedzia-
ły się po stronie zdecentralizowanej niezależności energetycznej.

Były gubernator Kalifornii, Jerry Brown, prowadził nego-
cjacje w sprawie dostaw gazu ziemnego zarówno z Meksykiem, 
jak i Kanadą. Stany Nowej Anglii badały możliwości utworzenia 
wspólnoty elektrycznej ze wschodnią Kanadą; zorganizowano 
nawet „szczyt energetyczny” w celu ustalenia wspólnej polityki 
wobec rządu federalnego.

Dywersyfikacja stała się wręcz przysłowiowa. Gminy in-
westowały w takie źródła energii, jakie najlepiej odpowiadały 
lokalnym potrzebom i środkom. Na przykład w Springfield w sta-
nie Vermont, wyborcy postanowili przeznaczyć 58 mln USD na 
powtórne uruchomienie sześciu tamtejszych zapór wodnych, 
podczas gdy trzy gminy w Teksasie wspólnie wydobywały węgiel 
i produkowały energię elektryczną po przystępnych cenach.

Dziesięć stanów, głównie na Zachodzie, prowadziło ekspe-
rymenty geotermalne, otrzymując energię z gorących wód pod-
ziemnych lub pary wodnej.

W intensywnie zalesionym Oregonie 58% gospodarstw do-
mowych stosuje drewno do zaspokajania części potrzeb opało-
wych.

Z kolei władze miejskie Wichita w stanie Kansas przygoto-
wały plan budowy zakładu gazyfikacji węgla (później odrzucony 
w głosowaniu), który miał być finansowany przez obligacje ko-
munalne dające nabywcom zwolnienia z podatku od dochodów 
osobistych. W ambitnych zamierzeniach miasta zakład ten miał 
stanowić „podstawę regionalnej sieci energetycznej obejmującej 
niemal każdy dom i niemal każdą firmę w Kansas”.

Spalarnie śmieci, niegdyś traktowane z przymrużeniem oka, 
w wielu miejscowościach zostały uznane za atrakcyjną alternaty-
wę energetyczną, np. w powiecie Dade na Florydzie. Urzędnicy 
podpisali tam opiewający na 14 mln USD kontrakt z Florida Po-
wer and Light Co. na budowę elektrowni wykorzystującej śmieci. 
Elektrownia obsługiwać ma 40 tys. domów.
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W referendum przeprowadzonym w Columbus w sta-
nie Ohio wyrażono zgodę na emisję obligacji o łącznej warto-
ści 118 mln USD, przeznaczonych na sfinansowanie budowy 
elektrowni o mocy 90 megawatów. Elektrownia będzie zasilana 
odpadami i węglem. Za budową tej elektrowni, która zapewni 
oświetlenie ulic Columbus, opowiedziało się około 64% uczest-
ników referendum.

Dla nikogo nie jest chyba zaskoczeniem, że liderem wśród 
stanów wykorzystujących energię słoneczną jest Kalifornia. Oko-
ło trzydziestu miast i miasteczek w Kalifornii zastanawia się nad 
wprowadzeniem obowiązku instalowania słonecznych podgrze-
waczy wody we wszystkich nowo budowanych domach; w wielu 
miastach wprowadzono już taki wymóg. W powiecie Santa Clara 
opracowano przepisy dotyczące obowiązkowej instalacji sprzętu 
solarnego we wszystkich nowych domach.

Chociaż energia słoneczna jest najpopularniejsza w Pasie 
Słonecznym (Sunbelt), chętnie się z niej korzysta nawet w tak 
wysuniętych na północ regionach jak Wisconsin, gdzie około 
1,2 tys. nowych urządzeń solarnych zainstalowano wkrótce po 
wprowadzeniu specjalnej „słonecznej” ulgi podatkowej.

Mimo popularności energii słonecznej i bardziej ezoterycz-
nych źródeł energii głównym priorytetem energetycznym w wielu 
gminach jest ochrona zasobów naturalnych.

Poszukiwanie energii, zachowanie długofalowej perspek-
tywy oraz względy ekologiczne i nowe zachęty podatkowe na 
szczeblu federalnym wywołały hydroelektryczny boom. W re-
zultacie wszyscy – od drobnych rolników (szczególnie na Za-
chodzie) po wielkie przedsiębiorstwa użyteczności publicznej – 
zwracają się do Federalnego Komitetu Regulacji Energii (Federal 
Energy Regulatory Commission; FERC) z prośbą o zezwolenie 
na wytwarzanie energii wodnej. W 1979 r. FERC otrzymał jedynie 
76 takich wniosków; w roku 1981 było ich już 1,8 tys.

Jeden z najambitniejszych programów proekologicznych 
wprowadzany jest w Seattle w stanie Waszyngton. Miasto planu-
je do 1990 r. zaoszczędzenie 230 megawatów, czyli 18% całko-
witego zużycia energii. Duże znaczenie mają tutaj choćby ener-
gooszczędne normy budowlane.

Jeśli można wnioskować na podstawie doświadczeń kali-
fornijskiego miasta Davis, Seattle prawdopodobnie osiągnie swój 
cel. W Davis bowiem całkowite zużycie energii spadło o 18% od 
1973 r., a więc od chwili wprowadzenia standardów energetycz-
nych w budownictwie. Normy obowiązujące w Davis wymagają, 
by powierzchnie przeszklone w nowych budynkach były propor-
cjonalne do powierzchni użytkowej. W przeciwnym razie wyko-
nawcy zobowiązani są do zastosowania szkła termicznego albo 
umieszczenia dodatkowych powierzchni przeszklonych na połu-
dniowej ścianie budowli.

Normy budowlane obowiązujące w Portlandzie w stanie 
Oregon należą do najbardziej rygorystycznych. Wymaga się tam 
izolacji wszystkich domów, bloków mieszkalnych i biur, nie tyl-
ko nowo budowanych. Oznacza to, że koszty zakładania izolacji 
spadają na właścicieli domów, a nie tylko na inwestorów i firmy 
budowlane. Koszty te wyniosły średnio 1350 USD na każdy dom, 
co jest sumą niebagatelną. W 1985 r. będzie obowiązywał zakaz 
sprzedaży domów bez izolacji. Według prognoz władz miejskich 
w Portlandzie dzięki temu i innym posunięciom oszczędnościo-
wym zużycie energii przewidywane do 1995 r. spadnie o 35%.

Przyjrzyjmy się w końcu stanowisku stanów i społeczności 
lokalnych wobec delikatnej sprawy energii jądrowej.

Nie obowiązuje tu jeden kierunek, choć nastawienie antynu-
klearne wyraźnie narasta. Kompetencje stanowe w tej dziedzinie 
znacznie wzrosły, kiedy 20 kwietnia 1983 r. Sąd Najwyższy USA 
jednogłośnie podtrzymał moratorium nuklearne Kalifornii.

Chociaż zwolennicy energii nuklearnej uważają ją za naj-
ważniejszą propozycję w dywersyfikacji energetycznej, stany od 
dawna z dość dużą dozą cynizmu podchodzą do wspieranych 
przez rząd przedsięwzięć nuklearnych prowadzonych na ich te-
renach. Z uwagi na olbrzymią skalę inwestycji energetyka jądro-
wa jest z definicji centralistyczna. Nie należy jednak do spraw 
prostych. Mamy do czynienia przynajmniej z trzema odrębnymi 
zagadnieniami, z których każde dotyczy żywotnych interesów 
stanów oraz gmin i z których każde, moim zdaniem, jest coraz 
mniej popularne. Chodzi tu po pierwsze – o budowę i obsługę 
elektrowni, po drugie – o składowanie odpadów radioaktywnych, 
po trzecie – o transport tychże odpadów.

Pierwszy problem jest z wielu względów najłatwiejszy do 
rozwiązania. Niektóre stany przychylnie patrzą na budowę elek-
trowni atomowych, inne nie, choć generalnie dominuje kierunek 
przeciwny elektrowniom jądrowym. W listopadzie 1980 r. dwa 
stany – Oregon i Montana – podjęły inicjatywy prowadzące do 
zakazu budowy nowych elektrowni jądrowych. W Dakocie Połu-
dniowej przepisy antynuklearne odrzucono w wyniku nieznacznej 
przewagi głosów. W Maine i Missouri również nie przyjęto zakazu 
budowy elektrowni jądrowych, ale tam sytuacja była szczególnie 
trudna: nowe przepisy oznaczałyby zamknięcie już działających 
lub dopiero co uruchomionych elektrowni. Nawet w takich wa-
runkach około 40% uczestników referendum opowiedziało się 
jednak za wprowadzeniem zakazu.

Mieszkańcy miast i miasteczek położonych w sąsiedztwie 
elektrowni jądrowych uważają, iż władze stanowe i federalne po-
święcają im zbyt mało uwagi. Utworzyli więc własną, ogólnokra-
jową sieć, która zajmuje się planami ewakuacji, nawiązywaniem 
kontaktów z przedsiębiorstwami użyteczności publicznej i innymi 
wspólnymi problemami.

W lipcu 1983 r. w Stanach Zjednoczonych działały 74 elek-
trownie jądrowe; w trakcie budowy było 70. Od 1978 r. zrezy-
gnowano z budowy ponad 100 kolejnych; ostatni plan budowy 
elektrowni jądrowej zatwierdzono właśnie w roku 1978.

Drugi problem – składowanie odpadów radioaktywnych –
jest mniej kontrowersyjny, ale bardziej istotny z punktu widzenia 
decentralizacji. Chociaż niektóre stany wolą mieć elektrownie nu-
klearne, jeśli są autentycznie potrzebne, to jednak prawie w żad-
nym stanie nie można bezproblemowo składować odpadów 
pochodzących z elektrowni. Takie stanowisko stanów skrystali-
zowało się pod koniec lat siedemdziesiątych.

W roku 1976 Kolorado, Connecticut, Indiana, Wisconsin, 
Montana i kilka innych stanów z zaskoczeniem, a w niektórych 
przypadkach z oburzeniem, przyjęło wiadomość, że rząd fede-
ralny bierze je pod uwagę jako miejsca składowania odpadów 
radioaktywnych. Senator z Montany, John Melcher, sformułował 
istotne pytanie: Dlaczego stan, w którym nie ma elektrowni jądro-
wych, ma ponosić koszty przechowywania odpadów jądrowych 
powstałych gdzie indziej? (To trafne pytanie. Być może rozwią-
zaniem byłoby zaoferowanie stanom gratyfikacji za zgodę na 
umieszczanie na ich terenie odpadów radioaktywnych.)

Przed 1978 r. przynajmniej dziewięć stanów rozważało 
wprowadzenie zakazu budowy elektrowni nuklearnych, dopóki 
nie zostanie rozwiązana kwestia składowania odpadów.
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Nie tak dawno, bo w 1980 r., siedemnaście stanów nieprzy-
chylnie zareagowało na raport Departamentu Energetyki wska-
zujący możliwe rozmieszczanie odpadów nuklearnych.

Problem składowania odpadów radioaktywnych z pewno-
ścią wzmocni kierunek decentralistyczny. Ponieważ problem ten 
dotyka bezpośrednio stanów, będą one nalegały na rząd federal-
ny, by nie podchodził do tej sprawy jednostronnie.

Władze stanowe będą raczej chciały samodzielnie decydo-
wać o tym, gdzie umieszczać odpady nuklearne. Krajowe Sto-
warzyszenie Gubernatorów (National Governors Association) 
przedstawiło propozycję powołania sześciu regionalnych stowa-
rzyszeń w celu rozwiązania sprawy odpadów niskoaktywnych. 
Gubernatorzy zaproponowali pozostawienie norm i spraw tech-
nicznych w rękach rządu federalnego, a kompetencji w zakresie 
lokalizacji – władzom stanowym.

Składowanie odpadów nuklearnych pozostanie kontrowersyj-
nym zagadnieniem, ponieważ w ciągu najbliższych dziesięciu lat ilość 
produkowanych odpadów nisko aktywnych zwiększy się trzykrotnie.

Trzeci problem – transportowanie odpadów nuklearnych 
– może się stać najtrudniejszym punktem debaty poświęconej 
energetyce jądrowej w USA. Pod wieloma względami transport 
jest najbardziej kłopotliwą kwestią energetyki jądrowej. W każdej 
chwili może oddziaływać na ogromną liczbę osób. Może nas nie 
obchodzić fakt, że odpady nuklearne składowane są tysiące mil 
stąd, na przykład w Nevadzie. Przypuśćmy jednak, że odpady są 
transportowane do Nevady autostradą przebiegającą zaledwie 
kilka mil od naszego domu. Wystarczy teraz pomnożyć naszą 
indywidualną troskę przez miliony, bo tylu ludzi mieszka wzdłuż 
szlaków transportowych w całej Ameryce. Otrzymamy w ten 
sposób niezwykle drażliwą kwestię polityczną.

Którędy biegną szlaki transportu materiałów nuklearnych? 
W 1980 r. grupa obywateli zaskarżyła Komisję Regulacji Jądro-
wej, zmuszając ją do opublikowania listy szlaków kolejowych 

i drogowych, którymi transportuje się odpady nuklearne. Kilku 
gubernatorów i urzędników stanowych wyraziło zaskoczenie, 
dowiadując się o lokalizacji szlaków. Zakwestionowali ich małą 
odległość od dużych skupisk ludności, takich jak Filadelfia, Hart-
ford, Trenton, New Jersey i Oakland (w Kalifornii).

Nasila się jednak tendencja do bardziej stanowczych działań. 
Samorządy terytorialne kwestionują tradycyjną przewagę Waszyng-
tonu nad lokalnymi decyzjami dotyczącymi transportu odpadów.

Warto przytoczyć przykład Charlestonu w Karolinie Po-
łudniowej, gdzie w 1979 r. wprowadzono zakaz transportu ko-
mercyjnych odpadów nuklearnych przez miasto. 36 miast w sta-
nie Vermont zabroniło przechowywania i transportu odpadów. 
Szczególnie godne uwagi jest jednak posunięcie Charlestonu, 
ponieważ Karolina Południowa uważana jest za stan konserwa-
tywny i pronuklearny.

W czasie lokalnych rozmów przeprowadzonych w całym 
kraju w 1980 r. obywatele wypowiedzieli się zdecydowanie prze-
ciwko regulacjom federalnym w zakresie transportu odpadów 
jądrowych. Około 182 jednostek administracyjnych wprowadziło 
obecnie wyraźne zakazy. Kolejnych 211 wymaga, aby o trans-
portowaniu odpadów informowano z wyprzedzeniem.

Jeden z uczestników rozmów w Eugene w stanie Oregon 
podsumował decentralistyczne stanowisko wielu Amerykanów 
w sprawie energetyki jądrowej, zarówno jeśli chodzi o transport, 
składowanie, jak i o obsługiwanie elektrowni jądrowych: „Ta sprawa 
– stwierdził ze śmiertelną powagą mieszkaniec Eugene – jest zbyt 
niebezpieczna, byśmy pozostawili ją w rękach rządu federalnego”.

W opinii wielu Amerykanów dotyczy to energetyki w ogóle, 
bo to ona wyznacza kierunek decentralizacji i inicjatywie lokalnej.”

Tomasz E. Kołakowski


