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Energys mineprojekt på Kvanefjeld og de seneste års debat om ophævelsen af den såkaldte

Nultolerancepolitik har sat spot på Grønlands uran. Men den aktuelle diskussion har en lang og spændende
forhistorie, som her for første gang bliver fremlagt i detalje. 

I bogen beskrives og analyseres de hemmelige forsøg på at lokalisere uranreserver i Grønland i årene under
og efter Anden Verdenskrig, det danske prestigeprojekt på Kvanefjeld i 1950´erne og 1960´erne, samt den
voksende modstand mod uranudvinding i Grønland i perioden 1970-1988. Myte og realitet i forhold til

nultolerancepolitikkens etablering i 1988 underkastes en grundig analyse. Bogens fyldige epilog, der trækker
talrige tråde op til nutiden, diskuterer ikke mindst det moderne Grønlands vanskeligheder ved at komme til
rette om det uranspøgelse, der er genopstået i ny skikkelse, efter at alle anså det for død og begravet i 1988.  

Bogen er baseret på et omfattende studium af danske, grønlandske og amerikanske kilder.

 

Forlaget skriver: Det australske selskab Greenland Minerals and
Energys mineprojekt på Kvanefjeld og de seneste års debat om
ophævelsen af den såkaldte Nultolerancepolitik har sat spot på
Grønlands uran. Men den aktuelle diskussion har en lang og

spændende forhistorie, som her for første gang bliver fremlagt i
detalje. 

I bogen beskrives og analyseres de hemmelige forsøg på at lokalisere
uranreserver i Grønland i årene under og efter Anden Verdenskrig,
det danske prestigeprojekt på Kvanefjeld i 1950´erne og 1960´erne,
samt den voksende modstand mod uranudvinding i Grønland i

perioden 1970-1988. Myte og realitet i forhold til
nultolerancepolitikkens etablering i 1988 underkastes en grundig
analyse. Bogens fyldige epilog, der trækker talrige tråde op til

nutiden, diskuterer ikke mindst det moderne Grønlands
vanskeligheder ved at komme til rette om det uranspøgelse, der er
genopstået i ny skikkelse, efter at alle anså det for død og begravet i

1988.  

Bogen er baseret på et omfattende studium af danske, grønlandske og
amerikanske kilder.

http://euroinfolibra.ru/blog.php?b=Uranbjerget&s=dkbooks


Download (hent) pdf-bog, pdf bog, pdf e-bog, epub, fb2

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode


