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Utvinning av skiffergas har gett upphov till många kontroverser. Somliga ser det som
ett nytt sätt att få fossila bränslen till marknaden som också leder till oro på
gasmarknaden med lägre priser, såsom i USA. Andra påstår att miljö- och sociala
konsekvenser är negativa och bidrar till CO2 utsläpp som är skadliga när det gäller att
handskas med klimatförändring.


EPSU förkastar utvinning av skiffergas (och olja) på grund av inverkan på miljön,
bl.a. grundvattnet, då tekniker och kunskaper om långsiktiga konsekvenser för
närvarande är negativa. Vidare erkänner vi att det finns en hel del offentligt
motstånd med hänsyn till mycket av dessa långsiktiga effekter på medborgarnas liv
är oklart, bl.a. bidragen till CO2 utsläpp.



EPSU är inte emot forskning om utvinning av skiffergas under stränga villkor och
kontroller, med annan teknik och om ingen inverkan sker på miljön. Det kan vara av
intresse för samhället att lära sig bedöma de geologiska och hydrologiska
omständigheter under vilka utforskning är möjlig. Det bör också omfatta hur man
förhindrar att skiffergas bidrar till CO2 utsläpp.



Vi är skeptiskt inställda till forskning som görs av privata företag. Det finns risker att
vinstintresset dominerar över det allmännas intresse. Banksektorns aktuella
situation och rollen som Enron spelade är tydliga exempel på att detta inte är
inbillade risker. Forskning som är kontroversiell och kan ha viktiga konsekvenser
utförs bäst av offentliga forskningsinstitutioner, under strikt kontroll, som bör
omfatta ett brett urval intressenter, även från kritiskt inställda organisationer.



EU-kommissionen och medlemsstater bör förhindras från att ge en fri hand till de
stora multinationella oljebolagen som kan flytta omkring sina resurser, investeringar
och fabriker till andra, icke-EU länder, och kan överge anläggningar. Detta kan
lämna en region eller medlemsstat med ett långsiktigt negativt arv, vilket
understryker att innan forskning tillåts (och självklart också utforskning) måste de
rättsliga ramarna och ansvarsförhållandena (principen att förorenaren betalar)
tydligt avgränsas.

EPSU står för Europeiska federationen för offentliganställdas förbund. Den är EFS
största federation och består av 8 miljoner offentliganställda från över 275
fackförbund. EPSU organiserar arbetstagare inom energi, vatten och avfall, hälsooch sjukvård och sociala tjänster samt kommunal och statlig förvaltning, i samtliga
europeiska länder inklusive EU:s grannländer i öst. EPSU är ISKA:s
(Internationalen för kommunal- och statsanställdas) erkända regionala organisation.
Mer information om EPSU och vårt arbete finns på http://www.epsu.org

