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Dels är vår tyngd i världspolitiken minimal (oavsett vad Carl Bildt tror!) och dels ökar 
behoven i de nya industriländerna i Asien snabbare än någonsin. 
   Vi befinner oss helt enkelt i kris och har varken råd med fyllos i Oskarshamn eller 
klantskallar i Forsmark... 
   Ulf Nilson 
 


