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Abstract
This thesis seeks to explain the major partakers and factors which contributed to the 

introduction and expansion of nuclear power in Japan. By identifying these partakers and 

factors, as well as describing in what way these contributed to the nuclear power program in 

Japan, the thesis hopes to explain how come the only country in the world which has been 

exposed to the destruction of nuclear weapons, and in addition is one of the most earthquake-

stricken nations on Earth, decided to embrace nuclear power. The thesis presents an overview 

of the resistance against nuclear weapons after World War II and further after the so-called 

Daigo Fukuryū-maru incident in the 1950's. Thereafter the most important partakers and 

factors are introduced, as well as two laws and two expressions connected to nuclear power. A 

qualitative method, an inductive approach, has been used, where a theory has been absent in 

the beginning of the process and instead been based on the results of the thesis. The results 

show that the most important partakers who contributed to the introduction of nuclear power 

in Japan were Dwight D. Eisenhower, Shōriki Matsutarō and Nakasone Yasuhiro. To the 

major factors belong World War II and in particular the atomic bombings, the Cold War, the 

Daigo Fukuryū-maru incident and Eisenhower's Atoms for Peace program. The major 

partakers who contributed to the expansion of nuclear power in Japan were Tanaka Kakuei 

and the Japanese industry with its close ties to the state. To the major factors belong the 

Japanese government's promotion of nuclear power to economic struggling cities and local 

governments, the exclusion of local residents from discussions concerning accepting nuclear 

power plants, dengen sanpō and the Atoms for Peace program. The theory which has been 

based on the results, and therefore can be seen as a conclusion, argues that the major partakers 

and factors in the Japanese nuclear history accelerated the introduction and expansion process 

of nuclear power. At the same time, even without these, it argues that Japan eventually would 

have invested in nuclear power. This conclusion is based mainly on the fact that Japan was a 

defeated war nation, poor in natural resources and in urgent need of reconstruction, which 

drove the nation to look for other and more effective sources of energy.
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1 Inledning
1.1 Bakgrund
Japan är beläget i ett av jordens mest jordbävningsdrabbade områden (av världens alla 

jordbävningar sker ca 10 procent i Japan1) och är som önation också utsatt för tsunami, vilket 

2011 års katastrof tydligt visade. Det var dock inte första gången Japan drabbades av en stor 

och förödande tsunami; mellan 869 och 1933 drabbades Tōhoku-regionen av fyra tsunami 

med en maximal höjd på 25 meter eller mer (den maximala höjden på tsunamin år 869, som 

genererades av en M< 8,52 jordbävning, är inte känd, men forskning visar på att den nådde så 

långt som 4 kilometer inåt land,3 och historiker från den tiden ska ha beskrivit vågen som så 

stor att folk varken hann sätta sig i båtar eller fly till högre mark och att vågen lämnade allting 

”fullständigt förstört”4). Den tsunami som genererades efter jordbävningen den 11 mars 2011 

ska ha nått en maximal höjd på 40 meter.5

Under framförallt senare år har kritik framförts från många håll mot bristande säkerhet på 

många av de japanska kärnkraftverken, speciellt vad gäller jordbävningar och tsunami. Här 

följer några exempel: Enligt ett telegram daterat december 2008 som Wikileaks fått tag på ska 

Internationella atomenergiorganet (IAEA) ha varnat för att Japans kärnkraftsreaktorer endast 

var byggda för att stå emot skalv upp till magnitud 7 (antagligen på den japanska shindo-

skalan6) och att de gällande riktlinjerna för säkerhet var föråldrade.7 I juni 2009 varnade också 

två japanska seismologer en regeringsledd säkerhetskommitté att kärnkraftverket Fukushima 

Daiichi var mycket sårbart om en stor tsunami skulle träffa kraftverket. Deras oro var grundad 

i de stora historiska tsunami som drabbat Tōhoku-kusten under de senaste ca 1000 åren.8 

Redan för tjugo år sedan varnade den Amerikanska tillsynskommissionen för kärnkraft 

(Nuclear Regulatory Commission) i en säkerhetsrapport att bland annat kylningsfunktioner i 

reaktorer av Mark I-typ, samma typ av reaktor som finns i det katastrofdrabbade 

1 Jönsson, Olof, Japan väl förberett för jordbävningar, Svenska Dagbladet, 2011-03-11, 
http://www.svd.se/nyheter/utrikes/japan-val-forberett-for-jordbavningar_5999203.svd (Hämtad 2012-06-17)
2 M står för magnitud på Richterskalan
3 Nöggerath, Johannis m.fl., Fukushima: The myth of safety, the reality of geoscience, Bulletin of the Atomic 
Scientists, Vol. 67, nr. 5, 2011, s. 37-46
4 Osnos, Evan, THE FALLOUT, New Yorker, 0028792X, Vol. 87, nr. 32, 2011 s. 46-61
5  Nöggerath, m.fl., s. 37-46
6 Shindo-skalan är benämningen på den japanska skalan för att mäta styrkan hos en jordbävning
7 Phys.org, IAEA warned Japan over nuclear quake risk: WikiLeaks (2011-03-17), http://phys.org/news/2011-
03-iaea-japan-nuclear-quake-wikileaks.htmlf%C3%B6r/ (Hämtad 2012-07-03)
8 Osnos, Evan, s. 46-61

http://phys.org/news/2011-03-iaea-japan-nuclear-quake-wikileaks.htmlf%C3%B6r/
http://phys.org/news/2011-03-iaea-japan-nuclear-quake-wikileaks.htmlf%C3%B6r/
http://www.svd.se/nyheter/utrikes/japan-val-forberett-for-jordbavningar_5999203.svd
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kärnkraftverket i Fukushima, sannolikt kunde slås ut i en jordbävning. Även kärnfysikern 

Yoshii Hidekatsu varnade under en parlamentsdebatt i oktober 2006 att elektriciteten på 

många kärnkraftverk, däribland Fukushima Daiichi, riskerade att slås ut totalt vid en 

jordbävning och att tillgången på kylvatten riskerade att begränsas om kraftverket träffades av 

en stor tsunami.9

Förutom risken för jordbävningar och efterföljande tsunami är Japan dessutom det enda land 

som utsatts för attacker med kärnvapen. Inom 10 år efter andra världskrigets slut hade en 

första budget för kärnkraft blivit inkluderad i Japans statsbudget (1954)10, lagen om 

atomenergi blivit antagen och ett avtal mellan Japan och USA om gemensam forskning på 

och utveckling av kärnkraft ingåtts (båda 1955).11 Ett år innan detta avtal ingicks, i mars 1954, 

blev fiskare ombord på fartyget Daigo Fukuryū-maru utsatta för höga doser strålning när 

deras fartyg täcktes i radioaktivt nedfall från provsprängningen av en amerikansk vätebomb 

(trots att de befanns sig utanför den angivna farozonen).12 Alla i besättningen visade symptom 

på strålsjuka och en avled efter hemkomsten till Japan.13 Katalysatorn för 

kärnvapenmotståndet kom att bli vetskapen om att tonfisk som utsatts för radioaktiv strålning 

ombord på Daigo Fukuryū-maru hade sålts på den japanska marknaden och ätits runtom i 

landet. Protester mot kärnvapen spreds över hela Japan och inom ett år hade så mycket som 

30 miljoner japaner skrivit på namninsamlingar för förbud mot kärnvapen och 

kärnvapentester.14

Trots det stora motståndet, med Hiroshima och Nagasaki fortfarande färska i minnet, kunde 

det första kommersiella kärnkraftverket börja byggas 1960 i Tōkai-mura, Ibaraki-

prefekturen15 och tas i drift 196616. Japan hade innan katastrofen i Fukushima totalt 54 

9 From Hiroshima to Fukushima: The political background to the nuclear disaster in Japan, World Socialist Web  
Site, 2011-06-23/24, http://www.wsws.org (Hämtad 2012-05-21)
10 Toyota, Masatoshi, Genshiryoku hatsuden no rekishi to tenbō, Tōkyō: Tōkyō Tosho Shuppansha, 2010 
(2008), s. 1
11 Hiroshi Onitsuka, Hooked on Nuclear Power: Japanese State-Local Relations and the Vicious Cycle of  
Nuclear Dependence, The Asia-Pacific Journal Vol 10, Issue 3 No 1, 2012-01-16
12 Kuznick, Peter, Japan's nuclear history in perspective: atoms for war and peace, Bulletin of the Atomic  
Scientists, 2011-04-13, http://links.org.au/node/2274 (Hämtad 2012-04-28)
13 Onitsuka
14 Kuznick
15 Onitsuka
16 AESJ - 日本原子力学会, 東海発電所商用原子力発電所初号機の建設・運転, Tokai Nuclear Power 
Station: The Construction and Operation of the First Nuclear Power Plant in Japan, 
http://www.aesj.or.jp/awards/2008/2008-049-050.pdf (Hämtad 2012-06-28)

http://www.aesj.or.jp/awards/2008/2008-049-050.pdf
http://links.org.au/node/2274
http://www.wsws.org/articles/2011/jun2011/fuku-j23.shtml
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reaktorer i drift, vilka svarade för ca 30 procent av landets totala energiförsörjning.17 Sett till 

antal reaktorer är Japan världens tredje största kärnkraftsnation, slaget av endast Frankrike 

och USA (58 och 104 reaktorer respektive).18

Katastrofen i Tjernobyl lyckades inte heller sakta in Japans kärnkraftsprogram, till skillnad 

från vad som hände i många andra länder. Två år efter olyckan hade fem nya kärnkraftverk 

börjat byggas, trots kritik från allmänheten. Opinionen blev istället mött av satsningar på 

besökscenter anslutna till kärnkraftverken, kompletta med pool, golf- och tennisbanor, 

biografer etc. Vissa kraftverk satte upp kopior av Marie Curie och Albert Einsteins hem, 

andra byggde barnvänliga center med flera våningar av spel och interaktiva utställningar. 

1993 användes en film som visade hur Pluto-kun (en tecknad figur som användes som 

berättare för utställningar på kärnkraftverken) hjälpte ett barn att dricka flytande plutonium, 

samtidigt som han sade ”Det är otänkbart att jag skulle kunna orsaka några effekter på den 

mänskliga kroppen!”.19

De ovan nämnda faktorerna gör Japans kärnkraftshistoria till ett mycket intressant ämne, i 

synnerhet de aktörer och faktorer som låg till grund för införandet och den stora expansionen 

av kärnkraft i landet. Det faktum att USA var en ledande aktör i införandet av kärnkraften i 

Japan, som under andra världskriget var deras kanske största fiende, gör det desto 

intressantare att undersöka. Chansen för att det skulle hända idag kan antas vara mycket liten; 

USA är idag en ledande motståndare till många länders kärnkraftsprogram.

1.2 Syfte och frågeställning
Syftet med denna uppsats är att klargöra anledningen till Japans stora satsning på kärnkraft 

genom att identifiera framstående aktörer och faktorer till införandet och expansionen i landet 

samt undersöka på vilket sätt de bidrog till att främja dessa.

Min frågeställning blir följande:

Vilka aktörer och faktorer var avgörande för Japans beslut att införa och satsa på kärnkraft,  

17 Kuznick
18 IAEA - International Atomic Energy Agency, Operational & Long-Term Shutdown Reactors (2012-07-06), 
http://pris.iaea.org/PRIS/WorldStatistics/OperationalReactorsByCountry.aspx (Hämtad 2012-07-07)
19 Osnos, Evan, s. 46-61
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och vilka faktorer möjliggjorde kärnkraftens stora expansion i landet?

Under våren 2012 stängdes den sista kärnreaktorn i Japan och för första gången sedan det 

första kärnkraftverket togs i drift 1966 stod Japan helt utan kärnkraft. Efter 

kärnkraftskatastrofen i mars 2011 stängdes reaktorer gradvis ned (för underhåll och 

säkerhetskontroller för att försäkra sig om att de skulle kunna stå emot en liknande 

jordbävning och tsunami) och Japan tvingades hushålla med sin användning av elektricitet 

(setsuden, 節電). Detta var märkbart i bland annat skolor och affärer under sommaren, där 

luftkonditioneringen ofta var inställd på 28 ºC för att spara energi. Sommaren 2011 var 

fortfarande vissa reaktorer i drift och kunde därmed upprätthålla en del av de 30 procent av 

landets totala energiförsörjning som kärnkraften stod för innan olyckan. När den sista reaktorn 

stängdes försvann därmed den sista av de 30 procenten, med sparande av elektricitet i ännu 

större utsträckning som följd, främst under sommarhalvåret. I juni 2012 godkände dock den 

japanska regeringen att starta upp två reaktorer vid kärnkraftverket i Ōi (de första att startas 

sedan katastrofen 2011)20 och därmed har också denna uppsats fått förnyad aktualitet.

1.3 Avgränsningar
Den här uppsatsen fokuserar på de ledande aktörer samt faktorer som låg bakom Japans beslut 

att införa kärnkraft samt dess därefter stora expansion i landet. Aktörernas agerande och hur 

de marknadsförde och främjade (säker) användning av kärnkraft beskrivs inte i detalj, 

eftersom detta skulle ta upp för mycket plats i en uppsats av detta omfång (till exempel 

Shōriki Matsutarōs förhållande till USA och CIA).

Industrins koppling till kärnkraftens expansion i Japan är betydande, men i denna uppsats 

beskrivs inte detaljerat hur relationer mellan stat och industri i Japan såg (och ser) ut, eftersom 

det är alltför komplicerat och därför inte skulle få plats i denna uppsats. Utöver de delar av 

industrin och staten som tas upp fanns det fler aspekter som spelade in (fler ministerier, 

företag osv.), men de som valts ut till denna uppsats är de som ansetts ha bidragit mest till 

kärnkraftens expansion i Japan.

En ursprunglig idé var att undersöka hur, och om, jordbävnings- och tsunamirisken var en 

20 Japan restarts first reactor since Fukushima crisis, Reuters, 2012-07-01, 
http://www.reuters.com/article/2012/07/01/us-japan-nuclear-restart-idUSBRE86008N20120701 (Hämtad 2012-
07-07)

http://www.reuters.com/article/2012/07/01/us-japan-nuclear-restart-idUSBRE86008N20120701
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faktor som spelade in då kärnkraften introducerades i Japan. 2011 års katastrof visade att 

skyddet mot tsunami var otillräckligt och som står skrivet i början av detta kapitel finns 

historiska källor som visar att tsunami i likvärdig höjd med 2011 års tsunami faktiskt har 

förekommit ett antal gånger de senaste 1000 åren. Källor som föreslår att jordbävningsrisken 

skulle ha varit ett betydande hinder för satsningen på kärnkraft har inte hittats och fokus lades 

istället på de ledande aktörer och faktorer som möjliggjorde denna satsning. Det betyder dock 

inte att stark kritik riktats mot kärnkraftverkens säkerhet (se det inledande avsnittet för mer 

information gällande denna kritik).

Det hade även varit intressant att skriva om invigningen av Japans första kärnkraftverk, Tōkai 

hatsudensho. Trots upprepade försök har dock inga källor hittats. Däremot finns det mer 

lättillgänglig information om Fukushima Daiichi, Japans andra kärnkraftverk, varför detta 

valdes in i uppsatsen. Planeringen av detta kärnkraftverk visar också bra hur diskussionen 

mellan regering och lokala myndigheter, samt den lokala befolkningen, gick till då tillstånd 

och mark till kraftverket skulle införskaffas.

1.4 Disposition
Uppsatsens huvuddel inleds med en presentation av motståndet mot kärnvapen efter andra 

världskriget samt efter Daigo Fukuryū-maru-incidenten. Incidentens betydelse för 

kärnkraftens utveckling i Japan beskrivs ytterligare i nästföljande kapitel om de avgörande 

aktörerna och faktorerna till kärnkraftens införande och expansion i Japan. Att fredsrörelserna 

mot kärnvapen efter andra världskriget beskrivs är i syfte att ge en klarare bild över den 

rådande situationen strax efter krigets slut samt hur den japanska befolkningens inställning till 

kärnvapen såg ut.

I kapitlet därefter presenteras de mest framstående aktörerna; Dwight D. Eisenhower, Shōriki 

Matsutarō, Nakasone Yasuhiro, industrin och dess nära relation till staten, samt Tanaka 

Kakuei. Två lagar, genshiryoku kihonhō (lagen om atomenergi) och dengen sanpō (de tre 

lagarna om energikällor), samt uttrycken genpatsu-izonshō (”kärnkraftverksberoende”) och 

genpatsu-mura (”kärnkraftverksby”) presenteras också med en tillhörande presentation av 

planeringen och bygget av Japans andra kärnkraftverk, Fukushima Daiichi.

Tanaka Kakuei har inte fått någon egen rubrik utan återfinns under avsnitt 4.2.5. Han var den 
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som skapade det subventionssystem inom dengen sanpō vilket underlättade kärnkraftens 

expansion i Japan. Detta var den enda betydande information som kunde hittas om Tanakas 

främjande av kärnkraften varför en egen rubrik skulle kännas överflödig. Därför placerades 

han under samma avsnitt som den lag han var med och påverkade.

Uppsatsen avslutas med ett resultatavsnitt samt en efterföljande diskussion där slutsatserna, 

det vill säga teorin grundad på resultaten, formuleras.

Slutligen ska tilläggas att citat etc. i denna uppsats är författarens egna fria översättningar från 

japanska och engelska.
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2 Metod, material och tidigare forskning
Arbetet med denna uppsats inleddes med att läsa artikeln Hooked on Nuclear Power: 

Japanese State-Local Relations and the Vicious Cycle of Nuclear Dependence, av Onitsuka 

Hiroshi (2012). Den gav en bra överblick över Japans kärnkraftshistoria och presenterade ett 

antal aktörer och faktorer som var betydande då kärnkraften introducerades, samt dess 

utveckling därefter, i Japan. De aktörer och faktorer som presenterades i artikeln undersöktes 

ytterligare (bland annat via Stockholms universitetsbibliotek på Internet) och via vidare 

läsning upptäcktes fler, både betydande i införandet av kärnkraft i landet samt dess 

expansion. Mycket av det material som använts har varit artiklar med syfte att förklara 

kärnkraftskatastrofen i Fukushima 2011 och många viktiga förutsättningar har visat sig ligga i 

Japans tidiga kärnkraftshistoria. Efter att de aktörer och faktorer som ansågs viktigast hade 

identifierats i materialet började bearbetningen, det vill säga den mest relevanta informationen 

för att besvara frågeställningen i enlighet med uppsatsen syfte valdes ut. Artiklar på 

motståndet mot kärnvapen efter andra världskriget lästes också, Japan's Grassroots Pacifism 

av Yamamoto Mari (2005) och An Environmental Origin of Antinuclear Activism in Japan,  

1954–1963: The Government, the Grassroots Movement, and the Politics of Risk av Higuchi 

Toshihiro (2008), detta i syfte att ge en bredare förståelse för den japanska befolkningens 

inställning till atomen, vilken här i synnerhet syftar på kärnvapen eftersom kärnkraft ännu inte 

var en realitet i Japan vid den tiden. Eftersom det är atomen som också styr kärnkraften är 

motståndet mot kärnvapen högst intressant.

En kvalitativ metod har använts då denna bäst lämpar sig för att besvara uppsatsens 

frågeställning. Angreppssättet har varit induktivt, där teorin baserats på uppsatsens resultat. 

En kvalitativ metod utgår ofta från ett induktivt arbetssätt och vill visa att flera olika aktörer 

skapar den sociala verkligheten och att sociala fenomen inte på förhand är bestämda.21 Detta 

är vad denna uppsats ämnar förklara, varför den valda metoden anses vara den bäst passande.

Det finns mycket skrivet på ämnet Japans kärnkraftshistoria, ofta uteslutande på japanska. 

21 GUL - Göteborgs universitets lärplattform, Kvalitativa intervjuer, https://docs.google.com/viewer?
a=v&q=cache:EqhQd_oOSsEJ:gul.gu.se/public/pp/public_file_archive/archive.html?publishedItemId
%3D15244237%26courseId%3D41110%26fileId
%3D15994118+induktiv&hl=sv&gl=se&pid=bl&srcid=ADGEEShgM7wAUM0h-
fFt1SFMBwVc3A5BOu_nfLTH9b6DGUyZ8kklRL26WC-
NpJmgSNUoCJshRuxMYw4vu6DQnOKta_1JGZLvolwg9NgObQpWxSCLkOV1gqgkjPwYKTYm-
YzbX7vz0COt&sig=AHIEtbSuIExh6LKdx3ubdjajr69MqFuq7A (Hämtad 2012-07-23)

https://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:EqhQd_oOSsEJ:gul.gu.se/public/pp/public_file_archive/archive.html?publishedItemId%3D15244237%26courseId%3D41110%26fileId%3D15994118+induktiv&hl=sv&gl=se&pid=bl&srcid=ADGEEShgM7wAUM0h-fFt1SFMBwVc3A5BOu_nfLTH9b6DGUyZ8kklRL26WC-NpJmgSNUoCJshRuxMYw4vu6DQnOKta_1JGZLvolwg9NgObQpWxSCLkOV1gqgkjPwYKTYm-YzbX7vz0COt&sig=AHIEtbSuIExh6LKdx3ubdjajr69MqFuq7A
https://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:EqhQd_oOSsEJ:gul.gu.se/public/pp/public_file_archive/archive.html?publishedItemId%3D15244237%26courseId%3D41110%26fileId%3D15994118+induktiv&hl=sv&gl=se&pid=bl&srcid=ADGEEShgM7wAUM0h-fFt1SFMBwVc3A5BOu_nfLTH9b6DGUyZ8kklRL26WC-NpJmgSNUoCJshRuxMYw4vu6DQnOKta_1JGZLvolwg9NgObQpWxSCLkOV1gqgkjPwYKTYm-YzbX7vz0COt&sig=AHIEtbSuIExh6LKdx3ubdjajr69MqFuq7A
https://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:EqhQd_oOSsEJ:gul.gu.se/public/pp/public_file_archive/archive.html?publishedItemId%3D15244237%26courseId%3D41110%26fileId%3D15994118+induktiv&hl=sv&gl=se&pid=bl&srcid=ADGEEShgM7wAUM0h-fFt1SFMBwVc3A5BOu_nfLTH9b6DGUyZ8kklRL26WC-NpJmgSNUoCJshRuxMYw4vu6DQnOKta_1JGZLvolwg9NgObQpWxSCLkOV1gqgkjPwYKTYm-YzbX7vz0COt&sig=AHIEtbSuIExh6LKdx3ubdjajr69MqFuq7A
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Översatta upplagor på många böcker som har verkat ytterst intressanta för denna uppsats har 

inte kunnat hittas. Här nedan följer en källdiskussion där de viktigaste källor som uppsatsen är 

baserad på diskuteras.

Den ovan nämnda artikeln av Onitsuka Hiroshi hör till en av de viktigaste källorna till 

uppsatsen, speciellt när det gäller att få övergripande information kring vad, och vilka, som 

gjorde satsningen på kärnkraft i Japan möjlig, samt de betydande faktorerna för dess 

expansion i landet. Till denna kategori av viktiga källor hör även Toward a Peaceful Society  

Without Nuclear Energy: Understanding the Power Structures Behind the 3.11 Fukushima 

Nuclear Disaster av Nishioka Nobuyuki (2011), THE FALLOUT av Evan Osnos (2011), 

och From Hiroshima to Fukushima: The political background to the nuclear disaster in  

Japan (2011). Artiklarna av Onitsuka och Nishioka är märkbart kritiska till kärnkraften och 

hur dess utveckling i landet kom att se ut. From Hiroshima to Fukushima: The political  

background to the nuclear disaster in Japan och Evan Osnos' artikel visar mycket lite, om 

någon, tendens i likhet med de två ovan nämnda artiklarna. Oavsett tendens presenterar alla 

artiklar mycket och viktig fakta (med andra ord objektiv information) och informationen har 

noggrant valts ut.

Ōishi Matashichis bok The day the sun rose in the west: Bikini, the Lucky Dragon, and I 

(2011) har gett mycket information om Daigo Fukuryū-maru-incidenten och kring hur 

situationen därefter utvecklades i Japan. Ōishi är mycket vinklad i frågan om kärnvapen, vilka 

han totalt motsätter sig (vilket är fullt förståeligt eftersom han var en av de 23 personer som 

befann sig ombord fiskefartyget Daigo Fukuryū-maru som blev täckt i radioaktivt nedfall från 

ett amerikanskt vätebombstest). Detta gör honom samtidigt till den mest pålitliga källan vad 

gäller Bikini- och Daigo Fukuryū-maru-incidenterna.

Japan's Grassroots Pacifism av Yamamoto Mari (2005) har varit den främsta källan för hur 

fredsrörelserna och motståndet mot kärnvapen såg ut strax efter andra världskrigets slut. An 

Environmental Origin of Antinuclear Activism in Japan, 1954–1963: The Government, the  

Grassroots Movement, and the Politics of Risk av Higuchi Toshihiro (2008) har varit 

värdefull för förståelsen av de gräsrotsrörelser som uppstod till följd av Daigo Fukuryū-maru-

incidenten. Dessa båda källor uppvisar inte någon särskild tendens utan presenterar 

informationen opartiskt.
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För information kring Dwight D. Eisenhowers Atoms for Peace-program har Leonard Weiss' 

Atoms for Peace (2003) och Peter Kuzniks Japan's nuclear history in perspective: atoms for  

war and peace (2011) utgjort de viktigaste källorna. Kuznik är öppet kritisk till utvecklingen 

av kärnkraften i Japan, däribland USA och Dwight D. Eisenhowers inblandning. Han hoppas 

också att Japan i spåren av kärnkraftsolyckan i Fukushima kommer gå mot grönare energi och 

bort från det amerikanska kärnvapenparaplyet. Trots denna tendens ger Kuznik mycket fakta 

(också till Japans kärnkraftshistoria i helhet) och som diskuterats ovan har de delar som fått 

del i denna uppsats noggrant granskats för att förhindra eventuella tendenser att komma med. 

Weiss å andra sidan visar ingen speciell tendens och ger en utförlig beskrivning av Atoms for 

Peace, både av dess uppkomst, genomförande och konsekvenser.

Boken Shoriki, miracle man of Japan: A biography av Edward Uhlan och Dana L. Thomas 

(1957) ger en bra inblick i Shōriki Matsutarōs uppväxt och hans väg till en plats inom den 

japanska eliten (boken gavs ut 1957 och Shōrikis inblandning i kärnkraften tas endast upp 

kort på de sista sidorna). Boken har en tendens att glorifiera Shōriki och hans dåd (en 

anledning kan vara att Shōriki var en stark motståndare till kommunismen), men redogör 

samtidigt detaljerat för hans väg till politisk makt.

Science, Technology and Society in Contemporary Japan av Nakayama Shigeru m.fl. (1999) 

och Genshiryoku hatsuden no rekishi to tenbō av Toyota Masatoshi (2008) bland andra har 

gett information angående industrins roll i Japans kärnkraftshistoria.

För alla använda källor har informationen valts ut med noggrannhet, utan att ta med några 

tendenser och åsikter författarna eventuellt visar. Även om vissa källor uppvisat viss tendens 

har de flesta varit värdefulla i det att de gett konkret fakta som kunnat bekräftas i olika källor. 

I de allra flesta fall har informationen kunnat dubbelkollas i en annan källa, vilket därmed har 

ökat trovärdigheten för uppgifterna.
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3 Undersökning
3.1 Motstånd
I denna del ges en överblick av motståndsrörelserna mot kärnvapen i Japan direkt efter andra 

världskriget. Daigo Fukuryū-maru-incidenten presenteras också samt det efter incidenten 

uppkommande motståndet mot kärnvapen, vilket skilde sig från motståndet direkt efter kriget.

3.1.1 Efter andra världskriget
Den tidiga efterkrigstidens fredsrörelser i Japan dominerades av vänsternationalistiska rörelser 

och arbetarrörelser22 och lade stor tonvikt på humanitärt lidande. Dessa organiserades bland 

annat i syfte att motsätta sig Japans underordnade relation till USA och dess krigsinsatser. 

Fredsrörelserna utvecklades gemensamt med andra aktiviteter med syfte att lyfta fram 

demokratiska, ekonomiska och humanitära frågor.23

De första fredsrörelser som uppstod efter krigsslutet tog mycket inspiration från författare 

som Ōta Yōko och Nagai Takashi.24 Till Ōtas verk hör bland annat Shikabane no Machi och 

Ningen Ranru.25 Shikabane no Machi var hennes första verk efter atombomberna26 och 

skildrar författarens egna erfarenheter av atombomben över Hiroshima och kampen mot 

rädslan att drabbas av sjukdomar relaterade till radioaktiv strålning.27 Nagai överlevde 

atombomben över Nagasaki och till hans verk hör bland annat Nagasaki no Kane, som i likhet 

med Ōtas Shikabane no Machi skildrar författarens upplevelser av atombomben, denna gång 

över Nagasaki.28 Eftersom många japanska städer bombades under kriget hade miljontals 

människor erfarenheter av krigets fasor, med förlorade familjemedlemmar och vänner, och de 

kunde därför identifiera sig med dessa författares (som själva var ”vardagsjapaner”) verk. 

Detta gjorde att liknande typer av litterära verk fick en mycket större slagkraft. Skildringar av 

kriget via litteratur och media (större delen av de dokumentärer och TV-program som 
22 Higuchi, Toshihiro, An Environmental Origin of Antinuclear Activism in Japan, 1954–1963: The 
Government, the Grassroots Movement, and the Politics of Risk, Peace & Change, Vol 33, Issue 3, 2008, s. 335
23 Yamamoto, Mari, Japan's Grassroots Pacifism, Japan Focus, 2005-02-24,  http://japanfocus.org/-Mari-
YAMAMOTO/2102 (Hämtad 2012-05-13)
24 Ibid.
25 日本図書センター, 平和文庫 (2010-07), 
http://www.nihontosho.co.jp/pdf/2010_1/07_1/heiwa_bunko_01.pdf (Hämtad 2012-06-25)
26 ひろしま文化大百科, http://www.hiroshima-bunka.jp/modules/newdb/detail.php?id=486 (Hämtad 2012-06-
25)
27 日本図書センター, 平和文庫
28 aba インターネットサービス, 古関裕而研究 第３回、長崎の鐘 (2002-02-08), 
http://www.aba.ne.jp/~takaichi/natumero/koseki3.html (Hämtad 2012-06-26)

http://www.aba.ne.jp/~takaichi/natumero/koseki3.html
http://www.hiroshima-bunka.jp/modules/newdb/detail.php?id=486
http://www.nihontosho.co.jp/pdf/2010_1/07_1/heiwa_bunko_01.pdf
http://japanfocus.org/-Mari-YAMAMOTO/2102
http://japanfocus.org/-Mari-YAMAMOTO/2102
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skildrade kriget och dess effekter fokuserade på det humanitära lidandet och porträtterades 

utifrån ”vardagsjapanens” perspektiv) var den grundpelare som formade den tidiga 

efterkrigstidens fredsrörelser.29

Under krigstiden blev många soldater, skolbarn och studenter upplärda med tanken på att 

frigöra Asien från västerländsk kolonisation och i förlustens spår var det inte få som kände sig 

förvirrade. Ett stort antal unga män kom efter kriget att söka sig till arbetarrörelser och 

demokratiska rörelser, till vilka de kanaliserade sin ilska och sorg från kriget.30

Två unga soldater, Takada Yoshitoshi och Ōtsuka Masatatsu respektive, berättade att de sökte 

sig till vänsterorienterade rörelser och arbetarrörelser på grund av ilska mot den japanska 

regeringen och skuld för de som dog under kriget:

Efter [Japans] nederlag gick övergången från höger- till vänsterideologi ganska smidigt, 

eftersom den nationalistiska romantik jag omfamnade som militärpilot transformerades till en 

annan typ av romantik, vilken drev mig in i efterkrigstidens vänsterorienterade rörelser för att 

återuppbygga nationen. Den malande känslan av skuld jag kände gentemot vänner som dött i 

kriget eggade mina ansträngningar att återuppbygga nationen.31

Mina sex månader som soldat var djupt etsade i mitt minne. Efter att ha gett upp mina planer 

på en akademisk karriär blev jag inblandad i arbetarrörelsen på grund av ilska mot Japans 

dehumaniserade förkrigssamhälle och eftersom jag ansåg det vara min plikt att dedicera mig 

själv till de som dött under kriget. Arbetet för evig fred och reform av det samhälle som tillgripit 

krig var det historiska uppdrag som blivit tilldelat krigets överlevande, speciellt min 

generation.32

Såväl ledare för och medlemmar av fackföreningar såg en chans att, med utgångspunkt i 

föreningarna, starta en social rörelse som tog strid för frågor som överskred individuella 

fackföreningars och arbetares direkta intressen. Denna typ av fackföreningsansluten 

arbetskraft började som följd att aktivt delta i politiken på olika plan och kom att göra stora 

framsteg genom att vinna ett antal viktiga arbetarrelaterade mål strax efter krigsslutet. 

29 Yamamoto
30 Ibid.
31 Ibid.
32 Ibid.
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Situationen förändrades dock framåt slutet av 1940-talet då ockupationsmakten, som en 

konsekvens av att kalla kriget fördjupades, tog hårdare tag gentemot radikal arbetskraft. 

Denna kontroll intensifierades också efter att Koreakrigets bröt ut 1950. Detta år skulle dock 

visa sig bli starten för en ny typ av fredsrörelse och upptakten för kvinnligt deltagande i 

fredsrörelser.33

När Koreakriget bröt ut engagerade sig många lärare i fredsrörelser och bestämde sig för att 

aldrig skicka sina studenter till krig igen. Lärarna kom att bilda nätverk tillsammans med 

främst studenternas mödrar och dessa nätverk skulle visa sig viktiga i den framtida 

spridningen av fredsaktiviteter. Oroliga för sina barns situation började mödrar till skolbarn 

och studenter också att engagera sig i s.k. ”Hem och Skola” (organisationer för föräldrar med 

barn i skolan), starta studiegrupper i syfte att lära sig mer om social frågor, samt skriva texter 

om sina egna liv (i början av 1950-talet hade den till följd av kriget materiella bristen börjat 

avta, vilket möjliggjorde dessa typer av aktiviteter i större utsträckning). Denna typ av 

gräsrotsrörelser och aktiviteter hjälpte många, framförallt kvinnor, att bli mer uppmärksamma. 

Ökad politisk medvetenhet var en bidragande faktor till kvinnornas snabba agerande efter 

incidenten med Daigo Fukuryū-maru (se nedan).34 

3.1.2 Daigo Fukuryū-maru-incidenten
Incidenten i Bikiniatollen brukar refereras som Bikini-incidenten, men i denna uppsats 

kommer främst ”Daigo Fukuryū-maru-incidenten” att användas, eftersom fokus har lagts på 

fartyget (med samma namn) och vilken roll det spelade för anti-kärnvapenrörelserna. Dessa 

två incidenter skiljs på, där den ena (Bikini; det amerikanska vätebombstestet) ledde till den 

andra (Daigo Fukuryū-maru; fartyget blev täckt i radioaktivt nedfall och ”radioaktiv tonfisk” 

såldes på den japanska marknaden).

Den 1 mars 1954 genomförde USA provsprängningen av en vätebomb (vid den tiden världens 

mest kraftfulla35), kodnamn Bravo36, i Bikiniatollen i Stilla havet. USA utförde totalt sextiosju 

provsprängningar av kärnvapen i Stilla Havet, med Bikini- och Eniwetokatollerna (tillhörande 

Marshallöarna) som testplatser. Den totala kraften från dessa explosioner motsvarade nära 

33 Ibid.
34 Ibid.
35 Osnos, s. 46-61
36 Ōishi, Matashichi, The day the sun rose in the west: Bikini, the Lucky Dragon, and I, Honolulu: University of 
Hawai'i Press, 2011, s. 7
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sjutusen Hiroshima-bomber, alltså en Hiroshima-bomb varje dag i nitton år. Testet den 1 mars 

var det första i den s.k. ”Operation Castle”, en serie av sex vätebombstester mellan mars och 

juni 1954. Bravo-testet den 1 mars skulle visa sig få stora konsekvenser, både för Japan och 

USA. Det japanska fiskefartyget Daigo Fukuryū-maru befann sig i närheten av området där 

provsprängningen skulle utföras, men ca 16 km utanför den angivna farozonen. Explosionen 

från vätebomben, som var på 15-megaton,37 blev dock dubbelt så stor som beräknat och 

radioaktivt nedfall föll långt utanför den uppsatta farozonen38 och täckte Daigo Fukuryū-maru 

i radioaktiv aska (också kallad ”dödsaska”39). Under den två veckor långa hemfärden (fartyget 

anlände till hamnen i Yaizu, belägen sydväst om Tōkyō, morgonen den 14 mars) utsattes den 

23 man starka besättningen var för sig för mellan 250 till 330 röntgen. Doser mellan 400-500 

röntgen anses vara dödliga. Besättningen fick redan samma kväll symptom som huvudvärk, 

yrsel och diarré, några dagar senare dök utslag upp på kroppen och efter ca en vecka började 

delar av håret på kroppen att falla av. Efter hemkomsten lades alla 23 ombord på fartyget in 

på sjukhus och en besättningsman avled sex månader senare, enligt läkare på plats av ”akut 

strålsjuka”. De övriga 22 i besättningen blev kvar på sjukhus i fjorton månader.40 

Tidningen Yomiuri shimbun övervakade hemkomsten av Daigo Fukuryū-maru och media 

kom att agera som katalysator för den efterföljande paniken. Efter att det blivit känt att 

fartyget blivit täckt i radioaktivt nedfall startade ett stort mediapådrag, vilket fick hela 

nationens ögon att vändas mot fartyget och dess besättning (inkluderat deras ”atomsjuka”). 

Att besättningen blivit utsatt för stora doser radioaktiv strålning och utvecklat symptom på 

strålsjuka som följd var dock inte den utlösande faktorn till den kommande paniken; det var 

tonfisk.41 Dagen efter hemkomsten lastades fartygets fångst av tonfisk av och skickades till 

Shizuoka, Kanagawa, Tōkyō, Nagoya, Niigata, Gifu, Fukui, Ishikawa, Aichi, Mie, Ōsaka, 

Hyōgo, Okayama och Kagoshima. Nästa dag rapporterade tidningar om att tonfisk 

kontaminerad av radioaktiv strålning, ”radioaktiv tonfisk” (vilken också kom att kallas ”den 

grinande fisken”, efter ljudet från Geiger-mätarna då tonfisken undersöktes på fiskmarknaden) 

från Daigo Fukuryū-maru sålts och ätits av familjer runtom i Japan, vilket som konsekvens 

fick en landsomfattande panik att utbryta.42 Detta kom att bli upptakten för Japans s.k. 
37 Ibid., s. viii, xiii, 8
38 Osnos, s. 46-61
39 Ōishi, s. xiii
40 Ibid., s. 5, 22-23, 45-46, 75
41 Higuchi, s. 336
42 Ōishi, s. 24, 29, 40
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”atomallergi” (som bland annat återspeglades i filmen Godzilla, vilken släpptes inom ett år 

efter incidenten).43 Tre dagar efter fartygets hemkomst till Japan stannade Tōkyōs 

tonfiskmarknad upp och inom en månad sjönk marknadspriset på tonfisk med 40 procent.44

För att möta den utbrytande paniken beslutade den japanska regeringen att alla fiskebåtar som 

passerade eller opererade i riskområdet kring testplatsen av vätebomben skulle stanna vid fem 

olika hamnar, i syfte att få sin fångst inspekterad av Hälso- och välfärdsministeriet (idag 

Ministeriet för hälsa, arbete och välfärd, Kōseirōdō-shō45). Med Geiger-mätare gick 

inspektörerna och mätte strålning från fisken; översteg värdet 100 skulle fisken ses som 

kontaminerad och förstöras (totalt dumpades över 415 ton tonfisk efter incidenten i 

Bikiniatollen, och enligt det japanska Hälso- och välfärdsministeriet utsattes 856 fartyg för 

radioaktivt nedfall).46 Den japanska regeringen gjorde allt detta i ett försök att lugna folket och 

övertyga dem om att  Daigo Fukuryū-maru var ett isolerat fall och att det inte var någon fara 

att äta tonfisk. Inspektionerna av fisklasterna visade dock på en annan trend och mängden fisk 

som förstördes ökade under de första sju månaderna efter incidenten.47 Regeringen skickade 

också ut ett fartyg, Shunkotsu-maru, för att undersöka området kring Bikiniatollen. Tonfisk 

och annan stor fisk, deras bytesfiskar, plankton, havsströmmar och luften skulle undersökas, 

detta i syfte att dämpa den utbrytande rädslan mot radioaktiv strålning. Det skulle dock visa 

sig att resultatet blev det motsatta; alla prover (på fisk, plankton, bläckfisk, havsvatten och 

luft) visade sig innehålla förhöjda strålningsvärden.48 Trots att all tonfisk inte innehöll 

tillräckligt stora mängder radioisotoper för att ha direkt negativ effekt på den mänskliga 

hälsan var det tanken på att fisken kunde innehålla radioaktiva ämnen som gjorde folket 

skräckslaget. Detta resulterade i att fiskpriset hos producenterna sjönk och konsumenterna 

tappade förtroendet.49

Trots den japanska befolkningens ökade motstånd mot kärnvapen tillkännagav Japans 

utrikesminister Okazaki den 10 april 1954 följande: ”Japan kommer att aktivt samarbeta med 

atom- och vätebomstester och har inte för avsikt att verka för ett upphörande.”. Besättningen 

43 Osnos, s. 46-61
44 Higuchi, s. 336
45 MHLW - 厚生労働省, http://www.mhlw.go.jp/ (Hämtad 2012-07-01)
46 Ōishi, s. 30, 126
47 Higuchi, s. 336 
48 Ōishi, s. 40-41
49 Higuchi, s. 336

http://www.mhlw.go.jp/
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på Daigo Fukuryū-maru blev också av bland andra Lewis Strauss, från 

Atomenergikommissionen i USA, anklagade för att ha spionerat på bombtestet. Besättningen 

och deras familjer kom därför att bli offer för utredning av CIA och Japans 

underrättelsetjänst.50

Under 1954 upptäcktes förhöjda halter av radioaktiva ämnen i regnet och snön som föll i 

Japan, från Hokkaidō i norr till Kyūshū i söder. Naturlig strålning är ca 20 till 30 enheter per 

minut, men i maj upptäcktes så mycket som 86 000 enheter per minut i regnet som föll i 

Ōsaka och 24 000 enheter i det som föll i Kyōto. Forskningsrådet för atombombsrelaterade 

sjukdomar, som undersökte regnet, meddelade att det var direkt farligt att använda regnvatten 

dagligen. Hälso- och välfärdsministeriet genomförde också landsomfattande undersökningar 

av nedfall på grönsaker och resultaten visade även där på förhöjda strålningsvärden.51 Att allt 

nedfall kom från provsprängningen av vätebomben den 1 mars är dock inte säkert; samtidigt 

som radioaktiv nederbörd började falla i de nordligare delarna av Japan tillkännagav Sovjet att 

de utförde tester med kärnvapen. Sovjet själva avfärdade rykten om att nedfallet skulle 

komma från dem som falska och lanserade till och med propagandakampanjer mot detta. 1955 

kunde dock japanska och franska vetenskapsmän jämföra olika mätningsresultat, något som 

stärkte misstankarna om att (åtminstone en del av) nedfallet kom från Sovjet.52

Ett annat orosmoln var det s.k. ”atomvinter”-fenomenet (som kom att förklaras utförligare 

först under 1980-talet). Under samma år som Daigo Fukuryū-maru-incidenten inträffade 

varnade japanska forskare för att partiklar från vätebombsexplosioner kunde blockera 

solstrålning i stratosfären och på så sätt sänka lufttemperaturen. Forskning visar på att de 

atmosfäriska kärnvapentesterna under mitten av 1900-talet kan vara en förklaring till att den 

globala uppvärmningen såg en stagnation under samma period53. Sommaren 1954 kom att bli 

den kallaste på årtionden i Japan, med en ovanligt lång regnperiod. Japan samarbetade med 

amerikanska ambassaden i Tōkyō för att utreda kopplingarna mellan vädret och 

testsprängningen i Bikiniatollen och på grund av det stora mediapådraget var många nervösa 

över ovanliga väderfenomen.54

50 Ōishi, s. 35-37
51 Ibid., s. 36
52 Higuchi, s. 337
53 Fujii, Yoshiaki, The role of atmospheric nuclear explosions on the stagnation of global warming in the mid 
20th century, Journal of Atmospheric and Solar-Terrestrial Physics, Vol. 73, nr. 5-6, 2011, s. 643-652
54 Higuchi, s. 338
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Oavsett om provsprängningen av vätebomben hade någon koppling till vädret i Japan eller 

inte var det ännu ett problem kopplat till atomen, av vilka Japan redan hade fått utstå mycket 

av. Andra problem inkluderade förorenad mat, förorenat vatten i havet och förorenat regn. 

Tidningen Asahi Shimbun skrev i en artikel att Japan hade blivit en ”andra Fukuryū-maru”.55

Först ut att stå upp och protestera mot kärnvapentester var fiskeindustrin. Stora hamnar och 

fiskmarknader som Yaizu, Misaki, Ishinomaki och Tsukiji gick ihop och begärde bland annat 

kompensation för deras förluster samt förbud mot kärnvapentester. Det var dock inte i 

fiskindustrin som det riktiga motståndet mot kärnvapen föddes, utan i det japanska hushållet. 

Fiskeindustrin var främst intresserad av säkerheten med radioaktivitet och inte riskerna med 

den, främst på grund av exportskäl; tonfiskindustrin och dess lönsamhet var beroende av 

export till främst USA och rykten om kontaminerad fisk kunde mycket väl få den industrin att 

falla. Dessutom var de kritiska till regeringens beslut att förstöra tonfisk och menade att det 

resulterade i en rädsla för att radioaktivitet smittade i likhet med bakterier och virus. Media 

blev också angripna och anklagade för att använda ”radioaktiv tonfisk” som ett verktyg för att 

framhäva farorna med radioaktiv strålning.56

Fiskeindustrin, producenterna, var således bundna av främst ekonomiska faktorer, något som 

konsumenterna inte var. Hemmafruar utgjorde kärnan av konsumenterna och det var i deras 

kök som motståndet började, för att ”rädda köken och freden”.57 Innan 1954 hade kvinnor 

ingen betydande roll i fredsrörelser och de som deltog var nästan utan undantag intellektuella 

eller medlemmar i vänsterorienterade rörelser och fackförbund.58 Ett sammanträde i april 1954 

med Chifuren (förkortning för Zenkoku chiiki fujin dantai renraku kyōgikai, Nationella 

förbundet för regionala kvinnoorganisationer59) och Shufuren (förkortning för Shufu rengōkai, 

Förbundet för hemmafruar60) i spetsen blev startskottet, och kom att engagera och uppmuntra 

lokala rörelser runtom i Japan. I maj samma år startade en grupp civila i stadsdelen Suginami i 

Tōkyō en namninsamling för att förbjuda kärnvapen. På bara en månad lyckades de samla in 

260 000 underskrifter från stadsdelens 400 000 invånare, där hemmafruarna ensamma 
55 Ibid., s. 338
56 Ibid., s. 338-341
57 Ibid., s. 342
58 Yamamoto
59 全国地域婦人団体連絡協議会,  http://www.chifuren.gr.jp/ (Hämtad 2012-06-20)
60 主婦連合会, http://shufuren.net/ (Hämtad 2012-06-20)
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samlade in ca 170 000.61

Den nya s.k. Suginami-rörelsen karaktäriserades till skillnad från tidigare fredsrörelser av 

”humanitär oro via konsumentmedvetandet och diskurs av moderskap”62 och dess medlemmar 

ville bryta sig loss från den gamla ideologin som såg den ideala kvinnan som endast en bra fru 

underordnad sin man (ett tänkande som enligt Yamamoto Mari kan kallas ”människan-först 

pacifism”63). En hemmafru vid namn Makise Kikue berättade följande om kvinnornas 

situation och det värdesystem de ville slå sig fria från:

Vi vill göra oss av med (så kallade) kvinnliga dygder såsom underkastelse, självuppgivelse, 

beredskapen att dedicera och offra sig själv, tålmodighet och stoicism, så att vi kan bli sanna 

människor. Vi vill knyta band med andra medlemmar av våra familjer som inte kommer få oss att ge 

upp att bli en sann människa framför att bara vara en [exemplarisk] kvinna eller moder.64

Suginami-rörelsen formulerade tre slagord; “Låt varje medborgare skriva under för att 

förbjuda vätebomben”; “Låt oss vädja till regeringar och människor världen över”; “Låt oss 

rädda mänsklighetens liv och lycka”.65 Rörelsen växte och spred sig snabbt på kort tid och 

redan nästföljande år hade så mycket som en tredjedel av den japanska befolkningen skrivit 

under namninsamlingar runtom i Japan.66 Underskrifterna lämnades därefter in till det 

Japanska rådet mot atom- och vätebomber (Gensuikyō).67 Världen över skrev 670 miljoner 

människor på Wien-uppropet, en resolution mot kärnvapen och test av dem som 

Världsfredsrådet antog i januari 1955. Resolutionen krävde att alla upplag av kärnvapen 

skulle förstöras samt att all kärnvapenproduktion omedelbart skulle upphöra.68 En bidragande 

orsak till att anti-kärnvapenrörelsen i Japan kom att bli så stor efter Daigo Fukuryū-maru-

incidenten kan vara att den amerikanska ockupationen avslutades två år tidigare; detta 

betydde att censuren mot bland annat rapporter om bombningarna av Hiroshima och Nagasaki 

61 Higuchi, s. 341-342
62 Ibid., s. 343
63 Yamamoto
64 Ibid.
65 GKUS, vol. 1, 117, se Higuchi, s. 343
66 Kuznick
67 Higuchi, s. 342-343
68 The Great Soviet Encyclopedia, 3rd Edition (1970-1979), se 
http://encyclopedia2.thefreedictionary.com/Vienna+Appeal+of+the+World+Council+of+Peace+Against+Prepar
ation+of (Hämtad 2012-06-26)
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upphävdes, vilket ledde till ökad förståelse bland folket för kärnvapnens verkliga effekter.69

Japans fredsrörelser har haft stor inverkan på Japan efter andra världskriget och deras arbete 

kan bland annat spåras till införandet av de tre principerna att inte framställa, erhålla eller 

tillåta kärnvapen på japansk mark (1967) samt förbudet mot vapenexport (1976).70

3.2 Aktörer och faktorer
I detta kapitel presenteras de mest betydande faktorerna och aktörerna för kärnkraftens 

införande och expansion i Japan.

3.2.1 Dwight D. Eisenhower
Dwight David Eisenhower föddes den 14 oktober 1890 i Denison, Texas. Han var amerikansk 

president under åren 1953-1961 och kom att bli en viktig aktör i införandet av kärnkraft i 

Japan, främst genom sitt Atoms for Peace-program.71

Diskussionerna kring fredlig användning av kärnkraft tog fart i samband med slutet av andra 

världskriget. Det ansågs att USAs framtida relation med Sovjet skulle komma att vara 

beroende av hur de tog itu med frågan om atombomberna (över Hiroshima och Nagasaki).72 

Eisenhower ska ha varit en av dem och han ifrågasatte också användningen av atombomberna 

mot Japan. Innan han tillträdde som president förespråkade han vid tillfälle om internationell 

kontroll av kärnkraft och att USA skulle lämna över sitt lager av kärnvapen till FN, i syfte att 

få dem förstörda.73 Den första president att officiellt referera till fredlig användning av 

kärnkraft och dess framtid var dock Harry Truman, Eisenhowers företrädare:

Civilisationens hopp ligger i internationella avtal syftande, om möjligt, till avstående av 

användningen och utvecklingen av atombomben, samt  ledning och uppmuntran av 

användningen av atomenergi och all framtida vetenskapliga information mot fredliga och 

humanitära syften.74 

69 Ōishi, s. xiv
70 Yamamoto
71 The Eisenhower Foundation, Biography: Dwight David Eisenhower,
                            http://www.dwightdeisenhower.com/biodde.html   (Hämtad 2012-05-15)
72 Weiss, Leonard, Atoms for Peace, Bulletin of the Atomic Scientists, Vol. 59, nr. 6, november/december 2003, 
s. 34
73 Kuznick
74 Weiss, s. 36
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Truman föreslog också att en amerikansk atomenergikommission skulle bildas, med syfte att 

styra riktningen på forskningen kring kärnkraft samt att ta kontroll över de material som var 

nödvändiga för kärnkraftsutvecklingen. Under denna tid var USA ledande i utvecklingen av 

kärnkraft och hade monopol på kärnvapen. Tillsammans med bland annat Sovjet beslutades 

om bildandet av en kärnkraftskommission inom FN som skulle fungera som ett forum där 

kärnkraftens framtid skulle diskuteras.75

När Eisenhower tillträdde presidentposten 1953 var situationen dock en annan; Eisenhower-

administrationen uttryckte oro över att USA hade hamnat på efterkälken i kampen att 

presentera det första kommersiella kärnkraftverket samt att de inte var i topp med 

marknadsföringen av kärnkraft (både Sovjet och Storbritannien hade kommit längre i sina 

planer på och utveckling av kommersiell kärnkraft).76

I och med Sovjets provsprängning av en fissionsbomb i augusti 1949 hade USAs monopol på 

kärnvapen upphört och en kapprustning tog fart. I början av 1952 hölls diskussioner mellan 

president Truman, ordföranden för Atomenergikommissionen Gordon Dean och 

försvarsminister Robert Lovett med flera angående förslag om att öka antalet fabriker som 

producerade klyvbart material (i syfte att användas till kärnvapen). När Gordon Dean frågade 

hur denna expansion skulle rättfärdigas, fick han från Lovett svaret att överblivet material (det 

material som inte behövdes till vapen) kunde användas i fredligt syfte. I takt med att de 

amerikanska och sovjetiska kärnvapendepåerna växte ökade också oron för en sovjetisk 

kärnvapenattack som i värsta fall kunde slå ut den amerikanska industribasen och därmed 

möjligheterna till en motattack. En kommitté med uppgift att utreda frågan kring nedrustning 

av kärnvapen (kallad Oppenheimer Panel, efter dess ordförande Robert Oppenheimer) 

presenterade sin första rapport strax innan Eisenhower intog presidentposten, i vilken det 

fastslogs att ett avtal om nukleär avrustning i princip skulle vara omöjligt att uppnå till följd 

av den stora mängd klyvbart material som fram till då hade producerats.77

Eftersom avtal om nedrustning inte fanns i sikte varnade Oppenheimer-kommittén för att 

hotet från Sovjet kvarstod och att det skulle kvarstå fram till dess att USA hade tillräckliga 
75 Ibid., s. 36
76 Weiss, s. 38
77 Ibid., s. 38-39
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defensiva och offensiva styrkor, samtidigt som kommittén betonade vikten av att avsluta 

kapprustningen av kärnvapen. Kommittén presenterade därför tre rekommendationer: 

diskutera den uppkommande krisen offentligt; informera om den amerikanska arsenalen av 

kärnvapen och vapenproduktionen i syfte att upplysa allmänheten samt avleda Sovjet från att 

tro att de hade den offensiva förmåga att leverera en ”knockout-blow”; påbörja förhandlingar 

med Sovjet angående vapenkontroll för att bland annat begränsa lagren av kärnvapen. 

Eisenhowers talskrivare, C.D. Jackson, fick i uppdrag att skriva ett presidentstal på dessa tre 

punkter, vilket döptes Operation Candor.78

I samarbete med Utrikesdepartementet jobbade Jackson fram ett antal utkast till Operation 

Candor, men den 12 augusti 1953 skulle visa sig sätta stopp för dess fortsättning. Den dagen 

meddelade Sovjet att de utfört ett lyckat test av en vätebomb, en händelse som gav bränsle till 

oppositionen mot Operation Candor (vilken bestod av medlemmar ur Eisenhowers regering 

samt Lewis Strauss, ordförande för Atomenergikommissionen). Denna opposition menade att 

offentlig diskussion kring kärnvapenhotet skulle oroa det amerikanska folket och öka trycket 

för en snabb åtgärd av problemet. Oro uttrycktes även från stabschefernas håll och 

Eisenhower blev medveten om nödvändigheten att lugna folket, vars rädsla för kärnvapen 

ökade efter Sovjets provsprängning. Till följd av detta kom Operation Candor att överges.79

Roten till Eisenhowers Atoms for Peace-tal återfinns i hans idé om en s.k. uranbank, vilken 

han trodde skulle stilla oron för ett kärnvapenkrig genom att minska storleken på världens 

kärnvapendepåer. Till denna bank skulle USA och Sovjet sätta undan en efter 

överenskommelse bestämd mängd kärnbränsle för användning i fredliga syften. Eisenhower 

föreslog att uranbanken skulle förvaltas av en internationell kärnkraftsmyndighet, vars uppgift 

skulle vara att hjälpa till med fördelning av uran till olika områden, däribland jordbruk, 

medicin och energi, samt kontrollera utvecklingen av kärnkraft för fredliga syften. 

Uranbanken skulle dock aldrig bli verklighet (även om Eisenhowers förslag om en ny 

kärnkraftsmyndighet ledde till bildandet av Internationella atomenergiorganet 1957) eftersom 

det inte fanns några tillförlitliga källor angående Sovjets produktion av kärnvapen, varför 

USA inte kunde beräkna den mängd uran de skulle överlämna till banken (mängden uran i 

världen, som länge ansågs vara mycket begränsad, visade sig också vara mycket större än vad 

78 Ibid., s. 39
79 Ibid., s. 39-40
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som först uppskattats). Sovjet trodde också att uranbanken endast var ett verktyg USA 

använde i propagandasyfte och att fredlig användning av kärnkraft inte skulle komma att 

minska mängden material för användning till kärnvapen eftersom plutonium var en 

oundviklig biprodukt.80

Den 8 december 1953 höll Eisenhower sitt kända Atoms for Peace-tal i FN.81 Talet var utåt 

sett en plan på spridning av nukleär teknologi för fredliga ändamål till nationer allierade med 

USA82, men Eisenhowers riktiga intention var troligtvis ett förslag till vapenkontroll, något 

som styrks av ett dagboksinlägg skrivet två dagar efter talet. Där står skrivet att en anledning 

till Eisenhowers val att hålla talet var att han var övertygad om att ”världen rusade mot 

katastrof”83 , något han ämnade göra någonting åt. Med talet följde en enorm PR-kampanj där 

tusentals broschyrer med talet trycktes upp (översatta på många olika språk) och såväl 

nationell som internationell media fick ta del av stora mängder information. Denna kampanj 

bidrog till det stora globala stöd som Atoms for Peace fick precis efter talet och kom också att 

överskugga det faktum att talet innehöll information om den amerikanska 

kärnvapenarsenalen, bland annat att den växte för var dag som gick samt att dess explosiva 

kraft flera gånger om översteg den av alla bomber som släpptes under andra världskriget. 

Detta gick dock i viss linje med den nedlagda Operation Candor, det vill säga att meddela 

Sovjet om den amerikanska kärnvapenarsenalen och nationens offensiva styrka.84

Det stora mediapådraget kring Atoms for Peace fick många i inte minst USA att bli 

entusiastiska över möjligheterna med den ”fredliga atomen” och kongressen ville svara på 

denna entusiasm. Men för att kunna tillämpa kärnkraften kommersiellt på stor skala skulle 

delandet av information om nukleär teknologi, som vid tiden var mycket begränsad, behöva 

öka. Detta möjliggjordes genom 1954 års Atomenergilag. Den nya lagen innebar att USA 

kunde exportera nukleärt material, och även data, direkt till fredliga länder genom 

samarbetsavtal som ingåtts med och godkänts av Atomenergikommissionen (förutsatt att 

material och data var relaterade till icke-militärt bruk). Kärnkraft inrikes främjades också 

genom att statliga bolag tilläts finansiera, bygga och äga kärnkraftverk, samt att de fick rätten 

80 Fischer, David, History of the International Atomic Energy Agency; The first forty years, Vienna: IAEA 1997, 
s. 9-10, 39-40
81 Kuznick
82 Osnos, s. 46-61
83 Ambrose, Eisenhower, s. 134, se Weiss, s. 40
84 Weiss, s. 40



25
att använda bränsle från Atomenergikommissionen.85

Efter den amerikanska provsprängningen av vätebomben i Bikiniatollen i mars 1954 och 

Daigo Fukuryū-maru-incidenten fruktade Eisenhower att den efterföljande ”atomallergin” 

skulle komma att driva Japan ur amerikanskt grepp.86 Reaktionerna från resten av världen var 

allt annat än positiva och de amerikanska ledarna blev av Indiens premiärminister Jawaharlal 

Nehru kallade för ”farliga, självcentrerade dårar”87. Omvärldens reaktioner hotade hela Atoms 

for Peace-programmet, något den belgiske diplomaten Paul-Henri Spaak konstaterade: ”Om 

inte någonting görs för att återuppliva idén av presidentens tal – idén att Amerika vill använda 

atomenergi i fredliga syften – kommer Amerika att bli synonymt i Europa med barbarism och 

skräck.”.88

För att försöka minimera den skada som redan var skedd i Japan och inte förlora landet ur sitt 

grepp, insåg USA att det skulle bli nödvändigt att dela kärnkraftsteknologi med Japan; 

Operations Coordinating Board (OCB) rekommenderade att inleda en ”kraftfull offensiv på 

icke-militäranvändning av atomenergi”.89 Eisenhower uppmanades av den tillförordnade 

utrikesministern att be om ursäkt för provsprängningen och kompensera besättningen på 

Daigo Fukuryū-maru, men fick samtidigt rådet att det bästa sättet att bota Japan från sin 

”allergi” var att dra in dem i den s.k. ”atomic age”. Detta skulle ske genom att hjälpa Japan 

bygga ett kärnkraftverk – enligt förslag av kongressledamoten Sidney Yates, demokrat från 

Illinois90, skulle det idealiskt byggas i Hiroshima, i syfte att göra atomen ”ett instrument för 

kilowatt istället för dödande.”.91  Det amerikanska intresset i att Japan skulle acceptera 

kärnkraft grundade sig också i kalla kriget; Japan var för USA en nödvändig vågbrytare mot 

Sovjetunionen och därmed mot kommunismen i Asien. Mainichi shimbun skrev angående 

Eisenhowers Atoms for Peace-tal att hans strategi var att ”tilldela relevant teknologi till andra 

länder i avsikt att integrera dem i det amerikanska maktblocket, och därmed säkra hegemonin 

i det kalla kriget mot Sovjetunionen. Att Japan, det enda land som genomlidit kärnvapnens 

85 Ibid., s. 40-41
86 Osnos, s. 46-61
87 Chernus, Ira, ”The President And The Bomb, 1953 - 1955”. Ingår i Apocalypse Management: Eisenhower and 
the Discourse of National Insecurity, Stanford: Stanford University Press, 2008
88 Kuznick
89 Swenson-Wright, John, Unequal Allies? United States Security and Alliance Policy Toward Japan, 1945-
1960, Stanford: Stanford University Press, 2005, p. 181
90 Kuznick
91 Osnos, s. 46-61
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fulla kraft, skulle acceptera att omfamna kärnteknologi var av enorm strategisk vikt.”.92

Det är troligt att Eisenhowers plan inte var att förse Japan, deras tidigare fiende, med 

teknologi som kunde leda till att de skaffade sig egna kärnvapen. Planen var istället att göra 

Japan mottagligt för kärnkraft i syfte att USA bland annat skulle kunna stationera ut egna 

kärnvapen i landet, samt öppna upp en ny marknad för den amerikanska kärnkraftsindustrin 

(utöver de ovan nämnda orsakerna). Detta var en anledning till att merparten av 

kärnkraftsingenjörerna i bland annat Tōkyō denryoku (TEPCO) hade utbildats på 

International School of Nuclear Engineering i Illinois, USA, en skola som drevs av 

Atomenergikommissionen.93 

Trots det stora motståndet mot kärnvapen i Japan hade många i den japanska eliten blivit 

övertygade av de amerikanska vapnen, främst atombomberna, under andra världskriget; skulle 

Japan ha någon chans att återhämta sig skulle det behöva ske på en grund av vetenskap och 

teknologi.94 Suzuki Kantarō, Japans premiärminister vid krigets slut, ska ha sagt att 

anledningen till Japans förlust var deras brist på just vetenskap och att det var nödvändigt att 

främja den för att kunna bygga upp Japan på nytt.95 Som en ekonomiskt växande nation, med 

ont om naturresurser som olja och kol, var Japan också på jakt efter nya energikällor.96 Detta 

gick i linje med amerikanska intressen, vilket USA inte var sena att utnyttja; i juni 1955 hade 

Japan och USA ingått ett avtal gällande gemensam forskning och utveckling av kärnkraft.97

En intressant detalj är att Atoms for Peace-programmet tillät många utländska vetenskapsmän 

att komma till USA för att delta i forskningsprogram. Många av dessa vetenskapsmän var från 

länder som senare skulle misstänkas för att utveckla kärnvapen; de första länder att skriva på 

avtal med USA var Turkiet och Israel.98

3.2.2 Shōriki Matsutarō
Shōriki Matsutarō var en man som kom att lyckas med många stora bedrifter, däribland 

92 From Hiroshima to Fukushima: The political background to the nuclear disaster in Japan
93 Ibid.
94 Osnos, s. 46-61
95 From Hiroshima to Fukushima: The political background to the nuclear disaster in Japan
96 Osnos, s. 46-61
97 Kuznick
98 Weiss, s. 41
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framgångsrik ägare av Yomiuri shimbun (vilket han blev 1924). Han banade också väg för 

den professionella baseballen i Japan på 1930-talet, grundade Nippon-TV 1953 (den första 

privata TV-stationen i Japan99) och blev den första ledamoten i Japans 

Atomenergikommission100. Shōriki föddes den 11 april 1885 i Daimon-machi, dagens 

Toyama, på västra delen av Honshū.101

Shōriki fick kontakt med politiken genom sin position i polismyndigheten i Tōkyō, men kom 

1923 att bli utesluten från statlig tjänst som konsekvens av ett mordförsök på kronprins 

Hirohito, senare kejsare av Japan. Som högt uppsatt inom polisen var Shōriki ansvarig för 

polisens misslyckanden och trots att kronprinsen klarade sig oskadd var faktumet att ett 

attentatsförsök hade kunnat genomföras tillräckligt för att Shōriki skulle mista sin position. 

Shōriki vände sig istället till tidningsvärlden, där han 1924 tog över tidningen Yomiuri 

shimbun (hädanefter refererad till som Yomiuri). När han tog över Yomiuri 1924 var 

upplagan ca 40 000, men under hans ledarskap ökade antalet betalande läsare avsevärt och 

upplagan var 1930 uppe i 220 000. Sju år senare hade Yomiuri blivit Tōkyōs största tidning 

med en upplaga på 880 000 tidningar102 och är idag Japans största tidning.103

Shōriki var bland annat en av Japans främsta motståndare till kommunismen104 och han 

strävade efter att stärka relationerna mellan USA och Japan. Ett sätt han gjorde detta på var att 

introducera professionell baseball i Japan. Baseballen introducerades första gången i Japan 

under 1889, men den kom inte att utövas professionellt förrän Shōriki började intressera sig 

för sporten på 1930-talet. Det hela började med att Shōriki bjöd in spelare från USA som reste 

runt i Japan och spelade mot japanska lag. 1935 hade laget Tōkyō Giants bildats och snart 

kunde Japans första professionella baseball-liga dra igång.105

Shōrikis inblandning i baseballen och hans förespråkande för det amerikanska skapade ilska 

hos bland andra unga nationalister, enligt dem själva försvarare för den japanska livsstilen. En 

99 Ōishi, s. 67
100 Uhlan, Edward och Thomas, Dana L., Shoriki, miracle man of Japan: A biography. New York: Exposition 
Press Inc. 1957, s. 202
101 Ibid., s. 21-22
102 Ibid., s. 61-62, 73-74, 76-77, 92, 99
103 From Hiroshima to Fukushima: The political background to the nuclear disaster in Japan
104 Uhlan och Thomas, s. 66-67
105 Ibid., s. 106-108, 111
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av de allvarligare incidenterna var ett mordförsök på Shōriki i början av 1935, då han blev 

knivhuggen i nacken på väg till jobbet. Detta tvingade honom att spendera femtio dagar på 

sjukhus och ytterligare trettio för att vila upp sig.106

Efter krigsslutet blev Shōriki efterlyst som krigsbrottsling av klass A107 av ockupationsmakten 

och beordrades att överlämna sig själv. Anklagelserna mot honom var vaga; trots att Shōriki 

kämpat mot militärregimen i Japan och motsatt sig regeringens censur var faktumet att han 

var utgivare för en inflytelserik tidning som använts i propagandasyfte av regeringen under 

kriget tillräckligt för att han skulle anklagas för krigsbrott. Shōriki satt fängslad på Sugamo-

fängelset i totalt tjugoen månader, från 12 december 1945 till 1 september 1947. Han blev 

aldrig prövad och förhördes endast två gånger under sin tid i fängelset.108 

Trots att Shōriki släpptes dröjde det till 1951 innan han blev s.k. rehabiliterad, vilket betydde 

att han återigen fick inneha offentligt ämbete; de på listan över krigsbrottslingar fick inte göra 

något som kunde influera den japanska opinionen. Det är troligt att en av anledningarna till att 

Shōriki släpptes utan rättegång var hans starka anti-kommunism.109 Efter att ha blivit 

rehabiliterad kunde han därmed återta sin post som chef för Yomiuri och några år senare 

(1955) blev han invald i parlamentet.110

Shōriki började inse kärnkraftens potentiella fördelar för det japanska samhället och nationens 

återuppbyggnad och kom att intressera sig för Eisenhowers Atoms for Peace-program.111 USA 

var samtidigt oroliga för att förlora Japan ur sitt grepp och tillsammans med CIA började de 

leta efter något som kunde hjälpa dem att få Japan positivt inställt till kärnkraft. Det, eller den, 

de hittade var Shōriki; han hade ambitioner att använda och utveckla kärnkraften samt var en 

stark motståndare till kommunismen.112 I Japan kände man också att de fredliga relationer 

som byggts upp med USA, något som tagit mycket möda och tid, var på väg att kollapsa i och 

med det amerikanska vätebombstestet i Bikiniatollen. Shibata Hidetoshi, som jobbade 

tillsammans med Shōriki på Nippon-TV och också ville införa kärnkraften i Japan, ansåg att 

106 Ibid., s. 111-112
107 Kuznick
108 Uhlan och Thomas, s.  174, 179-182
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det skulle vara nödvändigt att ”bekämpa eld med eld”, med andra ord ”höja de fredliga 

användningarna av kärnkraft till skyarna och ge folket hopp”, för att kuva motståndet mot 

kärnkraften i Japan. Shōriki förklarade nödvändigheten av kärnkraft på följande sätt:

På grund av det förlorade kriget var Japan mycket fattigt. Som ett resultat av fattigdom fanns 

det en möjlighet att Japan skulle bli kommunistiskt. För att förhindra detta behöver Japan 

energiresurserna det saknar. Atomenergi är idealiskt för resursfattiga Japan. Jag vill förhindra 

att Japan blir kommunistiskt genom att ge Japan rikligt med atomenergi och hjälpa det ur 

fattigdomen.113

Shōriki hade ambitioner att introducera kärnkraften med support från CIA, bygga klart det 

första kommersiella kärnkraftverket inom fem år och till sist bli Japans premiärminister. CIA 

å sin sida planerade att använda Shōrikis medieimperium för att vända den japanska 

opinionen och få Japan att acceptera amerikanska kärnvapen på dess mark.114

Det kan nämnas att CIA redan innan Atoms for Peace-programmet och Daigo Fukuryū-maru-

incidenten hade börjat rikta sitt intresse mot Japan.115 Under våren 1951 bildades 

Psykologiska strategirådet (PSB) på direktiv av president Truman, som under hans 

administration bland annat hade ansvaret för planering för de psykologiska uppdrag som 

PSBs konstituerande organ utförde.116 Ett år efter bildandet av PSB hade CIA tillsammans 

med Försvarsdepartementet och Utrikesdepartementet börjat arbeta fram en psykologisk 

strategi mot Japan, vilken året därpå ledde till godkännandet av den s.k. PSB D-27, en plan 

vars detaljer inte är kända på grund av att dokument ännu inte har offentliggjorts. Under 1954 

framkom negativa åsikter om planen från ledande personer inom administrationen, som 

menade att den inte var tillräckligt detaljerad och därför skulle omvärderas.117

Inom CIA hade Shōriki kodnamnet ”Podam”och enligt offentliggjorda dokument gick han 

med på att utnyttja sin ställning till att stödja den amerikanska satsningen på Atoms for Peace 

113 Ōishi, s. 66-68
114 Ibid., s. 70
115 Swenson-Wright, s. 181
116 Truman Library, Harry S. Truman Papers, Staff Member and Office Files: Psychological Strategy Board 
Files Dates: 1951-53, http://www.trumanlibrary.org/hstpaper/physc.htm (Hämtad 2012-05-20)
117 Swenson-Wright, s. 181-182

http://www.trumanlibrary.org/hstpaper/physc.htm
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i Japan.118 Han gick med på att med sin tidning samfinansiera119 en Atoms for Peace-

utställning i Japan120 (Yomiuri publicerade också vid tiden för Daigo Fukuryū-maru-

incidenten en serie artiklar om planer på kärnkraft med rubriken: ”Äntligen Har Vi Fångat 

Solen”121), vilken först stannade i Tōkyō i sex veckor, för att sedan åka vidare till Hiroshima 

och sex andra städer runtom i landet. Utställningen lyfte bland annat fram kärnkraftens 

tillämpningar inom områden som energi, medicin (behandling av cancer) och mat 

(bevaring).122

Shōriki lyckades med sitt medieimperium (som det sägs att CIA och Pentagon hjälpte att 

finansiera med tiotals miljoner dollar123) att göra Atoms for Peace-satsningen i Japan till en 

succé.124 Efter att den första kärnreaktorn anlänt till Tōkai-mura (ett år tidigare, 21 juni 1955, 

ingicks det amerikansk-japanska atomenergiavtalet i Washington, D.C.125), startade Yomiuri 

och Nippon-TV en stor kampanj för att marknadsföra kärnkraften med titeln ”Fredliga 

användningar av atomenergi – Atomkraftens era äntligen här”. Det japanska folket började 

gradvis bli mer positiva till kärnkraftens fredliga användning och tänkte mindre på radioaktiv 

strålning (som de med blotta ögat inte kunde se). Shibata Hidetoshi kommenterade följande: 

Japan hade blivit så skrämt av atombomberna att hatet för dem och oppositionen mot dem 

hade vunnit. Men nu, för första gången, ekar över hela landet röster som ropar om att 

'bekämpa eld med eld' och om att öppna våra ögon för den fredliga användningen av 

kärnkraft.126 

I slutet av 1955 röstade det japanska parlamentet för att etablera en kärnkraftskommission 

(Genshiryoku iinkai)127, av vilken Shōriki strax därefter blev chef för.128 Vetenskaps- och 

teknologidepartementet (idag Ministeriet för utbildning, kultur, sport, vetenskap och 

118 Osnos, s. 46-61
119 Kuznick
120 Uhlan och Thomas, s. 201
121 Ōishi, s. 24-25
122 Kuznick
123 From Hiroshima to Fukushima: The political background to the nuclear disaster in Japan
124 Kuznick
125 Ōishi, s. 66
126 Ibid., s. 68-69
127 Uhlan och Thomas, s. 202
128 Kuznick
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teknologi, Monbukagaku-shō129) bildades också av Shōriki och han blev även chef för denna. 

Med stöd från CIA och Pentagon blev Shōriki framstående i kärnkraftens utveckling i Japan, 

men han ville inte bara bli använd av USA i propagandasyften; Shōriki ville utnyttja sina 

kontakter till USA för att bygga upp Japan till en ny stormakt och på kuppen själv skaffa sig 

större politisk makt och inflytande. Det sägs också att Shōriki främst var intresserad av 

vapenteknologi, inte den fredliga användningen han så starkt marknadsförde. De första 

reaktorer Shōriki hade ansvaret för var av Cedar Hall-typ från England, vars ursprungliga 

syfte var att utveckla plutonium till kärnvapen.130 Snart kom dock dessa att bytas ut mot 

amerikanska lättvattenreaktorer och inom kort hade den japanska regeringen skrivit på 

kontrakt för köp av ytterligare ett 20-tal reaktorer.131 

Eftersom Shōriki hade planer på att utnyttja sina band till CIA och Pentagon i egna syften, 

alltså precis vad de gjorde med honom, kom han att tappa deras stöd.132 Trots detta hade 

Shōriki redan hunnit göra oerhört mycket för kärnkraftens utveckling i Japan och han är utan 

tvekan en av de största och viktigaste aktörerna i Japans kärnkraftshistoria; i Japan betraktas 

Shōriki som fadern till kärnkraften133.

3.2.3 Nakasone Yasuhiro
Nakasone Yasuhiro, född den 27 maj 1918 i Takasaki City, Gunma-prefekturen134, arbetade 

tillsammans med Shōriki Matsutarō och kom under sin tid i politiken att inneha många tunga 

poster, varav den tyngsta premiärminister mellan åren 1982 och 1987. Andra poster 

innefattade bland annat chef för Vetenskap- och teknologidepartementet (som efterträdare till 

Shōriki) och chef för den Japanska atomenergikommissionen. Nakasone tog klivet in i 

politiken i december 1946135 och började snart arbeta med riktlinjer för kärnkraft. Genom sina 

handlingar och sitt arbete för kärnkraften kom bland annat Japans första budget för kärnkraft 

att inkluderas i den nationella budgeten och senare lagen om atomenergi att antas.136 

129 MEXT – 文部科学省, http://www.mext.go.jp/ (Hämtad 2012-07-29)
130 From Hiroshima to Fukushima: The political background to the nuclear disaster in Japan
131 Kuznick
132 From Hiroshima to Fukushima: The political background to the nuclear disaster in Japan
133 Ibid.
134 Nakasone, Yasuhiro, The Making of the New Japan: Reclaiming the Political Mainstream, Curzon Press, 
1999, s. 2
135 APPF - Asia-Pacific Parliamentary Forum, BIOGRAPHICAL SKETCH OF THE APPF HONORARY 
PRESIDENT, http://www.appf.org.pe/nakasone.htm (Hämtad 2012-06-06)
136 Onitsuka

http://www.appf.org.pe/nakasone.htm
http://www.mext.go.jp/
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Nakasone är också känd för att ha genomfört privatiseringen av Japans nationella järnvägar.137

Under andra världskriget (1941-1945)138 låg Nakasone i flottan, inom vilken han nådde titeln 

korvettkapten139 och från sin bas i Takamatsu bevittnade han när atombomben detonerade 

över Hiroshima.140 Efter det ögonblicket blev han motiverad till att arbeta för att främja 

kärnkraften och skrev i sin biografi från 1992 att Japan för alltid skulle förbli vad han kallade 

en ”fjärdeklassens nation” om de inte deltog i ”nittonhundratalets största upptäckt”.141 

Eftersom vetenskapsmännen i Japan efter kriget var negativa och skeptiska till den fredliga 

användningen av kärnkraft142 menade Nakasone att arbetet för kärnkraften måste ske i tysthet 

(media var också en anledning till denna inställning).143 När han efter kriget steg in i den 

politiska världen var han inte sen med att lämna över en ansökan om kärnkraftsforskning till 

Douglas MacArthur, överbefälhavare för den allierade ockupationsmakten.144

Nakasone blev under 1953 kontaktad av Counter Intelligence Corps från general Douglas 

MacArthurs högkvarter och blev inbjuden till ett seminarium på Harvard universitet. Efter 

seminariet träffade han affärsmannen Yamamoto Hideo från företaget Asahi Garasu, som ska 

ha sagt att Nakasone främst var intresserad av utvecklingen av kärnvapen, i likhet med 

Shōriki. Efter hemkomsten till Japan började Nakasone att jobba på en budget för kärnkraft 

och den 4 mars 1954, efter tre dagar av förhandlingar, antogs hans budget av båda husen i 

parlamentet.145 Beslutet skulle visa sig komma i rätt tid; den amerikanska provsprängningen 

av en vätebomb i Bikiniatollen som ledde till Daigo Fukuryū-maru-incidenten hade skett 

endast tre dagar tidigare och konsekvenserna var ännu inte kända (fartyget återvände två 

veckor senare). Skulle de då kommande effekterna av incidenten varit kända i förväg är det 

inte säkert att budgeten skulle ha antagits.146

137 Nishioka, Nobuyuki, Toward a Peaceful Society Without Nuclear Energy: Understanding the Power 
Structures Behind the 3.11 Fukushima Nuclear Disaster, 2011, http://japanfocus.org/-Nishioka-Nobuyuki/3669 
(Hämtad 2012-05-23)
138 Gale Encyclopedia of Biography, se http://www.answers.com/topic/yasuhiro-nakasone (Hämtad 2012-06-27)
139  APPF - Asia-Pacific Parliamentary Forum, BIOGRAPHICAL SKETCH OF THE APPF HONORARY 
PRESIDENT
140 From Hiroshima to Fukushima: The political background to the nuclear disaster in Japan
141 Osnos, s. 46-61
142 Onitsuka
143 Osnos, s. 46-61
144 Nishioka
145 From Hiroshima to Fukushima: The political background to the nuclear disaster in Japan
146 Nishioka
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I och med att denna budget accepterades (235 miljoner yen147, en summa som ska ha varit 

inspirerad av uran 235) kunde Japans kärnkraftsprogram starta.148 Under nästföljande år 

bildades Liberaldemokratiska partiet (LDP) och kärnkraftsprogrammet gick framåt med hög 

fart; ett avtal gällande kärnkraft ingicks med USA149 och lagen om atomenergi antogs.150 

Nakasone kom därmed att bli en mycket viktig pelare i den japanska kärnkraftens utveckling 

och framåt slutet av 1950-talet efterträdde han Shōriki Matsutarō som chef för Vetenskap- och 

teknologidepartementet151, samt blev chef för Atomenergikommissionen 1961.152 Nakasone 

var en av fyra parlamentsmedlemmar som närvarade vid Genèvekonferensen 1955, där bland 

andra Eisenhower närvarade153, och efter hemkomsten till Japan var Nakasone en av dem som 

rekommenderade att en lag om atomenergi skulle stadgas. Snart bildades en 

atomenergikommitté, av vilken Nakasone blev ordförande. Kommittén menade att det fanns 

ett akut behov av nationella riktlinjer för kärnkraft i Japan och kom att vara en viktig drivkraft 

för Japans kärnkraftsprogram.154 Nakasone förklarade nödvändigheten av kärnkraft på 

följande sätt: ”Kärnkraft brukade vara ett våldsamt djur, men har nu blivit ett tamdjur. I en 

satsning att erhålla en rättfärdig plats i det internationella samhället borde Japan öka sin 

nationella styrka genom att främja kärnkraft.”.155

Runt tidpunkten då kärnkraftsbudgeten antogs började också intresset för kärnkraft bland 

Japans energibolag att öka, däribland Tōkyō denryoku; de började undersöka hur framtiden 

skulle komma att se ut för kärnkraften och bildade en kärnkraftsenhet.156 I företagets interna 

tidning skrevs följande om dåtidens omständigheter kring kärnkraften:

Den tredje solen är på väg att stiga upp. Lika snabbt som du kan se solen stiga upp över horisonten, 

går också utvecklingen av den fredliga användningen av kärnkraft fram i hög hastighet och varje dag 

147 Toyota, s. 7
148 From Hiroshima to Fukushima: The political background to the nuclear disaster in Japan
149 Nishioka
150 Onitsuka
151 CEAC - 東アジア共同体評議会,  http://www.ceac.jp/j/info/nakasone.html (Hämtad 2012-06-27)
152 Nakayama, Shigeru m.fl., Science, Technology and Society in Contemporary Japan, Cambridge: Cambridge 
University Press, 1999, s. 75
153 Steininger, Rolf, The International History Review, Vol. 23, nr. 4 (Dec., 2001), s. 996 
http://www.jstor.org/stable/40108908 (Hämtad 2012-07-21)
154 Ibid., s. 74
155 Ex-PM Nakasone, influential Shoriki played key role in promoting nuclear power, Fukushima News Online, 
2011-08-02, http://fukushimanewsresearch.wordpress.com (Hämtad 2012-06-26)
156 Onitsuka
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rapporteras ny information. […] luften före en hektisk gryning växer sig tätare. Under dessa 

omständigheter har företaget per den 11 november bestämt att etablerat en kärnkraftsavdelning och 

aktivt främja utredning och forskning.157

Det första kommersiella kärnkraftverket att tas i drift i Japan – Tōkai hatsudensho, i Tōkai-

mura, Ibaraki-prefekturen 1966 – byggdes dock av flera energibolag i samarbete som en följd 

av det sjunkande priset på olja; kostnaden för värmekraft sjönk, vilket också ledde till att 

utvecklandet av kärnkraftverk saktades ned.158

Under sin tid i politiken kunde Nakasone i stor utsträckning utnyttja sin ställning till att främja 

kärnkraften i landet. Hans inflytande kan även ses i det bolag, Kajima kensetsu 

kabushikigaisha, som bland annat stod för konstruktionen av Japans första kärnreaktor (1957) 

och bygget av kärnkraftverket i Fukushima (påbörjat 1967)159, vars VD var en nära anhörig till 

Nakasone.160

3.2.4 Industrin
Industrin och dess nära relation till staten hade en stor roll i främjandet av kärnkraften och 

dess expansion i Japan; det talas om ett regering-industrikomplex.161 Ett exempel är Nihon 

genshiryoku hatsuden kabushikigaisha, bildat 1 november 1957162 som ett gemensamt företag 

mellan stat och industri163 i syfte att ”garantera kärnkraftens säkerhet, utmanas av ny teknologi 

och bidra till implementering av en rik framtid, i egenskap av en företagsgrupp  med stark 

pionjärsjäl med syfte att vara pålitligt och få människor att känna sig säkra.”.164 Företaget 

finansierades till 80 procent av privata källor och de resterande 20 procenten av statliga 

företag.165 I den privata sektorn gjorde elektronikföretag som Tōshiba och Hitachi (i juni 1956 

bildades Tōden genshiryoku hatsuden kyōdō kenkyūkai som ett samarbete mellan Tōshiba 

157 Toyota, s. 7-8
158 Onitsuka
159 鹿島建設株式会社, http://www.kajima.co.jp/prof/overview/160-2.html (Hämtad 2012-06-28)
160 From Hiroshima to Fukushima: The political background to the nuclear disaster in Japan
161 Nakayama m.fl., s. 77
162 JAPC - 日本原子力発電株式会, 沿革, http://www.japc.co.jp/company/overview/history.html (Hämtad 
2012-06-30)
163 Nakayama m.fl., s. 75
164 JAPC - 日本原子力発電株式会, 企業理念 (2007-05-31),  http://www.japc.co.jp/company/idea.html 
(Hämtad 2012-06-30)
165 Nakayama m.fl., s. 75
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och Hitachi för forskning på design och konstruktion av kärnkraftverk166) enorma vinster på 

att tillverka reaktorer. Likaså tjänade konstruktionsföretag som Kajima kensetsu 

kabushikigaisha stora summor på att bygga själva kraftverken. Även idag, efter 

kärnkraftsolyckan i Fukushima, förutspås fortsatt stora vinster för företag med kopplingar till 

kärnkraftsindustrin; Sasaki Norio, VD för Tōshiba, sade att företaget fram till 2015 skulle 

tjäna en biljon yen på kärnkraftsindustrin.167  Fem stora konsortier kan urskiljas som 

inblandade i att förse Japan med nukleär teknologi; Mitsubishi jūkōgyō kabushikigaisha, 

Tōkyō genshiryoku sangyōkai (Hitachi m.fl), Japans atomindustrigrupp (Mitsui, inkluderat 

Tōshiba), Sumitomo genshiryoku kōgyō kabushikigaisha och Daiichi industrigrupp för 

atomenergi (Furukawa och Kawasaki), varav de tre första har varit betydande entreprenörer 

för kärnkraftsanläggningar.168 De japanska namnen på de konsortier som står skrivna med 

svenska har inte kunnat hittas (referens på engelska).

Mitsubishi har bland annat lett utvecklingen och konstruktionen av tre anläggningar för 

kärnkraftverk; i Tōkai-mura, Rokkasho-mura och Monju-kärnkraftverket. Chefen för 

Japanska institutet för forskning på atomenergi (Nihon genshiryoku kenkyūsho, det företag 

som driver kärnkraftverket i Tōkai-mura), Niwa Kaneo, var tidigare VD för Mitsubishi 

jūkōgyō kabushikigaisha. Hans företrädare, Shōda Taizō, kom även han från Mitsubishi och 

var ledande vid införandet av den s.k. snabba bridreaktorn (från engelskans fast breeder) i 

Monju-kraftverket. Likaså kom också Iida Yōtarō, Shōdas företrädare, från Mitsubishi och 

var styrelsechef i kärnkraftverken i både Tōkai-mura och Rokkasho-mura.169

Ett annat exempel på statens och kärnkraftsindustrins nära förhållande kan ses i Tōkyō 

denryoku. Ordföranden för Naturresurs- och energiverket (Shigen enerugii-chō), det verk som 

inom Ministeriet för ekonomi, handel och industri (Keizaisangyō-shō) är ansvariga för 

kärnkraften, har efter pensionering från regeringstjänst blivit anställd av Tōkyō denryoku som 

vice VD. Denna s.k. amakudari (”nedstigning från himlen”, en praxis där pensionerade 

statstjänstemän erbjuds höga tjänster inom bland annat privata bolag med stark koppling till 

deras tidigare förvaltningsorgan, varigenom starka band knyts mellan privatsektor och stat170) 

166 Toyota, s. 10
167 Nishioka
168 Nakayama m.fl., s. 76
169 From Hiroshima to Fukushima: The political background to the nuclear disaster in Japan
170 朝日新聞 (2009-04-20), http://www.asahi.com/topics/%E5%A4%A9%E4%B8%8B%E3%82%8A
%E3%83%BB%E3%82%8F%E3%81%9F%E3%82%8A.php (Hämtad 2012-07-05)
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har pågått i många årtionden. Tōkyō denryoku har drygt 140 företag kopplade till sin 

verksamhet, samt 25 halv- och icke-statliga organ som är involverade i landets kärnkraft 

(däribland Säkerhetsorganet för kärnkraft och industri, Genshiryoku anzen hoanin, och 

Säkerhetsorganisationen för kärnkraft, Genshiryoku anzen kibankikō). Avgående byråkrater 

från Ministeriet för ekonomi, handel och industri samt Ministeriet för utbildning, kultur, sport, 

vetenskap och teknologi blir varje år tilldelade fördelaktiga poster i dessa bolag. Detta system 

är enormt lukrativt; i och med pensionering från regeringstjänst erhåller politikerna stora 

bonusar, varefter de anställs direkt med höga löner och ytterligare bonusar då de efter ett par 

år avgår från den nya posten (och i många fall fortsätter de till ännu en post). Regeringens 

makt sträcks alltså ut även i den privata sektorn och medför att industrin knyts hårdare till 

staten.171

3.2.5 Lagar och Tanaka Kakuei
Lagen om atomenergi, genshiryoku kihonhō
Lagen om atomenergi, genshiryoku kihonhō, antogs den 19 december 1955 och består av 21 

artiklar.172 Syftet med lagen (vilket förklaras i artikel 1) är att genom främjande av forskning 

på, samt utveckling och användning av kärnkraft, garantera framtida energiresurser, uppnå 

framsteg inom vetenskapen och främja industrier, och därmed kunna bidra till välfärden i 

samhället och höja levnadsstandarden för folket. Artikel 2 förklarar lagens grundläggande 

princip, vilken säger att forskning på, samt utveckling och användning av kärnkraft, ska vara 

begränsad till fredliga syften, eftersträva säkerhet och utföras oberoende under demokratiskt 

ledning, och för att bidra till internationellt samarbete ska resultaten därifrån offentliggöras.173

Lagens 21 artiklar är uppdelade i nio kapitel, vilka presenteras här nedan:174

Kapitel 2 (Artikel 4 - 6) Atomenergikommissionen och Säkerhetskommissionen för 

kärnkraft

Kapitel 3 (Artikel 7) Institutioner för utveckling av kärnkraft

Kapitel 4 (Artikel 8 - 11) Utveckling och anskaffning av mineraler relaterade till kärnkraft

Kapitel 5 (Artikel 12 - 13) Kontroll över kärnbränslematerial
171 Nishioka
172 e-Gov, 原子力基本法, http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S30/S30HO186.html (Hämtad 2012-05-24)
173 JAERO - 日本原子力文化振興財団, 
http://www.jaero.or.jp/data/03syuppan/genshiryoku_tetyou/2006_114_115.pdf (Hämtad 2012-05-27)
174 e-Gov, 原子力基本法
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Kapitel 6 (Artikel 14 - 16) Kontroll över kärnreaktorer

Kapitel 7 (Artikel 17 - 19) Åtgärder rörande patenterade uppfinningar etc.

Kapitel 8 (Artikel 20) Förebyggande av skador till följd av radioaktiv strålning

Kapitel 9 (Artikel 21) Kompensation

Denna lag kom dock att brytas av den japanska regeringen redan under 

konstruktionsplaneringen av det första kommersiella kärnkraftverket i Tōkai-mura. Det 

regeringsorgan som ansvarade för administrationen av riktlinjer rörande vetenskap och 

teknologi (Vetenskap- och teknologiorganet, Kagakugijutsu shinkōkikō175), gjorde 1959 en 

uppskattning av kostnaderna vid en eventuell olycka i kraftverket. Det visade sig att en olycka 

skulle komma att kosta dubbelt så mycket som Japans nationella budget vid tidpunkten. 

Skulle denna information ha kommit ut skulle det sannolikt inneburit en stor risk för Japans 

kärnkraftsprogram och rapporten gjordes aldrig offentlig och dess existens kom att förnekas i 

närmare 40 år. Regeringen bröt således redan i början mot den nya lagens grundläggande 

princip, nämligen att resultaten från forskning, utveckling och användning rörande kärnkraft 

ska offentliggöras.176

De tre lagarna om energikällor, dengen sanpō
De tre lagarna om energikällor, dengen sanpō, godkändes den 6 juni 1974177 och är 

benämningen på tre relaterade lagar:178

(1) Skattelagen för främjande av utveckling av elkraft (電源開発促進税法)

(2) Lagen om särskild redovisning (特別会計法)

(3) Lagen om utveckling av områden i anslutning till elkraftsgenererande anläggningar 

(発電用施設周囲地域整備法)

Nakasone Yasuhiro och Tanaka Kakuei (se nästa avsnitt) arbetade hårt för att lagarna skulle 

stadgas, vilka gav lokala myndigheter som accepterade elkraftverk rätt till subventioner att 
175 JST - 科学技術振興機構, http://www.jst.go.jp/ (Hämtad 2012-07-08)
176 Onitsuka
177 Sumihara, Noriya, Flamboyamt Representation of Nuclear Powerstation Visitor Centers in Japan: Revealing  
or Concealing, or Concealing by Revealing?, Agora: Journal of International Center for Regional Studies, No.1, 
2003, s. 11-29 
178 FEPC - 電気事業連合会, 電源三法制度, 
http://www.fepc.or.jp/nuclear/policy/houritsu/dengensanpou/index.html (Hämtad 2012-06-17)

http://www.fepc.or.jp/nuclear/policy/houritsu/dengensanpou/index.html
http://www.jst.go.jp/


38
användas till byggen av vägar, broar, till offentliga arbeten etc., eller som Tanaka Kakuei 

skrev i sin bok från 1972: ”Vi kommer att bygga sådant som inte går att bygga i Tōkyō 

utanför Tōkyō, så att pengarna flödar ut ur Tōkyō”179 (ett kärnkraftverk i Japan kom till och 

med tillsammans med en subvention för blöjor180). Detta subventionssystem skapades av 

Tanaka181 och lagarna var speciellt skapade i syfte att underlätta byggen av nya 

kärnkraftverk.182 En ytterligare anledning till lagarnas instiftande ska ha varit regeringens oro 

för att den växande motståndsrörelsen mot kärnkraft skulle ta till rättsliga processer.183 Utöver 

subventionerna garanteras också de lokala myndigheterna att erhålla fastighetsskatt från 

kraftverken. Subventionerna för kraftverken var (och är) betydande, och gav framför allt 

städer som inte var så förmögna ett rejält tillskott till den lokala ekonomin. Dock är dessa 

tillskott endast betydande i storlek under de första fem åren, under konstruktionen fram till att 

kärnkraftverket tas i drift: ”lokala myndigheter förses med tunga statliga subventioner under 

de fem första åren efter att bygget påbörjats, men när väl kraftverket tas i drift rasar 

subventionsbeloppen till en fjärdedel av det ursprungliga beloppet.”. Denna egenskap av 

dengen sanpō bidrog till att vissa städer utvecklade ett beroende av kärnkraftverken.184

Tanaka Kakuei
Tanaka Kakuei var premiärminister mellan 1972 och 1974, den enda i efterkrigstidens Japan 

utan en universitetsexamen. Han föddes i en liten by i Niigata-prefekturen den 4 maj 1918. 

Under sin skolgång tog han sig aldrig förbi gymnasiet; vid 15 års ålder fortsatte han att 

studera vid kvällsskolor och ägnade mycket tid åt olika konstruktionsjobb. 1939 började 

Tanaka i armén, men på grund av sjukdom tvingades han snart att sluta. Han kunde därför 

ägna sig helhjärtat åt sitt konstruktionsföretag (det första bildade han vid 18 års ålder), som 

vid krigsslutet kommit att bli ett av Japans största. Han vann en plats i parlamentets undre hus 

1947, en post han kom att hålla kvar i 40 år. Tanaka blev känd för sin plan att omforma den 

japanska skärgården185, men hans karriär kom också att kantas av skandaler (vilket blev hans 

fall), däribland Lockheed-skandalen (i ett försök att hindra flygbolaget ANA från att köpa en 

179 Johnston, Eric, Key players got nuclear ball rolling, Cash paved the way even amid safety doubts on high, 
ineptitude, Japan Times, 2011-07-16, http://www.japantimes.co.jp/text/nn20110716f1.html#.T_Bg5vUW266 
(Hämtad 2012-07-01)
180 Osnos, s. 46-61
181 Nishioka
182 Onitsuka
183 Johnston
184 Onitsuka
185 Nishioka

http://www.japantimes.co.jp/text/nn20110716f1.html#.T_Bg5vUW266
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rivals flygplan och istället köpa flygplan från Lockheed, ska 500 miljoner yen ha betalats till 

mellanhänder och därefter vidare till Tanaka) och påstådda olämpliga marktransaktioner.186 

Tanaka ska också ha tjänat närmare 400 miljoner yen på fastighetsaffärer i samband med 

bygget av Kashiwazaki-Kariwa-kärnkraftverket i Niigata-prefekturen.187

3.2.6 Genpatsu-izonshō och genpatsu-mura
Genpatsu-izonshō och genpatsu-mura
Redan innan dengen sanpō antogs lockades mindre förmögna lokala myndigheter och städer 

till att acceptera kärnkraftverk eftersom de trodde att det skulle ge ett uppsving i ekonomin, 

men i och med lagen blev utsikterna för ekonomisk vinst mycket större och bidrog till ökad 

efterfrågan från städer som redan hade kärnkraftverk.188 Satō Kazuyoshi, en statstjänsteman i 

staden Naraha, Fukushima-prefekturen, sade följande angående regeringens löfte om väntande 

välstånd för de som accepterade kärnkraftverk: ”De sade att det skulle göra oss till 

Fukushimas Tōkyō.”. Motståndare till kärnkraft i små samhälle med ett kärnkraftverk (Futaba 

var ingen stor stad) hamnade inte sällan i dispyt med sin omgivning, eller som Satō själv 

beskrev det: ”Kritiker av kärnkraft sågs som hedningar.”.189 

Ett exempel på städer som lockades av ett ekonomiskt lyft från kärnkraftverk är Ōkuma och 

Futaba i Fukushima-prefekturen, där Japans andra kommersiella kärnkraftverk, Fukushima 

Daiichi, står. Städerna, speciellt Ōkuma, hade dåliga ekonomiska situationer och letade efter 

något som kunde få ekonomin på fötter igen. Processen att införa kärnkraften till Fukushima 

började under slutet av 1950-talet och under hösten 1961 beslutades att påbörja bygget av 

kraftverket i både Ōkuma och Futaba. Denna process dominerades av ett fåtal inflytelserika 

personer och skedde utan medverkan från lokalbefolkningen, detta eftersom man förväntade 

sig motstånd hade de inkluderats i förhandlingarna. Denna exkludering av lokalbefolkningen 

var också en av anledningarna till att upphandlingen av mark till kärnkraftverket gick smidigt 

och processen verkar ha varit liknande för många andra kärnkraftverk i Japan.190 

186 Sterngold, James, Kakuei Tanaka, 75, Ex-Premier and Political Force in Japan, Dies, NY Times, 1993-12-17, 
http://www.nytimes.com/1993/12/17/obituaries/kakuei-tanaka-75-ex-premier-and-political-force-in-japan-
dies.html?pagewanted=all&src=pm  (Hämtad 2012-06-19)
187 Nishioka
188 Onitsuka
189 Osnos, s. 46-61
190 Onitsuka

http://www.nytimes.com/1993/12/17/obituaries/kakuei-tanaka-75-ex-premier-and-political-force-in-japan-dies.html?pagewanted=all&src=pm
http://www.nytimes.com/1993/12/17/obituaries/kakuei-tanaka-75-ex-premier-and-political-force-in-japan-dies.html?pagewanted=all&src=pm
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Ōkuma kom att bli ekonomiskt beroende av kärnkraftverket och 1979 hade stadens budget 

ökat till drygt tjugosex gånger budgeten 1965. Staden hade fler reaktorer än Futaba och 

mottog därför större subventioner. Futaba begärde därför att Tōkyō denryoku skulle bygga 

fler reaktorer i staden, i hopp om att kunna få ut mer pengar. Detta kom att starta en rivalitet 

de två städerna emellan; Ōkuma hade ett stort sportcenter med tillhörande gym, baseball-fält, 

tennisbana, pool med mera. Invånarna i Futaba började begära likvärdiga bekvämligheter och 

Futaba byggde som svar på lokalbefolkningens önskningar en sportpark (som ännu inte står 

klar), ett hälsovårdscenter och ett spa. Liknande typ av rivalitet mellan två intilliggande städer 

kan ses i bygget av Fukushima Daini i städerna Tomioka och Naraha.191

Ovan beskrivna fall är exempel på städer som kom att utveckla s.k. genpatsu-izonshō, 

”kärnkraftverksberoende”, och bli s.k. genpatsu-mura, ”kärnkraftverksbyar”. Eftersom 

subventionerna från regeringen endast var betydande under tiden för konstruktionen av ett 

kärnkraftverk efterfrågades fler och fler reaktorer i syfte att få ut så mycket pengar som 

möjligt. Enkelt förklarat: ”När ett samhälle väl har accepterat ett kärnkraftverk, utvecklar det 

ett beroende av det och börjar efterfråga fler reaktorer” och blir därför ”oförmöget att existera 

utan det.”.192 I takt med att antalet reaktorer ökade, ökade också det ekonomiska beroendet på 

kraftverken (genpatsu-izonshō) och staden kom därför att kallas genpatsu-mura. Detta 

beroende av kärnkraftverken – med andra ord när subventionerna efter att kärnkraftverket 

tagits i drift börjar minska efterfrågas fler reaktorer och kraftverk; ekonomin blir beroende av 

kärnkraftverken – var betydande för kärnkraftens utbredning i Japan.

191 Ibid.
192 Onitsuka
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4 Resultat
Japans väg från en genom kärnvapen besegrad krigsnation till världens tredje största 

kärnkraftsnation har möjliggjorts av ett antal aktörer och faktorer, med betydande 

påtryckningar från amerikansk sida. Upptakten till kärnkraftens införande i Japan kan spåras 

till andra världskriget, i synnerhet USAs beslut att använda kärnvapen för att få ett stopp på 

kriget mot Japan. Atombomberna övertygade många japaner, främst personer med makt, att 

det Japan saknade (och därmed ledde till landets förlust) var teknologi och vetenskap. Denna 

teknologi och vetenskap ansågs vara nödvändiga i den grund varpå Japan skulle 

återuppbyggas. Det kan därmed sägas att USA fungerade som startskottet (och därför utgör 

den första faktorn) i den kedja som är Japans kärnkraftshistoria.

Kalla kriget var också en faktor till att kärnkraften introducerades i Japan. USA förlorade sitt 

monopol på kärnvapen i och med Sovjetunionens lyckade test av en fissionsbomb 1949 och 

rädslan var stor från amerikansk sida att kommunismen skulle sprida sig i Asien. För att 

förhindra detta ville USA använda Japan som en blockad mot kommunismen i Asien och att 

erbjuda landet nukleär teknologi (och därmed möjliggöra för USA att stationera ut kärnvapen 

i Japan) ansågs vara en lösning. Kalla kriget bidrog därför till att USA aktivt började arbeta 

för att göra Japan mottagligt för kärnkraft och som konsekvens kom dess införande att 

påskyndas.

Den amerikanske presidenten Dwight D. Eisenhower var med sitt Atoms for Peace-program 

en av de tre största aktörerna som drev på införandet av kärnkraft i Japan. Programmet gick ut 

på att främja fredlig användning av kärnkraft och med hjälp av Shōriki Matsutarō, den andra 

av de stora aktörerna, blev satsningen på Atoms for Peace en succé i Japan. Atoms for Peace 

utgör en av de viktigaste faktorerna. Shōriki kunde med hjälp av sitt medieimperium 

bestående av tidningen Yomiuri shimbun och TV-stationen Nippon TV hjälpa till att 

finansiera den amerikanska satsningen. Han hade ett nära samarbete med CIA och ville 

använda kärnkraften till att återuppbygga Japan efter kriget, skydda landet från att bli 

kommunistiskt samt som ett hjälpmedel att själv skaffa sig större politisk makt. Nakasone 

Yasuhiro är den tredje av de viktigaste aktörerna för kärnkraftens införande. Nakasone var 

den som lyckades få Japans första budget för kärnkraft godkänd i statsbudgeten och ville likt 

Shōriki använda kärnkraften som ett grundläggande verktyg i Japans återuppbyggnad och för 
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att stärka nationens plats internationellt.

Den sista stora faktorn som bidrog till kärnkraftens införande i Japan var Daigo Fukuryū-

maru-incidenten. Det japanska fiskefartyget Daigo Fukuryū-maru blev täck i radioaktivt 

nedfall från ett amerikanskt vätebombstest i Stilla Havet i mars 1954 och besättningen 

ombord utsattes för höga doser strålning. Tonfisken ombord på båten såldes efter hemkomsten 

på den japanska fiskmarknaden och när det uppdagades att ”radioaktiv tonfisk” sålts och ätits 

runtom i Japan utbröt en landsomfattande panik. Detta blev även upptakten på ett 

landsomfattande motstånd mot kärnvapen. I och med dessa händelser höll USA på att förlora 

Japan ur sitt grepp och det föreslogs att Japan skulle dras in i den nya ”atomeran” för att råda 

bot på dess s.k. ”atomallergi”. Det visade sig att de amerikanska intressena sammanföll med 

de japanska (med Shōriki Matsutarō och Nakasone Yasuhiro i spetsen) och införandet av 

kärnkraft kunde därmed påskyndas.

Efter att kärnkraften introducerats i Japan var det industrin och dess nära relation till staten 

som var den drivande aktören i kärnkraftens expansion (företag som Tōshiba, Mitsubishi och 

Hitachi har tjänat enorma summor pengar på sin inblandning i kärnkraftsindustrin). Mindre 

städer och lokala myndigheter med sämre ekonomi utlovades stora pengar om kärnkraftverk 

accepterades, en process som gick smidigare då den lokala befolkningen ofta uteslöts helt ur 

diskussionerna. Utövandet av s.k. amakudari, vilket ger pensionerade byråkrater ledande 

poster i privata bolag, däribland elbolag som Tōkyō denryoku vilka är djupt involverade i 

landets kärnkraft, har gett staten större kontroll över privata företag och därmed även över 

kärnkraftsindustrin.

En annan viktig aktör till kärnkraftens expansion i Japan var Tanaka Kakuei. Han var den som 

skapade subventionssystemet i dengen sanpō, de tre lagarna om energikällor. Subventionerna 

var främst riktade till att underlätta byggen av kärnkraftverk och gav betydande summor 

pengar under tiden för kraftverkets konstruktion fram till att det togs i drift. Subventionerna 

var så betydande att de städer som accepterade kärnkraftverk snart blev ekonomiskt beroende 

av dessa. Detta bidrog i sin tur till att fler kraftverk och reaktorer efterfrågades och uttryck 

som genpatsu-izonshō, ”kärnkraftverksberoende” och genpatsu-mura, ”kärnkraftverksby”, 

kom som konsekvens att myntas. Kärnkraften kunde alltså spridas i Japan med hjälp av löften 

om stora pengar till de som accepterade kärnkraftverk. Eisenhowers Atoms for Peace-



43
program bidrog även till kärnkraftens expansion, eftersom det flyttade den japanska 

befolkningens fokus från farorna med kärnvapen till säkerheten och fördelarna med kärnkraft.
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5 Slutsatser
Som resultaten visar utmärker sig ett antal aktörer och faktorer som främst bidragande till att 

kärnkraften infördes i Japan, samt till dess expansion därefter. Att just USA, med president 

Dwight D. Eisenhower i spetsen, var drivande i Japans kärnkraftsprogram är mycket 

intressant med tanke på de två nationernas relationer under andra världskriget. Många 

faktorer, inte minst sammanträffanden och händelser som på ytan logiskt sett borde fått 

motsatt effekt, ledde fram till att USA valde att hjälpa Japan införa kärnkraft. De mest 

betydande orsakerna var atombomberna över Hiroshima och Nagasaki, det kalla kriget och 

det amerikanska vätebombstestet i Bikiniatollen i mars 1954 (Bikini-incidenten) med den 

efterföljande Daigo Fukuryū-maru-incidenten. Som beskrivits i uppsatsen var USAs syfte 

bland annat att använda Japan som en blockad mot kommunismen i Asien och genom att 

knyta Japan till sig och göra samhället positivt till kärnkraft hoppades USA kunna placera ut 

egna kärnvapen i Japan och därmed säkra sin plats i Asien, som efter Daigo Fukuryū-maru-

incidenten försvagats. Incidenten skapade som tidigare sagts ett enormt motstånd mot 

kärnvapen bland den japanska befolkningen, men innebar i slutändan att kärnkraften 

introducerades snabbare i Japan, något som till en början verkar gå emot logiken. Tittar man 

under ytan, det vill säga vilka effekter detta motstånd fick för amerikansk del, är det dock 

lättare att se varför de slutgiltiga konsekvenserna blev som de blev. Motståndet mot 

kärnvapen som föddes i incidentens spår höll på att driva Japan ur det grepp USA hade om 

landet, något USA inte tänkte tillåta. Att istället erbjuda kärnkraft och marknadsföra dess 

fördelar och säkerhet ansågs vara det bästa sättet att bota Japans ”atomallergi”. Är dessa 

konsekvenser kända blir det lättare att förstå varför ett stort motstånd mot ”atomen” 

resulterade i en påskyndad omfamning av kärnkraft.

Viljan att införa kärnkraft var också stor från japansk sida, med politikerna Shōriki Matsutarō 

och Nakasone Yasuhiro i främsta ledet. Båda två ville använda kärnkraften i syfte att 

återuppbygga Japan till en stark nation, både ekonomiskt och på det internationella planet. 

Shōriki hade också hopp om att kärnkraften skulle hjälpa till att förhindra Japan från att falla 

för kommunismen, samt att själv skaffa sig större politisk makt. Trots att USA och Japan i 

grunden hade olika syften (bortsett från båda parters intresse att bekämpa kommunismen) var 

åtgärden densamma, nämligen att införa kärnkraft. USA ville att Japan skulle acceptera 

kärnkraft och Japan ville införa kärnkraften men saknade teknologin; båda nationers intresse 
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sammanföll, varför kärnkraften snabbt kunde introduceras. Att säga att det låg i USA och 

Japans intresse som nationer kan kanske vara missvisande; det låg i maktens intresse. I Japan 

var motståndet mot kärnvapen mycket stort (då Japan och USA ingick ett avtal om gemensam 

forskning på kärnkraft 1955 hade omkring 30 miljoner japaner skrivit på namninsamlingar om 

förbud mot kärnvapen) och Japans beslut att satsa på kärnkraft speglade därför inte 

befolkningens vilja, utan maktens. Liknande omständigheter kan ses i diskussionerna kring 

var kärnkraftverken skulle byggas; den lokala befolkningen uteslöts ofta helt och kunde därför 

inte påverka besluten.

Eisenhowers Atoms for Peace-program var en viktig faktor till att kärnkraften kunde införas i 

Japan, eftersom det fokuserade på den fredliga och säkra användningen av kärnkraft. 

Japanernas fokus kom gradvis att skifta från kärnvapen och farorna med radioaktiv strålning, 

till kärnkraftens säkerhet och fördelar. Detta skapade en positivare inställning hos 

befolkningen (även om motståndet fortfarande var stort) vilket underlättade för kärnkraftens 

expansion i landet. Eisenhower hade alltså en roll i både införandet och expansionen, även om 

han själv inte arbetade direkt för att främja en expansion av kärnkraft i Japan (varför 

Eisenhower inte står med som aktör till expansionen).

Att lokalbefolkningen ofta uteslöts under planeringen av kärnkraftverk och då upphandlingen 

av mark skulle ske tyder på en rädsla från maktens sida för motstånd från befolkningen. Den 

japanska regeringen verkar genom historien haft dålig kontakt med den japanska 

befolkningen, vilket också var en av de största anklagelserna efter kärnkraftskatastrofen i 

Fukushima 2011. Regeringens agerande vid planeringen av plats och konstruktion av 

kärnkraftverken tyder på att de var fast beslutna att satsa på kärnkraften och utelämnade i stor 

utsträckning de som befarades kunna höja nekande röster. Japans relation till USA hade sedan 

kriget också förbättrats och man ville därför inte att denna relation, som krävt mycket slit, 

skulle tillintetgöras. Statens relation till och kontroll av industrin (utövandet av amakudari) 

och även ett antal stora företags (bland annat Mitsubishi) makt ger en bild av en hårt 

kontrollerad kärnkraftsindustri i Japan, där regeringens makt sträcker sig ut i den privata 

sektorn och företag som är djupt engagerade i kärnkraften, samt ett antal stora industriföretag 

som tjänat stora pengar på att bygga kärnreaktorer och kraftverk. Kärnkraftens expansion 

verkar därmed ha varit starkt knuten till ekonomiska skäl och faktorer. De tre lagarna om 

energikällor, dengen sanpō, visar att de ekonomiska aspekterna även var betydande för de 
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som accepterade kärnkraftverk. Regeringen riktade sig främst till mindre förmögna delar av 

Japan då platser för framtida kraftverk utreddes och städer som Ōkuma kom att bli 

ekonomiskt beroende av sina kärnkraftverk (vilket senare gav upphov till uttrycken genpatsu-

izonshō, ”kärnkraftverksberoende”, och genpatsu-mura, ”kärnkraftverksby”), främst på grund 

av de subventioner som dengen sanpō garanterade. Den stora summan av dessa subventioner 

ledde också till att den lokala befolkningen efterfrågade mer bekvämligheter (sportcenter 

etc.).

Hur hade situationen sett ut om atombomberna aldrig släppts, om kalla kriget inte pågått eller 

om Daigo Fukuryū-maru-incidenten aldrig inträffat (alternativa utgångar i kriget etc. tas ej 

under övervägande)? De ovan diskuterade aktörerna och faktorerna bidrog till att införandet, 

och senare också expansionen, av kärnkraft i Japan avsevärt snabbades på, vilket är en del av 

den på resultaten baserade teori denna uppsats presenterar. Teorin menar samtidigt att Japan i 

slutändan, trots avsaknad av dessa faktorer, skulle ha satsat på kärnkraft. Denna teori grundar 

sig på att Japan var, och är, fattigt på naturresurser och var ute efter mer effektiv 

energigenerering, speciellt efter kriget då landet var i stort behov av återuppbyggnad. Detta 

sökande efter nya och effektivare energikällor hade sannolikt drivit Japan mot ”atomeran” och 

en satsning på kärnkraft. USA hade i ett sådant scenario haft större skäl till att inte dela med 

sig lika frikostigt av sin nukleära teknologi och hade deras monopol på kärnvapen bestått kan 

det diskuteras hur kärnkraftens utveckling hade sett ut i världen. Teknologin och vetenskapen 

utvecklas dock ständigt och med tanke på Japans snabba utveckling på dessa områden är det 

sannolikt att göra antagandet att de förr eller senare på egen väg hade skaffat sig den för 

kärnkraften nödvändiga teknologin.

Som det står skrivet i inledningen hade det varit intressant att ta med jordbävningsaspekten i 

uppsatsen, men på grund av brist på källor valdes den aspekten bort ur studien. Ingen av de 

använda källorna har heller tagit upp jordbävningsrisken som en viktig faktor då kärnkraften 

introducerades i Japan, vilket tyder på att den inte utgjorde ett hinder för kärnkraften. Denna 

uppsats tar kort upp fredsrörelser och motståndsrörelser mot kärnvapen efter andra 

världskriget. Det skulle vara intressant att mer ingående studera detta motstånd, samt vilka 

faktorer som talade emot en satsning på kärnkraft (däribland jordbävningsrisken) och vidare 

jämföra med de faktorer som talade för kärnkraften, som denna uppsats presenterar. Denna 

uppsats skulle också kunna kompletteras med fördjupningar på de aktörer och faktorer som 
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presenteras, där byggen av Japans kärnkraftverk (planering, uppköp av mark, diskussioner 

med lokala myndigheter, i vilken utsträckning lokalbefolkningen tilläts delta etc. inkluderat) 

tillhör ett av de mest intressanta områdena. Det skulle även kunna göras en jämförelse över tid 

för att se hur, och om, regeringens tillvägagångssätt förändrats i förhållandet till 

lokalbefolkningen i samhällen som beslutat att acceptera kärnkraftverk.
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