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Hvis vi nu havde haft atomkraft? 
 
EU-Kommissionen fremlagde for nylig en grundig plan, som både skal sikre europæerne 
energi i fremtiden og redde klimaet fra at komme helt ud af kontrol. Begge dele burde 
kunne støttes af alle, som ønsker at sikre sig selv og deres børn en bare nogenlunde 
tålelig fremtid på det europæiske kontinent. 
 
Kommissionens energiplan indeholder en øget satsning på vedvarende energi som vind- 
og solenergi samt biobrændstof. Planen indeholder også forslag om øget anvendelse af 
atomkraft. Kommissionen anerkender, at med hensyn til atomkraft er det 
medlemslandene alene, som tager stilling. Men man lægger ikke skjul på, at atomkraften 
er et vigtigt bidrag, hvis der for alvor skal kraft bag ønsket om at reducere udledningen af 
det klimaødelæggende CO2. 
 
Samtidig fremhæver rapporten, at atomenergi er billig, når værkerne først er bygget, og 
med 4. generationsatomteknologien er affaldsproblemet også ved at være løst. 
Atomfysikerne er ikke helt henne ved 4. generationsteknologien endnu, men selv inden 
da burde atomkraften ifølge rapporten overvejes seriøst af de europæiske politikere. 
 
Danske politikere har allerede som forventet meldt ud, at atomkraft ikke er noget for 
Danmark. Her er det tilsyneladende stadig udtryk for progressivitet at være mod energi, 
som måles i millirem. Ligesom det også engang i fortiden var progressivt at være 
modstander af EU. Modstanden mod atomkraften er sejlivet uanset, at den ikke ser ud til 
at bygge på en overvældende grad af saglig og rationel argumentation. 
 
For mere end 50 år siden var det europæiske samarbejdes fremmeste ophavsmand 
erhvervs- og embedsmanden Jean Monnet. Mange tidligere EU-modstandere har i dag 
erkendt, at de tog fejl med hensyn til Jean Monnets vision om det europæisk økonomisk-
politiske samarbejde (den ene Rom-traktat). De har erkendt, at det økonomisk-politiske 
samarbejde i EU er en uomgængelig nødvendighed, hvis de europæiske lande skal tackle 
globaliseringens udfordringer.  
 
Nu mangler vi så, at de også erkender, at de tog fejl med hensyn til Jean Monnets anden 
store vision om et europæisk atomenergisamarbejde i form af Euratom (den anden Rom-
traktat). Erkendelsen består i, at Monnets vision om den fredelige udnyttelse af 
atomkraften gøres til en del af de europæiske landes bidrag til tacklingen af de globale 
klimapolitiske udfordringer. 
 
Den erkendelse er allerede gjort i mange andre lande. Fra de franske miljøaktivister over 
finske erhvervsfolk og til svenske politikere har man i de senere år taget atomkraften til sig 
som et miljøvenligt alternativ til energi baseret på kul, olie og gas.  
 
I Danmark er vi imidlertid med hensyn til atomkraft både langsommere i optrækket og 
noget mere dobbeltmoralske, end det normalt ses. Her holder vi os ikke for gode til på det 



energipolitiske område at kaste sten på andres klima-venlige atomkraft, selv om vi selv 
bor i et glashus med rekordstore mængder af CO2.  
 
Atomkraftkritikken i Danmark fortsætter tilsyneladende, selv tegnene på de 
altødelæggende klimaændringer efterhånden burde være tydelige for enhver: 
Grønlandske gletscheres nedsmeltning, flade øers fuldstændige forsvinden, vindenes 
vanvittige raseren, sneløse skiløjper i Alperne og roser i haven i januar. 
 
Nu er tiden inde til, at vi også tager Jean Monnets vision om atomkraftens muligheder til 
os. For klimaet og børnenes skyld.    


