
El som säkrar framtidens jobb 
 
Med vattenkraft, kärnkraft och en rad förnyelsebara energikällor får Sverige tre energiben att stå på. 
Därmed undviks import från kolkraftsverk samtidigt som den elintensiva industrin kan leva vidare. Allians 
för Sverige tar ansvar för både välfärden och miljön. 
 
Sverige behöver fler och säkra energikällor som är bra för miljön och välfärden. Alliansregeringen bäddar 
för stora investeringar i förnyelsebar el och håller dörren öppen för en utbyggnad av kärnkraften.    
 
Vår vision för Sverige är att på sikt avveckla oljeberoendet i transportsektorn och femtondubbla 
produktionen av förnyelsebar energi. Parallellt ska vi effektivisera vår användning av elektriciteten. 
 
Framtiden kommer att ge oss en eldriven transportsektor som i sin tur kommer att kräva stora mängder 
energi. Sverige växer och med det ökar också energiförbrukningen, trots effektiviseringar. Att 
Vänsterpartiet och Miljöpartiet i det läget vill stänga ner hälften av landets elproduktion är direkt 
oansvarigt. Hur Socialdemokraterna ställer sig vet vi inte.  
 
Utifrån detta har allianspartierna resonerat och kommit fram till en lösning där kärnkraften får en roll. 
Förutsatt att staten inte behöver finansiera kan företag bygga nya reaktorer där gamla redan finns.  
 
Klimatförändringarna är mänsklighetens största utmaning hittills samtidigt som energin är en 
överlevnadsfråga. Över åren har svenska folkets syn på kärnkraften som energikälla förändrats och 
opinionen svängt: sju av tio svenskar är positiva till Alliansregeringens energiuppgörelse. Sverige behöver 
en ansvarsfull energipolitik som tar hänsyn till både miljön och jobben. 
 
Viktiga industrier signalerar också en oro för energiförsörjningen, vilket kan leda till minskade 
investeringar, förlorade jobb och sämre välfärd. I gemensamma utspel har såväl företag som 
fackföreningar krävt en hållbar, realistisk planering.  
 
Medan svenska folket blir alltmer enat står oppositionen splittrad. Deras snabbavveckling av kärnkraften i 
kombination med en jobbfientlig politik är i själva verket en avvecklingsplan för Sverige som 
industrination. Totalt äventyrar en sådan politik 100 000-tals jobb i en tid när varje arbetstillfälle räknas.  
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