
Hellre kärnkraft än kolkraft 
 
När Socialdemokraterna kräver att svensk el ska stanna i Sverige spelar de rysk roulette med 
både klimatet och säkerheten. Viljan att isolera sig från Europa är ett tecken på bristande 
solidaritet med våra grannländer. Det skriver Susanna Haby (M) och Cecilie Tenfjord-Toftby 
(M).  
 
Sverige sitter på nyckeln att både kraftfullt minska de globala utsläppen och bidra till säkerhet i vårt 
närområde, bäst av allt är att det gynnar tillväxten och jobben i Sverige. Då kan man inte sluta sig från 
omvärlden som Socialdemokraterna vill. Gemensamma lösningar för Europas energiförsörjning kräver 
att svenska europaparlamentariker och Sveriges regering arbetar åt samma håll.  
 
Sverige står för en mycket liten andel av världens utsläpp av växthusgaser och det mesta kommer från 
transportsektorn, det vill säga från personbilar och lastbilar. Samtidigt har vi unika förutsättningar att 
hjälpa andra länder att minska sitt beroende av klimatfarlig energi, exempelvis tysk kolkraft. 
 
Flera av våra grannländer är dessutom i en osund beroendeställning till Ryssland och dess 
gasleveranser, något som får konsekvenser för vårt lands säkerhet. Vid upprepade tillfällen har energi 
använts som ett vapen att utöva utpressning mot självständiga stater, ett problem som Sverige har 
verktygen att lösa.  
 
Många EU-länder saknar förutsättningar att göra sig oberoende av klimatfarlig energi. Samma länder 
är intresserade av att ta ansvar och göra en omställning till förmån för klimatet. Här har Sverige inte 
bara en möjlighet att hjälpa, utan också en möjlighet att få EU-länder att investera i svensk klimatbra 
energiproduktion. Kostnaderna är lägre och möjligheterna bättre för att bygga och producera grön 
energi i Sverige än på den tätbefolkade kontinenten. Om t.ex Tyskland investerar i svensk vindkraft 
för att sedan transportera den rena energin söderut, vinner inte bara miljön, utan då skapas också 
arbetstillfällen och tillväxt här hemma. Detta förutsätter självklart att Sverige arbetar med EU i 
energifrågorna och inte gör som Socialdemokraterna vill - låser alla dörrar och slänger nyckeln. 
 
Med offensiva satsningar på förnyelsebar energi och kärnkraft kan ett litet land som Sverige kraftfullt 
bidra till att minska utsläppen av koldioxid, såväl hemma som i andra EU-länder. En sådan politik 
bidrar också till att trygga säkerheten för små länder som riskerar att drabbas av utpressning.  
 
En utbyggd energiproduktion i Sverige gynnar våra inhemska industrier och jobb. Regelförenklingar 
och statligt stöd leder till en kraftfullt utbyggd vindkraft samtidigt som det blir enklare för företagen 
att bygga egna energikällor, exempelvis kärnkraft. Det ger tillgänglig energi från pålitliga leverantörer.  
 
Vi moderater verkar för en sammanhängande energipolitik i EU, men det förutsätter att svenska 
europaparlamentariker och Sveriges regering drar åt samma håll. Vi ställer inte upp på 
Socialdemokraternas klimatnationalism och slutenhet. Socialdemokraterna motsätter sig i princip alla 
åtgärder där Sverige tar ansvar för att minska utsläppen i andra EU-länder. 
 
Klimatförändringarna kräver kraftfulla åtgärder och ansvarstagande från varje land. Sverige har unika 
möjligheter att bidra till minskade utsläpp och vi moderater är beredda att göra de satsningar som 
krävs – såväl på EU-nivå som hemma i Sverige. Mot oss står Socialdemokraterna som vill isolera sig 
från omvärlden, trots att klimatet inte känner några gränser.  
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