
Osolidarisk energipolitik från (S) 
 
Berndt Ekholm (S) anser att nej till elexport inte är att isolera sig från omvärlden. Vidare 
antyder han att Sverige inte ska ha elöverskott från vare sig kärnkraft eller alternativa 
energikällor. Snarare antyds att det är okej med import utan någon reflektion kring vad för 
sorts el vi importerar. Ekholms argumentation går inte ihop med en ansvarstagande 
energipolitik. 
 
Vi moderater har en annan idé, med svensk el från vattenkraft, kärnkraft och alternativa 
energikällor kan vi minska våra grannländers behov av klimatfarliga bränslen och på så vis 
ytterligare bidra till att minska de globala utsläppen. Det tjänar alla på. 
 
Sverige har möjlighet att ta ett stort ansvar för Europas samlade Co2-utsläpp- och ja, det 
innebär bibehållen kärnkraft- och ja, det innebär utbyggd vindkraft- och ja, det innebär 
effektiviseringar här hemma. Sammantaget innebär det att vi i en högre omfattning solidariskt 
hjälper andra europeiska länder att nå EU:s högt ställda klimatmål. Samtidigt utvecklas en ny 
exportmarknad för Sverige: Klimatsmart el. Därför säger vi nej till den Socialdemokratiska 
principen ”varje land för sig”.  
 
Med fler möjligheter till elexport kommer också andra fördelar eftersom EU-länder kan 
tillgodoräkna sig investeringar i alternativa energikällor i Sverige. Utan elkablar till 
exempelvis Polen och Tyskland försvinner den moroten och Sverige går därmed miste om 
jobbskapande direktinvesteringar. Även detta bortser Ekholm från. 
 
Men det stannar inte där. Berndt Ekholm (S) bortser också från de säkerhetspolitiska 
aspekterna. Med svensk el skulle de baltiska länderna inte längre vara beroende av ryska 
politiska intressen som följer med osäkra gasleveranser. Ett friare Baltikum gynnar säkerheten 
i vårt närområde.  
 
Att argumentera som (S) gör att svensk el ska stanna i Sverige är som att säga att allt stål vi 
producerar, alla möbler vi tillverkar och all teknik vi utvecklar ska stanna inom våra gränser. 
Vilken framtid vore det för vår svenska industri? Och vad är väl det om inte protektionism? 
 
Ekholm anser vi skjuter över målet när vi hävdar att Socialdemokraterna är 
klimatnationalister. Snarare verkar vi skjuta för lågt.  
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