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Tyske skatteborgere må betale for den utidige lukning af kernekraften 
Efter at jordskælv og tsunami ramte et kernekraftværk i Fukushima i det nordøstlige Japan den 11. marts 
2011* besluttede Angela Merkels regering at tilbagerulle den forlængelse af driften af de tyske reaktorer, 
som var besluttet i slutningen af 2010. Otte reaktorer blev lukket straks, heriblandt to tilhørende det 
svenske statslige selskab Vattenfall. Efter års juridisk tovtrækkeri synes der nu at være en kompensation til 
ejerne af de lukkede reaktorer. Den samlede regning bliver på 2,5 mia. €, hvoraf Vattenfall får godt det 
halve, 1,425 mia. €. Det hænger sammen med, at det svenske selskab ikke driver andre reaktorer i 
Tyskland end de to kogevandsreaktorer Krümmel og Brunsbüttel, begge ved Elben. Dermed var der ikke 
mulighed for, som et plaster på såret, at overføre strømmængder fra lukkede til fungerende reaktorer. 
Vattenfall var alene om at sætte hælene i overfor et tidligere forslag om kompensation fra Merkels regering. 
Selskabet havde forud for marts 2011 investeret store beløb i renovering af de to reaktorer, som så blev 
lukket. *TV-stationen ZDF ryddede programfladen og sendte direkte fra Japan med forklaring i nederste venstre hjørne af 

skærmen: ”Atomkatastrophe in Japan”. Med dette for øje kunne tyskerne så se naturkatastrofens kolossale ødelæggelser. 
https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Agreement-reached-over-German-nuclear-phase-out-co  

 
Kritik af EU’s slappe politik på området kernekraft 
Lederne af 7 medlemslande har sendt et brev til EU-Kommissionen, hvor de opfordrer til at revurdere 
kernekraftens betydning for klimapolitikken. Afsenderne af brevet er Frankrigs præsident Emmanuel 
Macron samt premierministrene fra Tjekkiet, Ungarn, Slovakiet, Slovenien, Polen og Rumænien. De 
opfordrer Kommissionen til at sikre, at EU’s energi og klimapolitik omfatter alle veje til klimaneutralitet, hvor 
alle lav-emissions kilder behandles ens, også når det drejer sig om EU’s ”taxonomy”, dvs. støtte til 
bæredygtige projekter. 
https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Message-Nuclear-is-green-energy,-say-7-EU-leaders  

 
Mere post til Ursula von der Leyen 
Også en gruppe miljøorganisationer, 46 i alt, har skrevet et åbent brev til EU-kommissionens formand. Heri 
påpeges, at de ”irrationelle beslutninger”, som er truffet i flere medlemslande, og i stigende omfang af 
kommissionen, kan føres tilbage til den mediers og politikeres negative omtale af kernekraften**, f.eks. 
også i forbindelse med 10-års jubilæet for ulykken i Fukushima. Blandt underskriverne er den danske 
organisation ATOMIDA, som blev stiftet af medlemmer af REO’s tidligere bestyrelse.   
https://www.voix-du-nucleaire.org/en/46-environmental-ngos-request-nuclear-energy-fair-recognition-in-the-european-taxonomy/  
** Et eksempel: tidligere minister og EU-kommissær, Ritt Bjerregaard, skrev en klumme i Politiken den 27. marts 2011, hvori det 
bl.a. hed: ”Hiroshima vil for altid være knyttet til atombomben og den utrolige kynisme, der var knyttet til brugen af den. Fukushima 
lærer vi i disse dage at kende, men hele omfanget af ulykken har vi endnu ikke overblik over. Foreløbig er 9.000 mennesker 
omkommet og ca.13.000 savnes, men konsekvenserne af den radioaktive stråling vil være langt større og viser sig først senere.” 
Disse oplysninger er i stærk modstrid med de faktiske forhold. 
https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Latest-data-confirms-indiscernible-impact-of-Fukus  

 
Ny rapport fra JRC: Kernekraft er grøn.  
Der ikke er noget videnskabeligt baseret bevis for, at kernekraft skader mennesker eller miljø mere 
end andre elproduktionsteknologier, siger et udkast til en rapport fra EU’s Joint Research Center. 
Opbevaring af nukleart affald i dybe geologiske formationer er "passende og sikkert", hedder det. 
https://www.reutersevents.com/nuclear/eu-scientists-say-nuclear-green-spain-extends-cofrentes-
operations?utm_campaign=NEI%2007APR21%20NEI%20%28non%20cons%29%20B&utm_medium=email&utm_source=Eloqua  

 
Denne og tidligere udgaver af Kort Nyt kan ses på www.reo.dk. Gratis abonnement: bla@reo.dk  
KORT NYT kommer efter behov og mulighed. Dette KORT NYT må gerne sendes videre til alle, der har en 
interesse for emnet. REO har ikke tjekket alle kildernes oplysninger. 12. apr. 2021/BLA 


