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Ett enkelt atomkraftverk kan
erstatte alle de planlagte
vindmøllene i Norge, skriver Sten
Inge Jørgensen.

Kjernekraftungdommen: Grønn Ungdom har vedtatt nye standpunkter om kjernekraft. Bildet er
fra Novovoronezh i Russland. Anadolu Agency/Getty Images

Grønn Ungdom håper at moderpartiet vedtar en kjernekraftvennlig uttalelse på
landsmøtet til helgen.
Sten Inge Jørgensen
Journalist
 sij@morgenbladet.no

Alvoret i klimakrisen brer seg i yngre generasjoner. Omtrent samtidig som svenske
Greta Thunberg begynte sin skolestreik i or høst, vedtok landsmøtet til norske
Grønn Ungdom ﬁre nye standpunkter om kjernekraft. Her het det at:
Norge bør styrke forskningen på thoriumkraft.
Norge bør delta i internasjonalt forskningssamarbeid på kjernekraft.
Det er viktigere å fase ut olje, kull og gass enn å legge ned kjernekraftverk.
Kjernekraft må ikke gå på bekostning av fornybart i budsjettprioriteringer.
Den observante leser vil se at miljøungdommen strengt tatt ikke anbefaler Norge å
bygge kjernekraftverk, men de sender et klart signal om at denne energikilden
ikke lenger bør være så tabubelagt som den har vært.
Dette er et kjærkomment utspill, av ﬂere årsaker. Først og fremst fordi det er helt
riktig at den utslippsfrie kjernekraften er langt mer klimavennlig enn de ﬂeste
andre energikilder. Men det er også på høy tid at det tas et oppgjør med
kjernekraftens overdrevent dårlige rykte. Fukushima og Tsjernobyl kan
sammenlignes med ﬂykrasj – svært spektakulære og dramatiske, men det er
fortsatt langt tryggere å ﬂy enn å kjøre bil. Selv om man holder klimakrisen
utenfor regnestykket, er det ufattelig mange ﬂere mennesker som dør på grunn av
verdens forbruk av olje, gass og kull, enn de som ville dødd dersom alvorlige
kjernekraftulykker skulle skje på årlig basis.

Den økende motstanden mot vindmøller på land, hører med i dette bildet. Blant
de mange tvilsomme argumentene som nå sirkulerer, er det i hvert fall noe
substans i at det kan være en trussel mot artsmangfoldet. Et kjernekraftverk på
størrelse med det svenskene har i Ringhals sør for Göteborg, vil ha langt større
kapasitet enn alle vindmølleparkene som nå planlegges i Norge. Med sine 27 TWh
kan det, ifølge Statnetts beregninger, erstatte all den fossile energien vi i dag
bruker som kan erstattes med strøm.
Hvordan Miljøpartiet De grønne vil møte utfordringen fra de unge, er ikke godt å
si. En relativt bred strømning i miljøbevegelsen er nærmest vaksinert mot
kjernekraft. Likevel er det strengt tatt rimelig ukontroversielt å tilslutte seg de ﬁre
punktene. Et virkelig kursskifte kommer først den dagen miljøvernerne aktivt tar
til orde for bygging av nye kjernekraftverk.
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Njies bok er
rystende
lesning, for meg
som menneske,
kvinne, feminist
og kriminolog,
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Alle burde lese
Haddy Njies bok,
skriver Kjersti
Thorbjørnsrud.
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Det bør være
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Er nasjonalismen bedre når den kommer
som bygninger, heller enn som lover?
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En rekke polske kulturprofiler har
mistet jobben i årene siden PiS vant
makten

– Regjeringen skyter seg selv i foten

Kulturkampf på polsk.

Jussprofessor er bekymret for
ytringsfriheten i Ecuador.
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Hvem er redd for Ola Bini?

I Nasjonalbudsjettet er det
som om verden har stått
stille siden 00-tallet, skriver
Maria Berg Reinertsen.

Mener pressen bør ta lærdom

Den svenske programmereren som ble
fengslet i Ecuador mener arrestasjonen
var politisk motivert.
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Det trengs en gjennomgang av hele
metoo-dekningen i pressen, mener
medieviter Kjersti Thorbjørnsrud.

AKTUELT / INTERVJU

Statsbudsjettet som spåkule
Er du ikke en del av det grønne skiftet,
har du ikke livets rett, ifølge Torbjørn
Røe Isaksen.

Inkluderingsdugnaden virker ikke, skriver Aslak Bonde.
Tallet på unge utenfor arbeidsmarkedet øker.
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– Sympatisk og sårbar

Født sånn eller blitt sånn? Stor studie
kaster nytt lys over homofili

Forfatter Olaug Nilssen mener Haddy
Njies bok er langt mer nyansert enn det
pressedekningen gir inntrykk av.
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- I stedet for å le av dem som ikke
skjønte internett, burde vi kommet
opp med hva gode reguleringer
kunne være
Kritisk til Facebooks monopol.
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Homo eller hetero – hva kan genene si
oss?
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Europa går kanskje ikke i hundene
likevel, skriver Sten Inge Jørgensen.
Ingen grunn til panikk.

AKTUELT / KONTINENTALE VANER

Tribunesoldatene

Bak brexit
Hvis du synes brexit virker umulig, her
er de andre potensielle EU-krisene.

Fotballtribunene i Italia er blitt
laboratorier for ytre høyre-politikk,
hevder forfatter.
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Demokratiets grushaug

Nesten vakkert, litt leit, men
unyansert

Vår reise langs demokratiets frontlinje i
Europa ender her. I en grushaug.

Kjetil Lund har fått fem tusen
høringsuttalelser om vindkraft i fanget.

LEDER

Mao, m.a.o.
Denne sommeren og høsten har
demonstrantene lyktes med å blottstille
Xi Jinpings svakheter. Både Hongkong,
men også handelskrigen mot USA,
representerer utfordringer der det ikke
hjelper å være en autoritær ettpartistat
eller en «allmektig» leder. Det ﬁnnes
ikke én enkelt løsning, og situasjonen
avhenger av motpartens neste trekk.
les mer
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