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Kärnkraft nödvändig för
att snabbt nå klimatmål
FN:s klimatpanel IPCC är av den uppfattningen
att kärnkraften i världen behöver byggas ut
med 500 procent om att målet om att begränsa
temperaturhöjningen till 1,5 grader ska uppnås
– trots lagringsproblem och säkerhetsrisker.
Den ekonomiska tillväxt som inte minst är
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nödvändig för att kunna genomföra klimatomställningen, förutsätter dessutom att 60-70
procent av all energi som produceras kommer
från förnybara källor. Men inte ens den goda
mixen räcker fullt ut; det krävs även långt mer
av tekniska innovationer än idag, för att exempelvis effektivt kunna binda koldioxid så
att den inte läcker ut i atmosfären.
För svensk del är dock investeringar i ny
kärnkraft knappast relevant; det blir helt en-
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kelt för dyrt. Men att inte utnyttja de reaktorer
som ännu finns kvar vore att hänge sig åt kapital- och klimatförstöring på hög nivå.
Svensk energiproduktion ska hädanefter
bara vara förnybar. Den utbyggnaden bör ske i
forcerad takt. Historien talar för att det är möjligt att göra om 70-talets omställningsbragd:
På drygt tio byggdes och driftsattes tolv reaktorer i Sverige. Det är inte mindre bråttom idag.
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Låt oss nu ta
det härifrån.
Stefan Löfven,

kommenterar förhandlingarna med Centerpartiet och
Liberalerna om regeringsmakten.

MIKAEL HERMANSSON

MITT EUROPA

Wikström: Hög tid
för rådet att bättra
på insynen
CECILIA WIKSTRÖM

Jag är en stor Europavän och ser i mitt dagliga arbete
de många fördelar som samarbetet ger oss medborgare. Men som Europavän är det också mitt ansvar att
uppmärksamma och förbättra de delar som inte lever
upp till den standarden vi bör förvänta oss av unionssamarbetet.

E
Annegret Kramp-Karrenbauer hade svårt att hålla tillbaka tårarna när det stod klart att CDU valt hennet till ny partiledaren efter Angela Merkel.
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CDU:S NYA PARTILEDARE

Kalla henne inte
för ”Mini-Merkel”
Tack och hej, Angela Merkel, och
välkommen in i världspolitiken …
Annegret Kramp-Karrenbauer?
Svåruttalat namn – men ett lättbegripligt val.

En tydlig seger.

Med röstsiffrorna
517 av 999 i andra
voteringsrundan
besegrade tidigare regeringschefen
i Saarland, Annegret Kramp-Karrenbauer. affärsjuristen Friedrich
Merz. Ett inte alldeles oväntat val.
I Tyskland är hon naturligtvis
inte en doldis; 56-åriga trebarnsmamman är numera partisekreterare för CDU, det största och under efterkrigstiden och framåt också
statsbärande partiet. Men utanför
EU:s största och viktigaste stat är
hennes namn inte vardagsmat.

Det kan vara på sin plats att redan

nu öva på att uttala ”Annegret
Kramp-Karrenbauer” så att det sitter. Ty kvinnan som ersätter Merkel
som partiledare kommer med stor

sannolikhet därmed också att ersätta henne som förbundskansler.
Eller så blir det familjära tillnamnet ”AKK” det som kommer att användas, vilket hon inte har något
emot. Men kalla henne aldrig för
”Mini-Merkel”, ett smeknamn som
hon inte gillar även om att det finns
mycket som stämmer överens mellan dem
Pragmatiska, sakliga och lagda åt
att hellre söka lösningar än att leta
problem, besitter de båda ”landsmödraegenskaper” som inte bara
Tyskland utan också EU efterfrågar.
I Sverige brukar CDU betraktas
som ett konservativt parti. Det är i
många avseenden att blunda för
den breda palett av ismer som döljer
sig inom partiet – men också inom
varje enskild kristdemokrat. En
bättre och mer relevant beskrivning
är därför att det rör sig om ett brett,
allmänborgerligt parti med en kristen grundsyn.
Katoliken Kramp-Karrenbauer
brukar beskrivas som en radikal
vänsterpolitiker när det gäller sociala frågor men som högerkonservativ

i familjepolitiken, där hon manifesterat motvilja mot bland annat samkönade äktenskap. Att hon dessutom klarar av att göra detta trovärdigt att partiet ska förbli liberalt i
synen på vad ett välfärdsland måste
förmå när det gäller att bidra till att
lindra nöd och elände i världen och
samtidigt stå för en striktare migrationspolitik än tidigare, och dessutom ha som övergripande mål att
göra front mot populismen inför
nästa val, talar i sammantaget starkt
till hennes fördel.

Det är en sådan hållning som exem-

pelvis dagens svenska moderater
och kristdemokrater har så infernaliskt svårt att övertyga om; hade de
menat allvar hade de naturligtvis
börjat med att kraftfullt markera avstånd till Sverigedemokraterna. För
”AKK” och för Merkel är Alternative
für Deutschland – SD:s ideologiska
kamrater – huvudfienden, inte socialdemokratin.
Närmare svensk-tyska förbindelser skulle även i detta avseende vara
av godo.

n sådan konkret sak är transparensen i Ministerrådet, den ena lagstiftande institutionen inom Europeiska rådet som består av EU-ländernas ministrar.
Till skillnad från arbetet i Sveriges riksdagsutskott så
är Europaparlamentets utskottsmöten öppna för allmänheten. Alla möten websänds, så att EU:s medborgare ska kunna följa mötena även på distans, och alla omröstningar registreras. Eftersom det är i utskotten som
lagförslagen förbereds, är det viktigt att medborgare har
insyn i debatterna och omröstningarna. Hur ska de annans kunna ställa sina företrädare till svars för sina beslut om det behövs? Ansvarsutkrävande är en grundläggande demokratisk princip och måste därför efterlevas
av alla EU:s institutioner. Det sker tyvärr inte i dag.
Innan medlemsländerna tar ställning i en fråga håller
de nationella företrädarna förberedande diskussioner.
Dessa samtal har ofta ett avgörande inflytande på det
slutliga lagförslaget och är därmed en väsentlig del av
EU:s lagstiftningsprocess.

Men till skillnad från Europaparlamentet håller Minis-

terrådet diskussionerna bakom stängda dörrar. Dessutom tar Ministerrådet många av sina beslut enhälligt
och utan någon formell omröstning. Detta innebär att
det inte registreras hur varje land röstar. Denna stängda process gör det omöjlig för medborgarna att utkräva
ansvar, eftersom de inte kan granska hur deras nationella representanter agerar i EU-politiken.
En större insyn gällande regeringarnas ställningstagande under lagstiftningsarbetet är därför viktigt för att
öka folkets förtroende för EU. Om informationen i stället
offentliggörs kan medlemsländernas regeringar dessutom tvingas att ta ett större ansvar och de skulle därmed
inte längre kunna ”skylla på Bryssel” för beslut som de i
slutändan själva har varit med om att fatta.

Jag är övertygad om att en mer transparent process i
Ministerrådet skulle öka medborgarnas förtroende för
det europeiska projektet och för EU-institutionerna.
Den europeiska ombudsmannen Emily O’Reilly konstaterade nyligen i sin granskning av transparensen i Ministerrådet att deras nuvarande arbetssätt utgör ett administrativt missförhållande. Därmed är detta ett konkret problem som måste lösas.
Utskottet för framställningar, där jag är ordförande, arbetar just nu för att följa upp den Europeiska ombudsmannens granskning. Utskottet kräver att Ministerrådet
omedelbart ändrar sina arbetsmetoder och följer slutsatserna om att öppet ange medlemsländernas ståndpunkter. Detta krav väntas antas av Europaparlamentet under
plenarsessionen i januari. Det är hög tid att Ministerrådet anpassar sina arbetsmetoder till de demokratiska
standarder vi förväntar oss av en lagstiftande institution,
i stället för att agera som ett diplomatiskt forum!
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