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Iiberałowie, czyliFDP, o atomie mó-
wili praktycznie to samo. Atomowet.
u chwĄ wszystkich partyjnyqh kon-
gresów byĘ entL-zjastycane. l

Co się z tym entuzjazmem stało?
Rozpadł się 26 czerwca 1986 r. Ka- f

tastrofa w Czarnobylu zmieniła sy;
tuację drastycznie i diametralniel
właściwie z dnia na dzień. Nie da
się przecenić znaczeniatego szoku
wNiemczech.

pan też zmieniłzdanie z dnia
na dzień? {
Byłem już wtedy od roku mini-

strem zdrowia i środowiska w kra- ;l

Klaus Tópfer (ur. 1938 r.) - dyrektor lnstytu- i
tu Zrównoważonego Rozwoju w Poczdamie,d
W latach 1998-2008 zastępca sekretarza general-
nego ONZ i przewodniczący Programu ŚrodowiŚka
Naturalnego ONZ (UNEP). 1987-97* minister w rzą:
dach Helmuta Kohla odpowiedzialny m.in. za śro.
dowisko ielektrownie atomows. Po rezygnacji
Christiana Wulffa był jednym z głównych kandyda-
tów na urząd prezydenta Niemiec. Przewodnic7ył ;
powołanej przez Angelę Merkel komisji. która '
po katastrofie w Fukuszimie zarekomendowała ;,

zamknięcie elektrowni atomowycB.,

Prof. KIaus Tópfer d{m, dlaczego Niemcy rezygnują z eIektrowni atomowych,

skąd czerpać czystą energię i czy wszystkich stać na ochronę środowiska

Jrcrx Żhxowsxl: - Marzył pan kiedyś o elektrowniach atomowych
w Niemczech?
Pno+. Ktlus Tóprrn: - Byłem entuzjastą atomu. Iak bardzo wielu

znas. i
Bo? E

Atom wydawał się wybawieniem. Koniec wojen o naftę. Ener-
gia dla każde go.Zacenę, na którą każdego stać. Koniec hamo]
wania postępuptzez deficyt energii. W tatach 60. entuzjazm
atomowy łączył w Niemczech całe polityczne spectrum.

Nie miałprzeciwników?
Ja ich nie wirlźałem. A]e wtedy nie byłem jeszcze poliĘkiem,$

Studiowałem. Pcą4em w szkole. Iako nłyĘ Niemiec podzie-
lałem wielkie nuł]eame marzenie. To byĘ lata walki Zachodu
ze Wschodem. Rywalizowaliśmy o sukcesy ekonomiczne i jakość
Ęciaspołeczeństw. Werzyliśmy, że dzięki atomowi tę rywalŁację
wygramy. KonserwaĘści, czyli CDU, socjaldemokraci, czyli SPD,

jowym ruądzie Nadrenii-PalatynatultNie wyobraża pan sobien
jaki to był szok, kiedy atomowa chmura znadZwiązku Radziec-
kiego dŹieńpo dniuzbliżałasię do nas. *

Strach? f
Więcej. Krach entuzjazmu technologicznego. §miertelne

zagtożenie przyszło ze strony technologii, która była wielką
nadziejąludzkości i źródłem naszego optymizmu historiozo-
flczne go. Przeżyliśmy wstrząsĄ

Jakpo Fukuszimie.$
DuŻo bardziej rastycznie. Óodzina po godzinie wszyscy

Niemcy obserwowali radioaktywne obłoki. Dzień po dniu
mierzyliśmy rosnącą radioaktywność. Sledziliśmy skażone
radioaktywnie deszcze. Całymi dniami słuchaliśmykomqpi-
katów, żebynie otwierać okien, nierrychodzić z domów, chro-'
nić dzieciptżed słońcem, a kobietyw ciąży przed,d,eszczówką
iświeżympowietrzem. q
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