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} Jakw katastroficznym filmie,- 
nl" i",ię działo naprarvde, \a naszej ziemi, Po 40 latach

.r"l"i" J"'Niemiec rtióci]lrielki strach, Fukuszimynie 9a s19

il-,;;;;;;rtnać, bo td b\-h,t1,lko obrazki na telewizyjnych
.iruń.i.. .{ Czarnobyt wszedł do naszych domór1,

Ale nie zreygnowaliś<ie wtedy z niemieckich
elektrąmi atomowych.
So ti"ły 

"t 
.rr.rry atómowe odeszły, społeczeństwo po dzieliło

.i" orawió pOł na ńOł i w ko ńcunieznacznie przeważyŁ pogląd,

z"'ń Ui"r"Ó""ch Óoś takiego nigdy by się nie zdarzyŁo, Ten po-

działutrzymywał się aż do Fukuszimy,
Bo?
Bo to się stało w }aponii. Gdyby Fukus z_ima_leżaław Wietna-

*L 
""y 

Ciri"ach, pewnie znówbyśmy sobie tłumaczyli, że. on&

sa nieo'dpowiedziilni. Ate to się zdarzyło Japończykom! Jedne-
mu z najsolidniejszych społeczeństw, cenioner_nu za wysoką
kulturę techniczną i organizacyjną. ..

Azjatyckiemu bliźniakowi Niemiec.
iuii. Ćav to aotknęło podziwianą Iaponię, Niemcy zdali sobie

sprawę, żó w cieniu atomu nikt nie jest bezpieczny, i
A pan?
iu j"Z po Czarnobylu musiałem się wyraźnie określić, Bo rok

pó tataŚtroRe zostałem w tząd"ie Helmuta Kohla ministrem
3rodowiska, ochrony przyrody i bezpieczeństwa atomowego,

Pełniąc ten urząa do poiowy lat 90., nie zamykał pan nie-

mieckich atomówek.Ńie zamykał ich też kolejny rząd Kohla,

w którym był pan ministrem do spraw miast, transportu
i budownictwa.
Tego nie dało się zrobić.Nie mogliśmy w\eczv! Niemcom

oradil. Uważałem, że nie ma dla atomu mądrej alternatywy,u

hec ią musimywrrmyślić. Tygodnik ,,Welt" zrobił z moich słów

oń:*irćę, kedy |ońeó ziałem,że,,musimy stworzyć technologię,

która uńohi nis od atomu". Byłem przekonany, że to jest nasza

najważniej sza cyłrilizacyj na misj 1 Wted1 zaczęliśmy w Nj"T-
i"Ó"n *yau*ać"ogromnó pieniądze na efektywne technologie
uzvskiwinia 

".r"riii 
z wiatru, słóńca, geotermii, przetwarzania

oł'padOw i innychldnawialnych źródeł. ZęPv rtłnusić postęp,

prŹyjęliśmy z iiberałami program.stopniówego odchodzenia
'oa 

Óńórgii Ótomowej. W 2001 r. koalicja zielono-czerwonapruy-
i eła plan ostatecznego zamknięcia elektrorłrni jądrowych, Bez hił
'.i".ii, b"" .huotyczriych działań, dzięki postępowi technologiczt
neńu zastępowatSńy truaną energię -czystą,,Wszystki e rządy

- rohlu, Scńodera i Merkel - tón celiealizowĄ, To kosztowało,

ale szło bardz o dobrze,-AżtządAngeli Merkel i FDP zrobił nagle

ńokwstecz, podejmując bardzo,.dziwną decyzję o przedłużeniu
okresu działinia elektrowni atomowych.

nadv dostaną sie w ręce szaleńcówńM latach B0, nikt o tym nie
ilvSiał. AIe tóraz świat się zmienił. Ryzyko nuklearne to nie

ieŚt tvtt<o nasze, czyli niemieckie albo europejskie, ryzyko we-

wnętrzne. To ryzyko globalne.
Da się znaleźć jakieś bezpieczne szto!nie,
Ńa 1 

uk aługo b ezpie czne? Ina j aką ilość odp.adów? Ale to nie

iest ieszcze naiważniejszyproblem. Przecieżnie tylko nambra- t
'kĘ energii. ńrakuje jej *-łlryc", Ameryce,Azji, Trzebas_obi;
zadać pyianie, czy rozwijając energetykę j.ądrową, chcemy,
Uv ui"ń Uvł globainym patińm przys,!"2r Europajest glo-

nir"y." trÓ"Ósetterem. Inni nas naśIadują, Wiadomo, ile napię-

.iuły*oł";e irański atom. Czy chce_my, bytakie elektrownie
,iu*i'uły,ońie wszystkie kraj e Świata? A bę ctą je stawi ały, jeżeli
.,i" .t*Ór"y*y tańszych i bó zpieczniejszych źródeł prądu,

, Pan uwaia, ie Europa powinna,zrezygnowaćzelektrowni'' 
;ąd,o*y.lr, ZeUy nióstibilne potitycznie kraje nie budowały

' ich u siebie?
ro jest wazny powód. Bo Ęlko my jesteśmywystarczająco boga-

ci i teĆhnolosi Ćiru" raa*arrŚowani, Zeby stworzyć inne odnawid-
' iu ńaau, kióre będą wystarczająco tanie.'Dziś zielona energia

iest ieszcze dość dioea. Ale to jesl początek, Technologie tanieją,
'sav sa rozwiiane. Kińv ie rozwiniemy, innych będzie stać na ich

3iJ.o*uni". ł my będziemy korzysta_li z pozycji liderd, To jest

nasza inwesĘ cjó w" pr zy szło ść. Nie rylko e ko lo gi czną, ale .też
potityc"ną i gósbodaicz{. Chwiloryo drożsąrm prądem płacimy
La b Ózpie ĆzJttstwo w przyszło ś ci. I mamy. w tej sprawie :9 n§ en -

iu.. tvtrrie, członka CÓU,-Zieloni zaprosili na swój zjazd, żebyrn

Ęgłosił przemówienie o strategii transformacji energetycznej
* Ńi&"i".. ruroja partia nie miała ńic przeciwtemu, ze tam byłem,

Bo tolest Iiositowny proces, którego rząd musi bronić,gdy
Iudzie się złosaśząna rosnące ceny prądu,
Wzrost ien niko§o nie cieszy. Ale CDU na tym nie straciła,

Wygrała kolejne wybory.
A FDP przegrała.] Chociaż broniła energii jądrowej.
Niem<ywolą płacić, niż ryzykować? ,
Płacić nikt ńi" t.rni. Dtaiego trzebabyło zaakceptować dzie-,

sięcioletni okres przejściowy dla 9ie\tloyni jedrowych, którP
wvtwarzałv iedna czwartą niemieckiej elektrycznośqi, Po to po-

,r'"Jł". a'o2ielonyctr, Zeny icłr przekonać do zaakceptowania
ÓŻi"rlęiiot"t"iego okresu przejściowego, klóry pozwoli rozło,
żxćko'szttransfórmacii w Ćzasie i rozwinąć nowe technologie,
iiJ"b ;ię. Bo przekońiśmy ich, że mamy model profesjonal-

nego zarŻądzalnia tą transfoimacją jako_ projektem społecznym
i g3.poaar."}"". To jest wielki proces, który trzeba umiejętnie
pio#adzić. Nie mozna wy znaczy ć terminu i liczyć, że j akieś nie-

ividzialne siĘ się ujawnią, by stworzyć nowe źródła energii i spo-

,Ń j"j o"rĆrędrńiu. ró Uj, tyło naiwne i nieodpowiedzialne,
Jak się takim plocesem zarządza?
ro ;esl tudne. Dla poprzedniego rządu. zby,t trudne, Libera-

łowie nie mieLi do tegó przekonania. Ieżeli urzędujący minister
mówi, że transformaĆja będzie nas kosztowała dwa biliony euro

Jo ZO1O r., ale nie umi" po*ieaziee, jaktę kwotę wyliczył, to nie
robi wrażenia profesionalne go zaruądzania procesem,

iałożenielest tań, że teraz cen! rosną, bo zielona energia
iest droższa, ale dzięki wyżsą"T n opłatom możemy inwestować
* ,ro*", tańsze technologie, więc ceny spadną, Tak było z proce-

sem komputeryzacji, Inteinetem i przejściem na telefonię komór-

tówą. CavUvS ńy rÓ*,Ua"rone dziś ushrgi i za uĄwane urządze,.

.rlu tót"to*i-ikacyjne wciąż płacili cenyŚprzed 20 lat, większość

" "u, 
Uyłuryranknifami. rak samo będzie z z]el9,ry elelsą,ValĄ

Ńu"^rnn o.tatni reaktor, zielona energiabędzie dużo tańsza,

nń tó wiiął Uędzie tylko część źródeł prądu, ą
, Oczywiście kónwencjonalne paliwa będąlł 2030 r, istotne,

łre łz'ięr<i konkurencjf energii bdnawialnej ich cena będzie
niższa. ł, orzede wszvstkiń, transformacja to nie są tylkc

""ńó 
Ż.8alu energii. riównie ważne jest jej bardziej efektyw,

nezużycie.

Dlaczego?
no pod-preslą liberałówuznał, że prąd jestw Niemczech za drogi
Jest drogi.
To jest cina zwrotu technologicznego. Niemcy to rozumieją,

Olatego po tej decyzji wybuchła wielka awantura, WróciĘ ato-

ńÓ*"'"ńo";Ó, któie w litach B0. zbudowĄ potęgę 7,ielonyń,
ł tiltu tygodin ipóźniejzdarryła się Fukuszima, I Merkel zmieniła
rr""ró re'0 stopni. Tę Óecyzję popirło ponad B0 proc, społeczeń:

stwa. Nie maluZ,od niq odńotuoNie tylko dlatego, 1e,},l19mcv
wolą mieć pńjściowo droższy prąd,hiż ryzykować wielką kata-

strofę. Pozbyliśmy się zhrdzenia, fu atom to nowo.czesność iptze-
p,.,.tt u ao etsntizlńnego klubu mocarstw technologicznych,
bziś energeryka jądrowajest dla Niemców slT nbolem szczęśliwie

mijającej'epóki wzrostu za wszelką c9n_ę. _Odlzu,ciliśmy 
tę przc-

stńiałą, ańuaziestowieczną logikę, do której należalo marzenie
o samoiotach, sta&ach, pociągaĆh z niemai darmowym napędem
utońo*yrn. Ieedy entufuazń min4, zaczęIiśm}.Iiczyć, il9 by nąpa

kosztowało pr"uĆho*1Ńanie zużyte go p aliwa, .i wreszcie zmie-
lrvn -v,ąŻ pytanień, gdzie mióliby.śmy je trąłnaC,

Jest dużo takich miejsc na świecie.
Ale czy jesteśmy wstanie je kontrolować? Dziś może tak,

eriSOlitŹ Czy chĆemy s twarzać ryzyko, że radioaktywne od-
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