(Replik på debattartikel i Folkbladet på 25/12-20)
Wijkman m.fl utropar klimatkrisens akuta eskalerande med riktat budskap till Anders Ygeman om att
snabbt undanröja hinder för en kraftig utbyggnad av vindkraft från norr till söder i vårt avlånga land.
Mångmiljardindustrin som vindkraftsbolagen är skyr inga medel, med siktet inställt på egen vinning
vill man undanröja allt som står i vägen för nya vindindustriområden.
Motståndet mot vindkraftsetableringar ökar hos befolkningen i takt med att nya "vindkraftsparker"
ute i landet hänsynslöst röjer oersättliga naturrikedomar, ödelägger landsbygden och kör över
boende och småföretagare, men allt har en gräns och den börjar bli nådd nu! När vinstintressen
driver på och använder skrämselpropaganda för att uppnå etablerings- och försäljningsmål hoppas vi
vanliga medborgare som lätt genomskådar detta att även våra styrande gör det.
Att gå in i fällan och låta vindkraftsindustrin med dess lobby påverka "onödiga hinder" och vikta
klimatnyttan före artskyddsförordningen, försvaret och det kommunala vetot som ligger som förslag
gör att man kliver över demokratins gränser mot totalitära inslag där staten blir allsmäktig. Är det dit
man vill komma?
Att hänsynslöst köra över landsbygdsbefolkningen och klimatförnekarstämpla dem som får svårt att
se klimatnyttan bakom livstragedierna vindindustrierna åstadkommer skapar en allvarlig klyfta
mellan stad och land. En klyfta som bara ökar för varje ny etablering som ikullkastar ytterliggare
människors liv och leverne pga verkens storlek, påverkansgrad på fastighetsvärden, livskvalitet, hälsa
och nedläggning av natur- och landsbygdsbaserade verksamheter.
Ett nytt lockbete är att låta fastighetsskatten från vindkraften tillfalla kommunerna där Östergötlands
kommuner skulle få ett tillskott på 43 milj kr per år. Vad man bör väga in i detta är att invånarna
kommer fly Holmens tilltänkta vindindustriområde, lägga ner sina företag, flytta ifrån bygden och bli
skattebetalare i annan tryggare kommun. Detta förslag blir försumbart om man även lägger in
hälsoaspekterna som kommer belasta samhället hos de utsatta som bli kvar i områdena.
Vindkraftsindustrin eskalerar och nu vänder LKAB upp och ner på energidebatten enlig skribenterna
som också poängterar att en ännu större vindkraftsutbyggnad måste ske. 4600 verk är planerade
fram till 2040 och med bara LKAB:s utökade behov skulle siffran öka med ca 2750 verk med utgång
från behovet av 55Twh. Varje verk kräver sin beskärda del av guds natur närmare bestämt ca 90
hektar styck om man utgår från mått på redan genomförda vinkraftsindustrier. Redan här borde
nuvarande regerings konsekvensanalyser blinka röd lampa när det gäller varning för en av landets
största miljö- och naturkatastrofer genom tiderna, där ytterligare hundratusentals hektar av vår
unika natur och landsbygd skulle förvandlas till ren industri.
Inte underligt att en stor del av befolkningen börjat vakna, redo för strid att försvara de tillgångar
som gjort oss till dem vi är. Vindkraftsexploateringen har gått över styr på alla plan där politiska mål
fått härja fritt. Vi vet inte om jorden kommer att gå under om tio år, med det vi vet det är det vi ser
hända här och nu, nämligen att ett av världens utsläppsmässigt sett renaste och finaste länder
utplånas för omställningens skull.
Till våra kommunpolitiker ställer vi frågan, vem blir vinnare av Holmens tilltänkta vindkraftsidustri?
Svaret är enkelt, följ pengarna.
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