Elbrist i Frankrike. Ingen vindkraft. Sverige nästa.
Paris 01/08/2021
Trots 9 000 vindkraftverk ber Chefen för de franska elnäten att hushållen ska ransonera.
Elnätschefen (RTE) har just meddelat att man förutspår en kraftig ökning av elförbrukningen på
grund av den kyla som väntas fredagen den 8 januari och rekommenderar att "undvika risk för
avbrott", genom att minska konsumtionen. Frankrike har slut på energin. Denna situation, otänkbar
för några år sedan, är resultatet av en ändrad energipolitik, vars nya grund är att ersätta tillförlitliga
och kontrollerbara produktionsmedel med intermittenta källor som vindkraft. Under en kall anticyklonisk period, det vill säga utan vind, producerar vindkraftverken inte el. I går morgon
levererade vindkraftverken 946 MW, vid en installerad kapacitet på cirka 14 000 MW, eller 1% av
fransmännens totala elförbrukning. Denna verklighet sveper bort alla lögner som har begåtts i flera
år av energihanteringsbyrån (ADEME) och initiativtagarna som är stolta över antalet tusentals hem
som de nya vindkraftverken kommer att driva, genom att hävda att det alltid kommer att finnas vind
någonstans och att "överflödet" garanteras av produktionen från de franska vindkraftsparkerna.
Denna kritiska elsituation tillkännagavs i deklarationen den 19 november 2020 av fru Barbara
Pompili, minister för ekologisk och inkluderande omställning. Deklarationen framhöll den extrema
bräckligheten i den franska elproduktionen, som obevekligt skulle leda till ett program för begränsningar och ransonering. I vinter förutsåg hon strömavbrott, avstängning av hela delar av industrisektorn när nätspänningen sjunker och när Frankrikes ekonomiska återhämtning istället bör baseras
på riklig, pålitlig och billig el. För att lugna fransmännen sa Pompili att en blackout inte var möjlig
baserat på en normal vinter. Idag är temperaturen -1 °C, men kan hon garantera det om det sjunker
till -10 °C? Med vetskap om att det krävs cirka 2000 MW mer per minskad grad. I flera år har
Jean-Louis Butré, ordförande för federationen Hållbar miljö och expert inom Energies & Véritésgruppen, larmat regeringen om denna situation. Han förklarade den 16 november i en dagstidning:
”i årtionden har energipolitiken i vårt land varit en framgångssaga som har gjort det möjligt för
oss att ha en av den billigaste elenergin i Europa och därmed gett oss en konkurrenskraftig fördel.
Denna, våra ingenjörers och politiska ledares framgång, är inget annat än ett minne eftersom
miljölobbyns ansträngningar konsekvent har förstört denna nationella tillgång". Denna oansvariga
strategi bekräftades genom undertecknandet av den fleråriga energiprogrammeringen (PPE).
Regeringen har inte bara offrat Frankrikes självständighet, sin handlingsfrihet och sin status som
stormakt, utan dessutom visar elnätschefens tillkännagivande, att den nu hotat territoriets säkerhet.
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