
Trots massivt pressutskick inför demonstrationen fanns ingen journalist på plats

-  Jag  bjöd  inte  bara  in 
media  till  demonstrationen  utan 
även  politiker,  berättade  demon-
strationens  initiativtagare  Esther 
Koster.   Jag  skickade   inbjudan  till 
Miljö-  och  Energidepartementet, 
Näringsdepartementet,  Justitie-
departementet,  Socialdepartemen-
tet  och  även  till  Statsråds-
beredningen.  Jag  fick  två  svar;  att 
de  inte  kan  närvara  eftersom 
demonstrationen  hålls  en  lördag 
och då arbetar de inte.

En folkvald  politiker  var  dock  på 
plats, Magnus Oscarsson från KD. I 
höstas anordnade han en hearing i 
Riksdagshuset  om  vindkraft. 
Representanter  från  Energimyndig-
heten och Naturvårdsverket kom.

Jan  Hedman  och  Henrik  Wacht-
meister,  från  Föreningen  Svenskt 
Landskapsskydd,  var  två  av  del-
tagarna i  demonstrationen.  De har 
arbetat med vindkraftsfrågan i flera 
år och var också med på  nämnda 

hearing. De menar att de ändå kan 
se en  en viss förändring.

-  Det  börjar  lossna,  lite, 
men  det  går  alldeles  för  trögt. 
Etableringen  av  dessa  enorma 
vindkraftverk  har  många  negativa 
effekter. Närboendes hälsa drabbas, 
liksom  näringsliv,  djurliv.  Det  här 
måste  uppmärksammas  och  er-
kännas.  För  många  är  vindkraften 
en personlig tragedi. 

Är  det  därför  det  är  så  viktigt  att 
demonstrera MOT vindkraft? 

- Vi demonstrerar inte MOT 
vindkraft,  protesterade  Esther 
Koster. Vi demonstrerar FÖR bätttre 
beslutsunderlag,  MOT  att  vind-
kraftsutbyggnaden  sker  utan  rim 
och reson, utan att regelverken har 
anpassats  till  dagens  gigantiska 
vindkraftsindustrier.  Vi  demonstre-
rar  också  MOT  att  det  inte  tas 
någon hänsyn till  de som drabbas, 
eller  ens  erkänns  att  vindkraften 
kan vara ett gissel för närboende.

Vindkraftspolitiken drivs med skygg-
lappar,  allt  för  att  uppnå  miljö-
målen, men vindkraft måste ju vara 
hållbar på  alla plan, vilket  den  inte 

är.  Till  exempel  har  forskning  över 
hela  världen  visat  att  ljudet  som 
skapas  av  dessa  gigantiska  snurror 
påverkar  människors  hälsa.  Detta 
har varit känt sedan 1980-talet. 

- Men en politiker som vill 
framstå  som  seriös  vad  gäller 
miljöpolitik  kan inte ens andas om 
att  vindkraften kan vara farlig.  Det 
ligger  så  mycket  politisk  prestige  i 
vindkraften. 

Vid samtal med deltagarna i demon-
strationen  påtalades  det  gång  på 
gång  hur  vindkraftsindustrin  drivs 
framåt  av  starka  ekonomiska 
intressen. 
 -  De  som  sätter  upp 
snurrorna  är  inte  några  miljö-
idealister.  Snurrorna  byggs  för  att 
tjäna pengar. Såg ni den där danska 
kriminalthrillern,  Follow  the 
Money? Var det bara en slump att 
skurkarna  var  involverade  i  ett 
vindkraftsföretag?
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”Mot snurriga vindkraftsbeslut” - demonstrationen 
som media och folkvalda missade 
I Stockholm lyste en strålande 
sol från klarblå himmel när 
deltagarna i den första natio-
nella demonstrationen ”Mot 
snurriga vindkraftsbeslut” 
samlades på Karl XIIs plats. 
Såväl media som folkvalda 
politiker lyste dock med sin 
frånvaro, trots ett massivt 
pressutskick inför demon-
strationen.

- Vindkraften hanteras 
ytterst oansvarigt av folkvalda 
politiker och myndigheter. Vind-
kraften var en snöboll. Nu har 
bollen rullat i svindlande fart 
och vuxit till ett skred, som 
riskerar att förvandlas till en 
förödande lavin om utbygg-
naden fortsätter lika okritiskt 
som hittills.

Demonstranterna tågade förbi Riksdagshuset.
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