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WINNICKI: ALBO ATOM, ALBO EPOKA KAMIENIA
ŁUPANEGO
„Jedynym rozwiązaniem dla państw rozwijających się jest energia atomowa. Nie ma żadnego innego
mechanizmu na dziś, poza propozycją powrotu do epoki kamienia łupanego, niż to” - powiedział poseł
Robert Winnicki.
Poseł Winnicki zabrał głos podczas debaty sejmowej nad ustawą w sprawie efektywności
energetycznej. Wypowiedział się m. in. na temat neutralności klimatycznej. „Przestańmy siać
propagandę (…). Wiem, że wystarczy, żeby parę osób wyszło w strajku klimatycznym i państwo
biegają, żeby zdobywać poparcie, ale przestańcie opowiadać głupoty, jakoby jakiś kraj w pojedynkę
mógł zrobić neutralność klimatyczną. Klimat jest sprawą ogólnoziemską, globalną. Klimatu nie zmieni
nawet to, gdyby neutralność klimatyczną osiągnęła cała Unia Europejska w rekordowym tempie.
Powiedzmy to sobie raz na zawsze: Polska produkuje poniżej 1% światowych emisji CO2, Unia
Europejska generuje poniżej 10% tej emisji (...). Największe wzrosty są w państwa Azji, Afryki,
Ameryki Południowej, szybko rozwijających się. Największe wzrosty za ostatnie dziesiątki lat to Chiny,
ze względu na gwałtowną industrializację (…)” - stwierdził.
Winnicki mówił również o roli energetyki jądrowej w dekarbonizacji. „Powiedzmy sobie też jasno (…),
że jedynym rozwiązaniem dla państw rozwijających się jest energia atomowa. Nie ma żadnego innego
mechanizmu na dziś, poza propozycją powrotu do epoki kamienia łupanego, niż to, żeby dać krajom
możliwość rozwijania się, również dać Polsce możliwość rozwijania się, jeśli ma zwijać węgiel” podkreślił.
Lider Konfederacji odniósł się także do protestów aktywistów proklimatycznych, którzy przyklejali się
do budynków parlamentu. Winnicki skrytykował ich za brak pomysłu na realizację żądań. „Rzućcie
iPhone’y, bierzcie skóry, weźcie do ręki dzidy i to jest wasz świat. Nie produkujcie nowoczesnych
leków i starajcie się przeżyć w buszu (…). To, że żyjecie otoczeni technolpgią czerpiącą mnóstwo
energii w środku wielkich miast, będących pożeraczami energii, tego przyznać nie chcecie (…).
Powinniśmy zmieniać nasz miks energetyczny, budować OZE, musimy zbudować elektrownię
atomową (…), ale swoim tempem” - dodał.

