Francia akadémia a magyar energiapolitika mögött
„Kormányunk energiapolitikájának francia tudományos
megerősítése” - így értékeli Járosi Márton a Francia
Tudományos Akadémia illetékes energetikai
bizottságának 2017. április 19-én közzé tett elemzését.
E szerint „az energetikai átmenet témájához
kapcsolódó programok nem számolnak a szükséges
mértékben a fizikai, műszaki és gazdasági korlátokkal”.
Ezzel kapcsolatban tett föl kérdéseket Járosi
Mártonnak, az Energiapolitika 2000 Társulat elnökének
a Présház Hírportál.
2017. július 14.
- Elnök úr, önmagukat politikusnak füllentő - és valóban: választott pozícióban
hatalmas közpénz-fizetést húzó - emberek úgy ágálnak az atomenergia ellen, hogy
közben egy szót sem szólnak arról: miből lesz áram, amellyel az ő épületes
tévényilatkozataikat közvetítik majd a társadalomnak... Az energetikai szakma miért
nem képes elérni, hogy legalább a negyedikes általános iskolai szellemi szint alatti
politikusok ne merjenek a nyilvánosság előtt megszólalni az energiaipar ügyében?
- Szergényi István szerint az energetika civilizációnk hajtóanyaga. A Nyugat civilizációja a
(fosszilis) energiákra épül, ezek a hajtóanyagai, ezek kimerülése a civilizáció hanyatlását,
megszűnését okozhatja. Ezáltal válik az energia civilizációnk egyik alapkérdésévé. Az
energia helyzete, megítélése, jövőjének kérdései végig kísérik civilizációnkat, s annak
jövőjét. Találó Szarka László megfogalmazása, amely szerint sajnos a nyugat civilizáció
húzóereje pedig a végtelen növekedési igényű globális fogyasztás lett. Globalizált
világunkban már a fenntarthatóság értelmezése önmagában is megtévesztő: valójában a
fogyasztás fenntarthatóságáról van szó, ami lehetetlen. A szükségletek alapvetően a globális
fogyasztói szemlélet eluralkodása miatt növekednek. Már a növekedés koncepciója is
problematikus, lévén a Föld erőforrásai végesek. A globalitásnak a jelszava a növekedés, a
fogyasztás. Az úgynevezett. „modern társadalom” erre épül. Ezért globális küzdelem folyik a
még meglévő természeti erőforrások birtoklásáért, de ezt különféle technikákkal, például a
klímahisztériával álcázzák. Az energetika ezért vált stratégiai és napi politikai kérdéssé. Az
energiaellátás létkérdései, a globális energetikai narratíva talaján, lokális szinten, s így
hazánkban az úgynevezett „ellenzék” köreiben is a „megélhetési napi politizálás”
színvonalára süllyedtek. Így vált a hazai „ellenzék” a „zöld eszme” globális üzleti köreinek
kiszolgálójává. A globalizáció viszonyai között annak az országnak van túlélési esélye,
amelynek elitje figyelembe veszi térsége komparatív gazdasági előnyeit-hátrányait, s amelyik
ellent tud állni a globalizációs erőszaknak. A kérdésében említett „energetikai szakma”
lehetősége, hogy véleményével segítse a döntéshozókat. Örülhetünk annak, hogy 2014 óta
a magyar politika hallgat a nemzeti elkötelezettségű energetikusokra. Hazánk már korábban
felismerte a Francia Akadémia állásfoglalásában most megfogalmazott igazságokat.
- A Francia Tudományos Akadémia energetikai bizottságának 2017. április 19-ei
elemzése rámutat: a megújulókkal kapcsolatos „viták alapján az állampolgárok akár
arra a téves következtetésre is juthatnak, hogy a megújuló energiaforrások tömeges
fejlesztésének köszönhetően az atomenergia és fosszilis energiaforrások feleslegessé
válnak, azoktól meg lehetne örökre szabadulni.” Az állampolgárok tömeges
megtévesztését csak önmutogatási vágy vezérli, vagy valamiféle üzleti érdek is
megbúvik a háttérben?
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- A megújulókkal kapcsolatos vitákat mesterségesen, üzleti érdekből gerjesztik. A
hivatalosan támogatott és terjesztett széndioxid alapú klímahisztéria nem tudományos
bizonyítékokon alapul, hanem tudatosan kidolgozott megtévesztési kampányról van szó.
Amióta létezik emberi civilizáció, a mindenkori hatalom fontos eszköze a félelemkeltés. A
birodalmak félelemben tartják a kiszolgáltatott gyengébb államokat. A második világháború
után ezt a funkciót az atomháborútól való félelem töltötte be. Most ezt a célt a
klímahisztériával valósítják meg. Ez arra is kiválóan alkalmas, hogy irányított átalakítási
magatartási tippeket adjon a társadalmi változtatások „politikailag helyes” mederbe való
tereléséhez. A „kommunizmus” bukása után a világpolitika újjáalakítása volt a cél az
„ökológiai egyensúly” égisze alatt, most a klímapolitika ennek eszköze.
Mindez tudományos köntösbe bújtatva történik. Bár az atomerőmű nem bocsát ki
széndioxidot, mégis ellenzik, mert az atomerőmű-ellenesség is a világméretű „megújuló”
lobby érdekeit szolgálja, amit elősegít a mesterségesen fenntartott modern tudatlanság. A
(hamis) propaganda hatására a nagyközönség a tudománynak túlzott bölcsességet
tulajdonít, miközben a legalapvetőbb természettudományos ismeretekkel sem rendelkezik. A
hamis hiedelmek terjesztésében közrejátszik a média, de sok értelmiségi
természettudományok
iránti
közömbössége
is.
Jellemző
tünet
a
természettudományos/műszaki és a humán kultúra fokozatos elkülönülése. Ez pedig azért
hátrányos, mert a humán értelmiségnek a természettudósokénál nagyobb befolyása van a
közvélekedésre.
Teljes életmódváltozásra és erkölcsi megújulásra lenne szükség. Minden eszközzel az
energia-felhasználás csökkentésére kellene törekedni, ami persze teljesen ellentmond a
globális gazdaság elvárásainak. Társadalmi tudatváltozásra lenne szükség, vagyis
módosítanunk kellene a jóléti ideálon, ami valójában felszabadulást jelentene egy olyan
életforma alól, mely a jólét fogalma alatt az anyagi javaktól és szolgáltatásoktól való minél
nagyobb függést érti. Meg kellene értetni szerte a világon, hogy lehetséges
mindennapjainkban takarékosan élni, anélkül, hogy emiatt feltétlenül boldogtalanok lennénk.
Pedig ha nem változtatunk, előbb-utóbb le kell mondanunk arról a jólétről és kényelemről,
amelyet – legalább is a gazdag országokban – már megszoktunk, holott egy-két
emberöltővel korábban nem is álmodtunk róla. Vajon lesz-e ez a század a „felvilágosodás”
második százada? Ezért fontos értelmiségi feladat a hiteles természettudományos
ismeretterjesztés. Ha a változásra nem vagyunk képesek, akkor tudomásul kell venni, hogy a
világ menthetetlen, de Bogár Lászlóval szólva, az élet nevében üzemeltetni kell. Az
üzemeltetéshez szükséges energiát évezredes távlatban, a mai tudásunk szerint, csak az
atomenergia tudja biztosítani az emberiség számára.
- A nyugati atomipart frusztrálja, hogy hazánk nem nyugatról rendelte meg a paksi
fejlesztést, hanem keletről. Vélhető, hogy ha nyugati cég kapta volna a lehetőséget,
semmi baj nem lenne az atomenergiával. A nyugati lobbi még európai uniós csúcsokat
is megpróbált érdekérvényesítésre felhasználni. A jelek szerint ez nem sikerült, így a
hazai atomszakma időt nyert az ismeretterjesztésre. Mi kell ahhoz, hogy a szakma ezt
a lehetőséget kihasználja?
- A természettudományos ismeretterjesztés fontosságáról már szóltam. Erre a tisztességes
laikusok érdekében van szükség. A globalisták hazai ügynökeinek szerepében munkálkodó
megélhetési „ellenzéki” politikusokat a semmibe vezető vitákkal nem szabad felértékelni, ők
meggyőzhetetlenek. A választásokon kell őket ismételten legyőzni. A hazai atomszakmának
pedig minden energiáját a paksi bővítés megvalósítására kell fordítani.
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