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Weekendavisen

Krise. Socialdemokrater er mest optaget af tiden efter Helle Thorning-Schmidt. Kaffeklubberne har henstillet til medlemmer og sympatisører om at dæmpe kritikken af ledelsen.

Når formanden rejser
Af HANS MORTENSEN

S

ocialdemokrat og socialdemokrat imellem diskuteres
det ikke længere, om partiet skal have ny leder. Kun
om hvornår – bliver det før eller efter det næste folketingsvalg?
Før-scenariet knytter sig til håbet om, at EU-systemet
skulle bede den danske statsminister overtage et af de topjob,
der denne sommer bliver ledige, eller at statsministeren
ligefrem skulle eksportere sig selv til den danske post i EUKommissionen. Efter-scenariet bygger på den antagelse, at
partiet ikke har nogen chance for at vinde et folketingsvalg
med Helle Thorning-Schmidt i spidsen.
Det sidste – at valget er tabt – skal man lede længe efter en
socialdemokrat, der i ramme alvor vil modsige. Diskussionen
om det mulige EU-job bygger derimod på et fundament af
forhåbninger, løse rygter og kig i den politiske kaffegrums.
Reelt kender ingen noget til Thornings chancer for eller
ønsker om et internationalt job, hvilket dog på ingen måde har
begrænset udbuddet af analyser desangående.
Når spørgsmålet trods sin teoretiske beskaffenhed alligevel
er værd at opholde sig ved, skyldes det først og fremmest de
reaktioner, det afføder i statsministerens parti. Et håb om, at
det alligevel kan lykkes blandet med en optrappet aktivitet for
at få sig og sine kørt i position.
Stemningen i partiets brede lag blev verbaliseret af en
deltager i det socialdemokratiske gruppemøde under

årsmødet i Kommunernes Landsforening for nylig. Ifølge
flere tilstedeværende blev finansminister Bjarne Corydon
her mødt med en næsten entydig kritik af partiets og
regeringens politiske kurs. Det samme blev statsministeren
for øvrigt nogle dage forinden, da hun havde samlet partiets
borgmestre på Marienborg. Ved årsmødet i Aalborg sagde en
af deltagerne det, som mange følte: at der i dag er to partier.
Et regeringsparti og et kommunalt parti, og at de to får stadig
mindre med hinanden at gøre.
Kommunalpolitikernes opfattelse, som deles af mange
folketingsmedlemmer, er, at partitoppen – i realiteten statsministeren og finansministeren – har isoleret sig sammen
med Slotsholmens embedsmænd og den radikale partitop i en
fælles forståelse om, at man gør det eneste rigtige, men bliver
så grusomt misforstået af omverdenen.
Heroverfor står lokale folk, der mener, at partiet har opgivet
sine kerneværdier, og som ser vælgere og medlemmer fosse ud.
Dertil kommer en folketingsgruppe, hvor et stort flertal føler
sig sat udenfor indflydelse, og hvoraf en lille halv snes kan se,
at mandatet er i fare ved næste valg, hvis ikke vinden vender.
Endelig er der et ministerhold, hvor samme frustration er
udbredt, og hvor man føler, at den absolutte top har isoleret sig
fra resten.
Det er i den stemning, der lyttes interesseret efter en nok
så lille lyd fra vandrørene om, at formanden skulle være på
vej væk. Har hun ikke været til mange møder ude omkring?
Lyder hendes benægtelser af EU-planerne ikke en smule halv-

hjertede? Var hun ikke meget optaget af at tækkes EU i sagen
om børnechecken?
Er man i tvivl om tidspunktet, er det til gengæld en stadig
mere håndfast kendsgerning, at det er beskæftigelsesminister
Mette Frederiksen, der skal afløse Thorning, når tid kommer.
Frederiksen har opbakning fra samtlige folketingsgruppens tre
centrale kaffeklubber. Og selv om der ikke er nogen forhåbning om, at hun i en regering med De Radikale og med den
nuværende parlamentariske situation kan ændre meget på kursen, er håbet, at hun i hvert fald er i stand til at udvise større
politisk musikalitet end den nuværende ledelse. Kunne man
for eksempel ikke i det mindste have udtrykt lidt forståelse for
bekymringen over udlændinges ret til børnecheck, samtidig
med at man selvfølgelig vil overholde EU-reglerne, spørges
der? Det er den evne til både at gøre det ubehagelige, men
nødvendige og samtidig udtrykke socialdemokratisk forståelse,
man synes at have observeret hos Mette Frederiksen.
Dette talent og den kendsgerning, at den eneste reelle konkurrent til posten som Thornings efterfølger, Bjarne Corydon,
synes at have spillet sig selv af banen efter balladen om DONG,
gør Frederiksen til eneste bud på en kommende S-formand.
Corydon blev for nylig optaget som medlem af den magtfulde kaffeklub »Morgenmadsklubben«, der ledes af erhvervs- og
vækstminister Henrik Sass Larsen. Optagelsen af finansministeren, der hidtil ikke har været med i nogen af de tre klubber,
har angiveligt ikke vakt udelt begejstring blandt morgenmadsfolkene, hvor mange ligesom i de to andre klubber ser

Corydon som mindst lige så stort et problem som Thorning.
Men Sass Larsen har insisteret og endnu en gang vist, hvem
der bestemmer i den klub. Optagelsen af Corydon er først og
fremmest sket ud fra et ønske om at skabe en vis stabilitet i
det vakkelvorne parti. Og her er analysen, at det er vigtigt at
have finansministeren med indenfor. Om han også er en del af
fremtidens magtkabale er et mere åbent spørgsmål, som alene
afhænger af styrkeforholdet, når den tid kommer.
Behovet for stabilitet og nogenlunde ro trods den voksende
misnøje er i øvrigt en fælles erkendelse hos de tre kaffeklubber – »Morgenmadsklubben« med Henrik Sass Larsen,
»Netværket« med Mette Frederiksen og »Rustbankerne« med
Carsten Hansen.
De tre klubber er i stilhed blevet enige om at henstille
til medlemmer og sympatisører om at dæmpe kritikken af
ledelsen. Ikke fordi man ikke er enig, men fordi det nu er
partiet, der er i fare. At denne henstilling er svær at håndhæve,
fremgik forleden, da rustbankeren Bjarne Laustsens nordjyske
kreds udtrykte en uhørt skarp kritik af eget parti.
»Attitude, kommunikation og faktisk ført politik tyder på,
at regering og partitop er aldeles politisk tonedøve,« sagde
kredsformand Stig Lundbo blandt andet på kredsens generalforsamling.
De fleste socialdemokrater er overbeviste om, at der, som
valget nærmer sig, vil komme mere af den slags, og imens
kigger man spændt mod Bruxelles for at se, om ikke der skulle
blive en plads til formanden.

Grønland. Kinesisk gigantfirma går med i udvinding af uran. Miljøorganisationer fra 27 lande protesterer mod uranminen. DIIS advarer mod mangelfuld kontrol med uran i Kina.

Kinesere i Kvanefjeld
Af MARIANNE KROGH ANDERSEN

K

ineserne kommer! Nej, der er ikke en ærlig kineser
i Grønland!
Diskussionen har bølget frem og tilbage om,
hvorvidt klodens mest råstofslugende land er aktiv
i Grønlands mineindustri. Nu er det i hvert fald en realitet, at
China Non-Ferrous Metal Mining Group er gået i samarbejde
om at udnytte en af verdens største forekomster af sjældne
jordarter og uran i det sydgrønlandske Kvanefjeld.
Det kinesiske selskab er blandt klodens 500 største med
en omsætning på 129 mia. kr. og 60.000 ansatte. Det er den
kinesiske minegigants datterselskab, China Non-Ferrous Metal
Industry’s Foreign Engineering and Construction (NFC), som
har underskrevet en samarbejdsaftale med Greenland Minerals
and Energy, der står bag den sydgrønlandske mine. Det
australsk-ejede selskab har store forventninger til Kvanefjeld.
Selskabet mener, at det anonymt udseende fjeld i Sydgrønland
har en af verdens største forekomster af sjældne jordarter. Minen
kan dække 25 procent af verdensmarkedet for sjældne jordarter
i flere generationer. Samtidig regner de australske ejere med, at
Kvanefjeld bliver verdens tredjestørste uranmine.
Kina sidder i dag på omkring 97 procent af de sjældne
jordarter, som er så vigtige i næsten alle former for elektronik
fra mobiltelefoner til computere, elbiler og vindmøller.

Indtil videre er der kun tale om en foreløbig hensigtserklæring om samarbejde. Men Greenland Minerals and Energy
håber på, at den kinesiske gigant vil gå ind som investor i den
sydgrønlandske mine. Sker det, vil Grønland sammen med
Kina blive en af de dominerende spillere på det strategisk
vigtige marked for stjældne jordarter og uran.

Sultne akraftværker i Kina
Det kinesiske selskabs rolle bliver at udtrække de sjældne
jordarter fra Grønland på et nyt anlæg i Kina. Det er
kontroversielt, fordi EU, USA og Japan nærer dyb bekymring
over kinesisk dominans på det strategisk vigtige marked
for sjældne jordarter. De vestlige lande forsøger at få brudt
monopolet, blandt andet ved at appellere til Grønland. Også
danske politikere har ytret bekymring over kinesisk dominans
i Grønland.
Hvad der er endnu mere kontroversielt, bliver den mulige kinesiske indflydelse på udvinding og salg af uran fra Grønland.
En tredjedel af NFC ejes af den kinesiske stat. Hvad der skal
ske med uranen fra Kvanefjeld er indtil videre uafklaret. »Jeg
forventer, at vi inden for det næste halve år indgår en aftale
med en partner omkring modtagelse af uran. Vi har drøftelser
med potentielle europæiske, nordamerikanske og sydkoreanske partnere,« siger direktør for Greenland Minerals and
Energy Roderick Mcillree til Berlingske.
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LAYOUT: ANETTE RIEMANN

Dansk Institut for Internationale Studier, DIIS, kritiserede
for nylig Kinas kontrol af uran. I DIIS Policy Brief for marts
skriver Mark Hibbs og Tamara Patton Schell, at Kina har 20
atomreaktorer. 28 nye er på vej. Kinas årlige forbrug af uran
er for øjeblikket 4000 ton uran. Men det vil stige til mere end
det dobbelte eller firedobbelte om fem-seks år.
Så modsat Japan og Tyskland, som nedlægger atomkraftværker efter Fukushima-ulykker, er Kina sulten efter uran til
at fodre de mange atomkraftværker, som popper op i disse år.
Kina har strammet sikkerhedsreglerne efter katastrofen
i Japan. Men der er stadig store problemer med kontrol,
påpeger DIIS. Kina følger ikke de internationale standarder.
Det er svært at placere et præcist ansvar for kontrol hos
myndighederne. Og DIIS sætter spørgsmålstegn ved, om
Kina er i stand til at kontrollere, om uran bruges udelukkende
til civile formål. Kontrol med det radioaktive materiale er
mangelfuld og uigennemskuelig, påpeger de to forskere i
DIIS-rapporten.

Radioaktivt i tusinder af år
Hvor langt den kinesiske gigant vil gå i sit samarbejde med det
lille australsk-ejede selskab, Greenland Minerals and Energy,
er uvist. Endnu er det ikke lykkedes at skaffe den fornødne
kapital til det godt fire milliarder kroner dyre uranprojekt.
Der er en stigende bekymring både globalt og i Grønland

over de miljømæssige konsekvenser af minen ved Kvanefjeld.
Et halvt hundrede miljøorganisationer fra 27 lande har protesteret over mineplanerne i den sarte arktiske natur. I årevis har
både grønlandske politikere og mineselskabet argumenteret
med, at uran kun bliver et biprodukt i forbindelse med udvinding af sjældne jordarter.
Men da det grønlandske landsting efter få ugers debat
og med det snævrest mulige flertal – 15 stemmer mod 14 –
ophævede 25 års forbud mod udvinding af uran i Grønland,
begyndte protesterne at strømme ind.
»Affald fra uranminen er radioaktivt i flere hundrede tusinde år. De langsigtede følger kan blive omfattende radioaktiv
forurening, så det bliver nødvendigt at forbyde landbrug og
fiskeri i dele af Sydgrønland. Der er store problemer rundt om
i verden ved uranminer,« siger Mikkel Myrup, der er formand
for den grønlandske miljøorganisation Avataq. Han nævner
problemer med radioaktivt støv fra Olympic Dam i Australien
og en tank med radioaktive restprodukter, som brød sammen i
Northern Territories i Australien.
Avataq er gået sammen med danske miljøgrupper for at
kæmpe mod den sydgrønlandske uranmine. I denne uge holdt
organisationerne en konference om uran først i Nuuk og siden
på Christiansborg.
»Vi tror ikke på, at restprodukterne fra uranminen kan
indkapsles forsvarligt. De radioaktive stoffer vil før eller siden
sive ud i det sårbare arktiske miljø,« siger generalsekretær
Christian Ege fra Det Økologiske Råd, en af arrangørerne bag
konferencen.
Den hollandske fysiker og uranekspert Jan Willem Storm
van Leeuwen, der blandt andet har arbejdet for den britiske
regering, Shell og hollandske myndigheder, mener også, det er
umuligt at forsegle de radioaktive restprodukter efter uranminen forsvarligt. Ifølge planerne skal det ske i søen Taseq nær
minen.
»Radioaktivt materiale vil før eller siden flyde ned i elven
eller havne i havet. Derudover skal der bruges en mængde
kemikalier som svovlsyre til at udvinde de sjældne jordarter.
Fluor, som er giftigt i større mængder, vil også blive et stort
problem,« siger van Leeuwen.
Kvanefjeld ligger kun fem-seks kilometer fra Narsaq, en
yndig lille by med høj arbejdsløshed, hvor mange sukker efter
jobs. Men ifølge van Leeuwen er det »umoralsk« at lægge en
uranmine så tæt på en by. Normalt ligger de i øde områder.
Han kender ikke andre tilfælde af uranminer placeret så tæt på
beboet område.
Den australske læge Helen Caldicott advarede på konferencen mod øget risiko for kræft, deforme børn og genetiske misdannelser. Hun har besøgt både Tjernobyl og for nylig også
Fukushima, og kunne berette om, at 10 millioner japanere
lever under ekstrem »påvirkning af radioaktivitet« og mange
kræfttilfælde blandt arbejdere i australske uranminer.
»Hold jer væk fra uran. Følgerne af stråling er uoverskuelige,« advarede hun.

Kun to ansatte i Miljøstyrelsen
Råstofminister Jens-Erik Kirkegaard forsikrer, at Grønland
vil stille meget strenge miljøkrav til Kvanefjeld-minen. Der
er indtil videre kun to ansatte i Miljøstyrelsen i Grønland, en
direktør og en menig medarbejder.
»Men vi arbejder tæt sammen med DCE i Danmark
(tidligere Danmarks Miljøundersøgelser, red.) og
Naturinstituttet i Nuuk. Vi tager kun beslutninger på
baggrund af grundige analyser, som kan dokumenteres
videnskabeligt,« siger Kirkegaard. Miljøstyrelsen vil
eventuelt blive udvidet, i takt med at der kommer gang i
mineindustrien.
Hans forgænger har været i Canada for at studere uranminer, og de canadiske og australske miljøstandarder er forbilleder.
»Vi er godt klar over, at placering af de radioaktive restprodukter kræver en grundig undersøgelse,« siger Jens-Erik
Kirkegaard, der ikke ytrer bekymring over Kinas engagement
i Kvanefjeldminen.
»Udnyttelsen af de grønlandske naturrigdomme er åben for
alle lande. Vi kan ikke bestemme, hvem der samarbejder med
hvem. Monopoler er aldrig godt. Men det er op til Europa at
komme på banen i Grønland.«
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