
 
Europa satsar på bränsleceller och vätgas! 9,5 miljarder sek 
Svenska aktörer var inbjudna för att ta del av utvecklingen i övriga EU. 
Den 14 oktober 2008, Hotell Sofitel Brussels Europe, Place Jourdan 1, Bryssel samlades 
inbjudna att ta del av EU:s satsning på vätgas drivna fordon. Ojjjooj var finns Sverige? 
Snacka om att komma på efterkälken, det bådar inget gott inför framtiden, är det möjlig att 
regeringen tappar all framtidsutveckling bara för att rädda ansiktet på centern som lät sig luras 
tillsammans med (s) när mp och v gjorde etanolet till en regeringsfråga? 

  

Fuel Cells & Hydrogen Joint Technology Initiative (FCH JTI) - Stakeholders General 
Assembly vid Autoworld i Bryssel (www.hfpeurope.org). Vid denna mässa medverkar ett 
fåtal svenska aktörer gemensamt i en nordisk monter, för att visa upp svenskt kunnande. Detta 
år är konferensen och mässan av extra stort intresse i och med lanseringen av FCH JTI och 
tillkännagivandet av den första vätgas- och bränslecellsrelaterade utlysningen som öppnar i 
sjunde ramprogrammet med en total budget på 940 miljoner euro.  OBS 9,5 miljarder 
kronor! 

I samband med konferensen organiserade Vätgas Sverige, i samarbete med Exportrådets 
Brysselkontor, detta miniseminarium.  

Man fick lyssna till några kortare anföranden som introducerar oss till den europeiska 
satsningen på vätgas och bränsleceller (FCH JTI), en överblick av de svenska aktiviteterna 
inom området samt en diskussion om hur svenska aktörer både kan dra nytta av och bidra till 
den europeiska agendan. Huvuddelen av tiden var avsatt för diskussion mellan deltagarna i 
seminariet.  

Det man kunde konstatera att Sverige har åtskilliga förlorade år att ta igen på grund av den 
huvudlösa Etanol satsningen med slagordet ”det gröna Sverige” 

Tragiskt svenska skattebetalare – det måste vara ett fel om politiker kan styra ett land så totalt 
in i fel riktning utan att behöva ta ansvar, eller menar s + mp + v att ni fick straff för att ni 
förlorade regeringsinnehavet? Det räcker inte, (s) måste i vart fall röja upp bland kaderna av 
inkompetenta politiker. Mp och v är inget att göra åt, anarkister är och förbli anarkister, det 
finns gott om resultat i historien, för den som vill lära sig.  

  

 


