Zieloni: Domagamy się wycofania się
z energetyki jądrowej
Japonię dotknęła katastrofa ekologiczna i
społeczna na niespotykaną skalę. Wyrażamy
najgłębsze wyrazy współczucia i wsparcia dla
mieszkańców Japonii, szczególnie osób,
których najbliżsi zginęli. Trzęsienie ziemi i
następujące po nim potężne tsunami, które
uderzyło w Japonię to jedna z największych i
najbardziej
tragicznych
katastrof
ekologicznych i społecznych ostatnich dekad.
Kolejne
godziny
odkrywają
bezmiar
kataklizmu: tysiące ofiar, niewyobrażalne
zniszczenia
oraz
skażenie
środowiska
zagrażające
pozostałym
przy
życiu
mieszkańcom Wysp. Japonia, będąca jednym z
najbardziej uprzemysłowionych i najlepiej
zorganizowanych krajów świata, doświadcza
katastrofy, która prawdopodobnie na wiele lat
dotknie głębokim kryzysem społeczeństwo i
gospodarkę tego kraju.
Zdaniem Zielonych najpoważniejszym obecnie
wyzwaniem jest dramatyczna sytuacja systemu energetycznego kraju, w którym prawie 30%
energii elektrycznej pochodzi z elektrowni jądrowych. Jednym z najbardziej groźnych
efektów tsunami są konieczne wyłączenia w kilku japońskich elektrowniach jądrowych.
Najbardziej dramatyczna wydaje się katastrofa w EJ Fukushima I na północ od Tokio, która
wywołana została przerwaniem chłodzenia reaktora, stopieniem się prętów paliwowych,
nagromadzeniem wodoru oraz wybuchem jednego z bloków EJ.
Mimo różnych
uspokajających opinii, wysiedlenie kilkuset tysięcy ludzi w promieniu 20 km od tej elektrowni
przypomina doświadczenie z katastrofy w Czarnobylu. Elektrownie atomowe, nawet w
przodującym technologicznie kraju, przygotowanym na katastrofy sejsmiczne, nie są
bezpieczne.
Zieloni od lat wskazują, że konieczne jest globalne odejście od energetyki jądrowej jako
technologii niezrównoważonej i niedomkniętej (nierozwiązana kwestia składowania odpadów
jądrowych) oraz oparcie polityki energetycznej na podnoszeniu efektywności energetycznej i
zwiększaniu produkcji energii ze źródeł odnawialnych.
- Tragedia w Japonii pokazuje, że nawet najlepiej zorganizowane i rozwinięte społeczeństwa
nie są w stanie zapewnić bezpieczeństwa reaktorów jądrowych w wypadku katastrofy
ekologicznej o takich rozmiarach. Sytuacja w EJ Fukushima I zapewniającej energię
elektryczną stolicy kraju wymyka się spod kontroli służb odpowiedzialnych za
bezpieczeństwo jądrowe i każda godzina przynosi nowe dramatyczne informacje. W tym
kontekście konieczne jest natychmiastowe zbadanie wszystkich elektrowni jądrowych w
Europie pod kątem ich „odporności” na tego typu zagrożenia. – powiedział Dariusz Szwed,
przewodniczący Zielonych 2004.
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