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neMecsek Mozgalom, Pécs, 2015. (Részlet az online megjelent tanulmányból – Atomtemető Bodán? Kösz, nem! – letölthető Pdf,
http://sopianae.eu/atomtemeto-bodan-kosz-nem/)

1 	Bodán van csak olyan kőzet, az agyagkőzet másként aleurolit, amely a tudományos kutatások szerint a legalkalmasabb nagy aktivitású radioaktív hulladék végleges
tárolására.

	Többféle kőzetet tartanak tárolásra, illetve elszigetelésre alkalmasnak; gránit, agyagos képződmények, kősó, vulkáni tufák. Országonként eltérően. Valójában nem a tudományosan megalapozott kutatás szerint rangsorolnak,
hanem az a jó, ami helyben van és olcsó. Igazából mindegyik kőzetnek vannak előnyei és hátrányai. Az agyagos
kőzet (mint a bodai aleurolit) előnye a kis vízvezető-képesség, de a különböző agyagoknak eltérőek lehetnek a
tulajdonságaik. Nyomás alatt egyes agyagfajták könnyen repednek, szabad utat engedve a víz áramlásának. Nem
indokolja semmi, hogy csak Bodán lehet a végleges tárolót megépíteni. A bátaapáti-i tárolót is számításba lehet
venni.
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Négy téves megállapítás és négy helyreigazítás a Bodára
tervezett atomhulladék tárolóval és a nukleáris energiával
kapcsolatban

2	A hulladéktároló 1000 méter mélyen lesz, elzárva a környezetétől, és nem fog jelenteni
semmilyen veszélyt ránk.

	Nincs 100%-os biztonság. Lehetetlen több százezer évre előre tervezni, a kutatólaboratóriumi néhány évtizedes
mérések eredményeit nem lehet százezer évekre előre vetíteni: Mind a tárolt anyag, mind a kőzetfajta, mind a környezet megváltozhat az idők folyamán.

3 Az atomhulladékot el kell helyezni valahol, ezért kell a végleges tárolót megépíteni, ha 		
nem Bodán, akkor másutt.
	NEM KELL MOST MEGÉPÍTENI a végleges tárolót! „Igen, sajnos ezt a problémát jelenleg nem tudjuk megoldani, de a
tudomány fejlődik, várjuk meg, hátha történik valami az elkövetkezendő ötven évben. Az unokáinknak esetleg lesznek jó
ötleteik…” (Nagy-Britannia)

4	Szükségünk van a paksi atomerőmű bővítésére, kell az atomenergia, mert a megújuló
energiahordozókkal nem lehet Magyarország villamos energia szükségletét kielégíteni.

	A kutatás mai állása szerint is kijelenthető, hogy 2050-ig egy teljes mértékben megújuló energiákon alapuló villamos energia ellátás lehetséges Magyarországon. Ebben nem a műszaki tudás és az ország adottságai jelentenek
akadályt, hanem elsősorban az energiapiacot jelenleg uralóknak (atom lobbi) ellenkezése és a jelen kormányzat
energiapolitikája. (Lásd ehhez bővebben; mnnsz.hu/wp-content/uploads/2013/04/Energiacel.pdf)
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Vlasta Toth, Horvátország
Jakub Šiška, Csehország
Dr. Kóbor József, Magyarország
Dr. Kiss Magdolna, Magyarország
és az egész WECF-team-nek.

Interjúalanyaink közül sokan kiemelkedő és
bátor munkájukért kitüntetést kaptak:
Albena Simeonova megkapta a Goldman
Környezetvédelmi Díjat;
Nukleáris Fegyverektől Mentes Jövőért díjat
kapott Souad Al-Azzawi és Ursula Sladek.
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„Tehát fel kell állnunk,
és ki kell jelentenünk,
hogy ez nem
a járható út!”
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Meghívjuk önt egy …

Mi van e kifejezések mögött: uránbányászat,
urándúsítás, atomerőmű, szuperbaleset, újrafeldolgozás, atomtemető? Olyan nőkkel, férfiakkal
találkoztunk, akik a tapasztalataikat megosztották velünk. Szomorú tapasztalataikat, amelyek
sok ország, sok emberét érintették. Kutattunk és
tényeket állítottunk össze. Ezt a tudást adjuk tovább – mert a tudatlanság öl. Életet és élőhelyet
pusztít el. Tönkre teszi visszafordíthatatlanul az
egészséget, az emberek génállományát és vele a
jövőnket.
Könyvünkben bátor emberek jutnak szóhoz, akiket nem tart vissza sem az elbocsátás, sem a halálos fenyegetés, hogy az igazságot nyíltan kimondják. Hálásak vagyunk ezért nekik.
Van jobb megoldás és út a nukleáris energiánál. Ez utazásunk tanulsága. Ezért is kötelességünk, hogy Alain de Halleux, egyik interjúalanyunk szavaihoz csatlakozzunk: „Tehát fel kell

állnunk, és ki kell jelentenünk, hogy ez nem a
járható út”.
A WECF team-je

Előszó

… utazásra, melynek során az uránnal kapcsolatos kérdéseket járjuk körül. Meg akarjuk tudni,
mi lappang az atomenergia mögött és milyen a
kihatása – nálunk és világszerte. Mit jelent számunkra és környezetünk számára, ha Németország energiaforrásként a nukleáris energiára támaszkodik. Ezért indulunk útra az urán nyomában. Mert az urán olyan „nyersanyag”, amire
az atomerőműveknek van szükségük az áram
előállítása során.

Utazásunk állomásai
Urán-újrafeldolgozás
Oroszország
Uránbányászat
Jekatyerinburg
Nagybritannia
Sellafield Németország
Ozjorszk
Majak
Csernobil
Belgium Wismut
Brüsszel
La Hague
Schönau
Ukrajna
Franciaország
Belene
Fessenheim
Új építésű erőmű
Bulgária
Moszul
Erőmű
Irak
Urándúsítás és
uránfegyverek
Megújuló
energiák

Tárolás

Szuperbaleset

Marshall-szigetek
Atomfegyverteszt

A bányászattól az atomtemetőig az urán, az atomerőművek „nyersanyaga”, kiterjedt és veszélyes
utat tesz meg. Ennek a folyamatláncnak minden
egyes állomásán, világszerte emberek kerülnek
vele kapcsolatba, és vannak messze ható hatásának
kitéve. A térkép azokat a helyeket mutatja, amelyeket közelebbről is megnéztünk. Németországban a megújuló energia felzárkózott az atomenergiához, és bármikor probléma nélkül kiszoríthatja
azt a piacról.
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Ausztrália

Rongelap-Atoll

Elfújta a szél

Uránbányászat
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„A problémát pedig megoldja
a biológia”

G

ertrud Warta 18 év óta harcol azért, hogy
rákban elhunyt férje betegségét elismerjék
foglalkozási betegségnek. Esetével a Wismut
uránbánya sok volt alkalmazottját képviseli.

Az ön férje a bányában dolgozott. Milyenek voltak ott a
munkakörülmények?
Férjem 1964-ben kezdett a Wismutnál. Kezdetben, mint bunkerőr tevékenykedett. A bunkerban
centiméter vastagon állt az uránpor, aminek védtelenül volt kitéve. Csak hat órát szabadott volna
ott, maszkban dolgoznia, ő azonban nyolc órát
dolgozott, mégpedig maszk nélkül. Az embereknek semmiféle maszkot és védőöltözetet nem bocsátottak rendelkezésükre. Volt ott egy kettéosztott bunker, összesen 15.000 köbméter uránkőzettel, a sugárzás halmozott erejű lehetett. A hetvenes évek elején sejtették, hogy a betegségek ebből
a tevékenységtől származhatnak, de bizonyosat
nem tudott senki.
Majd 23 évi bányászati tevékenység után beteg lett a
férje? Az éves rendes vizsgálatnál a jobb tüdejében árnyékot diagnosztizáltak. Először a tüdejét
műtötték, majd egyik veséjét távolították el. Egy
hathetes átképzés után teljes munkaidőben kellett dolgoznia, holott már volt tanúsítványa erősen
csökkent munkaképességről. Három héttel később újra operálni kellett. 47 évesen alkalmatlan
lett. Jóllehet 25 évet dolgozott, mégse kapott végkielégítést.
8

Nyugatnémet országban folytatták ezután a kezelést? Egy nyugaton elvégzett műtéttel lehetett még kevés esélye. Mindent feladtunk: állásomat, mint tanárnő, amit 28 éve gyakoroltam, a
kényelmes újépítésű lakásunkat és két felnőtt fiúnkat [hátrahagytuk]. Pénzügyi forrásunk nem
volt, mivel az pénzcsere előtt álltunk. Utazás a bizonytalanságba. Senki nem tudta, hogyan tovább,
hogy férjem egyáltalán túléli-e az operációt. Az
idegöszszeomlás határán álltam.
Mi történt ezután? Több műtét után már csak
a fájdalmat próbálták enyhíteni. Két éve át
szinte állandóan a kórházban volt. 1994. február végén haza hoztam, márciusban meghalt.
Miből gondolja, hogy férje betegsége a bányászati tevékenységéből származik?
A férjem nem dohányzott, soha nem szedett
gyógyszert, és nem volt semmilyen örökölt hajlama. Minden kezelőorvosa egyhangúlag azon a
véleményen volt, hogy betegségének oka a hosszú
éveken át a bányászatban végzett tevékenységére
vezethető vissza. Amikor meghallották, hogy nem
kapja meg az elismervényt arról, hogy foglalkozási betegsége van, csak a fejüket csóválták.
Hogyan vették észre, hogy a rákos betegek aránya az
ércbányászok körében megnövekedett?
A 80-as évek elején újra és újra megjelent az újságokban kalapáccsal és lapáttal ellátott gyászjelentés. A halottak közül sokan még viszonylag fiatalok voltak. Amint a rákos esetek megsokasodtak,
az ember gondolkodóba esett. Nos, a bányászok-

Gertrud Warta, 65, a korábbi NDK–Wismut uránbánya egykori
munkásának özvegye. Ma Augsburgban él.
Ország: Németország

Uránbányászat

nak évente kellett kontrollra menniük, és mindig
azt kérdezték utána: „Kinél fedeztek fel árnyékot
a tüdejében ez alkalommal?” Majd Jöttek az
„Több tízezer tudomáemberek Zschadraß-ba,
nyos tanulmány készült,
ahol megoperálták
de ami ezekből kiderül,
őket. Voltak klinikák,
az nem jut el a nyilváahol csak Wismutnosságig.”
munkásokat kezeltek.
Sok dolog egyáltalán nem került nyilvánosság elé,
nagy volt a titkolózás.
A mai napig nem adta meg a bányásztársaság férjének
a foglalkozási betegségéről elismervényt. Miért nem?
Az érintettnek be kellett bizonyítania, hogy a betegsége hivatásával függ össze. De egy munkás
sem tudta ezt, mivel nekik semmilyen dózismérőjük nem volt, amiről leolvashatták volna a sugárzás mértékét. Ezt csak a fordulat után kezdték
meg. Tehát csak becsült értékek vannak. Ha volt is
munkahelyi mérés, csak negyedévente a délelőtti
műszakban. A kései és az éjszakai műszakban
pedig sok szellőzőt a huzat és a zajterhelés miatt
kikapcsoltak. Az értékek ezért nem reprezentatívak. A technikai megfigyelőszolgálat a mérésénél
a Jacobi-tanulmányokra támaszkodik. Ezt a Hirosimára és Nagaszakira ledobott atombomba alapján határozták meg, ahol rövid és erős volt a sugárzás. Wismutnál pedig alacsony és közepes a
dózis, amit hosszútávon lélegeztek be.
Miért tartott az önök esetének feldolgozása olyan sokáig? A Wismuti Központi Tanácsadóhely brosú-

rájában az áll, hogy az eseteket nagyon rövid idő
alatt eldöntik. Számomra ez olyan, mint egy arculcsapás: Három évet vártak, amíg a férjem meg
nem halt, és csak ezután közölték velem az elutasítást. Sok károsult nincs abban az erőben, hogy
jogos követelését keresztülvigye. Sokan előbb
meghalnak, mielőtt a panaszukra megérkezik a
döntés. A hozzátartozóknak már nem érdekük,
vagy már lemondtak róla, mert nincs rálátásuk a
dologra. Így újra lezárul egy eset a szakmai egyesület számára.
Hogyan tovább? Nem hagyom annyiban. Az
uramra gondolva folytatom a harcot, és ha kell, a
Szövetségi Bíróságig is elmegyek. Az esetemen keresztül akarom a nyilvánosságot ráirányítani erre
a problémára, mert az én példám ezrekét képviseli.
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A vég kezdete
A uránnal kapcsolatos folyamatláncnak rögtön az elején
egy messzire ható környezetszennyezés indul el.
Mint más fémek, az urán is érc formájában, kőzetben
található. Az érckőzet urán-tartalma csak 0,5% (A gyakorlatban sokkal gyengébb minőségű, kisebb koncentrációjú
ércet is kitermeltek, például Magyarországon, KeletNémetországban. Kóbor József megjegyzése) Többnyire
felszíni vagy mélykitermeléssel bányásszák. Újabban
azonban a kioldó bányászat (Leaching) nyert jelentőséget.
Ennél kénsavat vagy nátrium-hidroxidot vezetnek be
közvetlenül a földalatti érctelepbe, és az urántartalmú
oldatot kiszivattyúzzák a felszínre. Gazdaságilag fontos
uránbányák Ausztráliában, Kanadában, Kazahsztánban,
Brazíliában és újabban Afrikában találhatóak. Már
évek óta nem tudja fedezni a kinyert uránmennyiség a
globális keresletet: Ezt, az uránpiacon mutatkozó hézagot
elsősorban raktárkészlettel, a régi nukleáris fegyverekkel
és az újrafeldolgozott fűtőelemekkel tömik be.
Mérgező hulladék iszapok
A sárga uránkoncentrátum, a yellowcake előállítása a
bányák közelében fekvő feldolgozóüzemekben történik.

Filmtipp „Uranium – is it a country? – eredeti film
rendelése: www.strahlendesklima.de; magyar feliratozással: „Urán – az egy ország? A nukleáris energia
nyomában.” Dokumentumfilm az uránbányászatról
Ausztráliában. http://sopianae.eu/uranium-the-film/.

Yellowcake sárga, porszerű keverék, amely 70%ban urán-vegyületekből áll. Az urándúsítási folyamat
kiindulási anyaga. Egy kilogramm sárga porhoz körülbelül két tonna ércet kell kibányászni.

B

ildnachweis nötig?
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Kénsav vagy lúg és nagy mennyiségű víz felhasználásával
oldják ki az uránt a kőzetből. Ennél összetett maradvány
– az úgynevezett zagytéri meddő (tailing) – marad vissza.
Ezt a hulladékiszapot tárolómedencébe pumpálják. Ez
sok egészségre káros anyagot tartalmaz, mint például:
tórium, rádium, arzén és nehézfémek. A zagytéri meddő
az eredeti radioaktivitásnak még 85% -át kibocsájtja,
ez csak lassan csökken, néhány százezer év alatt.
Az ember beszennyezi a természetet
Mind a bányászat, mind az uránfeldolgozás során
radioaktív por szabadul fel. Az emberek testébe jutva,
a radioaktív sugárzás megtámadja a sejteket. Nemcsak
a bányászokat teszik ki ezzel jelentős rák-kockázatnak.
A környező lakosság körében is az átlagosnál magasabb
a rákos megbetegedések aránya. Ha a zagytározók
megrepednek és a gát meghibásodik, a radioaktív
anyagok kijutnak a tározóból, bejutnak a vízáramba, és
beszennyezhetik a talaj- és az ivóvizet, a tavakat és a
folyókat, valamint a levegőt. A szél radioaktív homokot fúj
ki a kiszáradt zagytéri meddőből. Még radon gáz is távozik
innen. Az ember belélegzi, s ez okozhat tüdőrákot. Az
ausztrál bányák közelében az állatok jelentős mértékben
megnövekedett sterilitás- és mutációs-rátát mutatnak.
Mivel a legtöbb uránbánya aszályos vidéken fekszik,
nagy vízfogyasztásuk előidézi a vidékek kiszáradását.
Az őslakosok rovására
Az uránbányászat embereket érint, főleg a bennszülött
népeket, mint az indiánok Észak-Amerikában, a tuaregek
Nigerben, az indiai adivasi vagy az ausztrál bennszülöttek. Hazájukban található az uránt feltáró területek
mintegy 70% -a. Mivel életmódjuk mélyen gyökerezik
a helyi ökoszisztémákban, a radioaktív szennyeződés
létalapjaik megsemmisítését jelenti. Újra és újra el
kell vándorolnia a tősgyökeres lakosságnak, emiatt a
településszerkezetük széttörik, és hagyományaikat is
fel kell adniuk. Gyakran antidemokratikus folyamatok
kísérik az ércbánya megnyitását. Az ausztrál kormányzat
az Olympic Dam bányavállalat javára hatályon kívül
helyezte a környezetvédelmi, a vízvédelmi törvényeket
és a bennszülöttek kulturális öröksége törvényt.
Olympic Dam uránbánya Ausztráliában: A hivatalos
vezetés, a zagytéri meddőt egy szóval sem említi.
Először repülőről láthatjuk a hatalmas felületeket.
Kép forrása: www.strahlendesklima.de

		

Urándúsítás és uránlövedékek

		
Átütő siker
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„Senki sem tudja, hogyan
fognak megbirkózni vele az
érintett személyek, feltéve, ha
még életben vannak.”

S

ouad Al-Azzawi környezetvédelmi mérnök
az Öböl-háború után tanulmányozta a
szegényített uránlövedéknek a lakosságra
gyakorolt hatását. Amikor megpróbálta közzétenni az eredményeit, halálos fenyegetéseket
kapott.
Mindkét Öböl-háborúban az amerikai és a brit erők bevetettek szegényített uránlövedékeket. Mi lett ennek a
következménye? Hatalmas területek Nasriában és
Baszrában egészen Kuvaitig teljesen beszennyeződtek. Több mint kétmillió iraki civil, továbbá
iraki és amerikai csapatok nagy dózisú sugárzást
szenvedtek el. Néhány évvel később epidemiológiai tanulmányok a gyermekeknél a leukémia jelentős növekedését, veleszületett fejlődési rendellenességeket, terméketlenséget és egyéb betegségeket bizonyítottak. Hasonló trendeket figyeltek
meg az amerikai háborús veteránoknál. Ez megmutatta, milyen típusú fegyverrel van dolgunk!
Mi történt azokkal az emberekkel, akik kapcsolatba kerültek ezzel a lőszerrel? Sok ember immunrendszere
jelentősen meggyengült ettől. Az Irakra mért csapás a szegényített uránlövedékkel a sugárterhelés mellett, még átfogó gazdasági szankciókkal is
együtt járt. Az emberek ellátása rossz lett, és így
erősen legyöngültek. Szervezetük gyakran nem
tudta a rák és más betegségek ellen felvenni a harcot. A romló egészségügyi rendszer, nem megfelelő gyógyszerek és a megfelelő kezelés hiánya
több ezer ember halálához vezetett.
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Az ön családja is érintett volt?
Igen. Tíz hónappal ezelőtt a férjem meghalt 58
évesen aplasztikus anémiában. Az orvosok azt
mondták, hogy ez a leukémia alapformája. Ők úgy
vélik, hogy sugárzás érte. Három rokonom szenved rákban, vetélés, valamint a sterilitás is újra
meg újra előfordul a családban. Egyikük veterán
volt az Öböl-háborúban 1991-ben, és már nem tud
többé gyermeket nemzeni.
Milyen a helyzet ma Irakban az uránlövedékek vonatkozásában?
Mint minden megszállt országban, a helyzet
romlott. Az ellátás hiányosságát, a környezetszennyezést, a romló általános egészségügyi
helyzetet és a hatmillió menekültet látva, úgy
tűnik, lehetetlen nyomon követni az uránlövedékek által okozott szennyeződést Irakban.
Az Egyesült Államok szándékosan megtiltotta
az erre vonatkozó kutatások elvégzését. E bűncselekmény bizonyítékait el akarják titkolni.
A Nemzetközi szervezeteknek kellett volna a
„Uránfegyvereket,
kockázatfelmérést elvémint eddig is, be foggezniük, mint ahogy pélnak vetni, és mindig
dául Koszovóban történt
tovább fogják fejlesz– jóllehet az uránlövedéteni az egyre pusztíkek által okozott szen�tóbb fegyvereket”
nyeződés Irakban sokkal
rosszabb, mint Koszovóban. De 18 év után, és ezer lehetőség ellenére
még mindig nem történt semmi.

Souad Al-Azzawi, 55, az egyik egyetem alelnöke Moszulban.
Három gyermek anyja, nemrég vesztette el a férjét, aki sugárterhelés miatt halt meg.
Jelenleg a bagdadi egyetemen associate Professor in
environmental Engineering.
Az interneten angolul elérhető művei:
Dr. Souad N. Al-Azzawi: Depleted Uranium Radioactive
Contamination In Iraq: An Overview. Assoc. Prof. / Mamoun
Univ. for Science & Technology http://users.physics.harvard.
edu/~wilson/soundscience/Al-Azzawi.pdf
További szabadon letölthető tanulmányai a témában:
http://www.globalresearch.ca/author/souad-n-al-azzawi
Ország: Irak
Az uránlövedék bevetése miatt a polgári lakosság körében
is előfordulnak a legrosszabb deformitások – a génállomány örökre károsodott.
A kép forrása: Souad Al-Azzawi

Uránlövedékek –

ahogy a hulladékból fegyverek lesznek
Az uránlövedék szegényített urántartalmú (depleted
uranium – DU). Mint a dúsítási folyamat mellékterméke
a DU világszerte nagy mennyiségben rendelkezésre áll.
Összehasonlítva a hagyományos lőszerrel, az urán a lövés
erejét meg tudja duplázni. Nagy sűrűsége miatt az urán pl. az
acélon is át tud hatolni. Először az Öböl-háborúban, 1991-ben
vetették be az uránlövedéket. A balkáni háborúban, a '90
-es évek végén a NATO mintegy 12 ezer tonna uránlőszert
használt, az iraki háborúban eddig akár 165 tonnát is kilőttek.
Visszafordíthatatlan zavar a génállományban
Az U238 nemcsak radioaktív alfa-részecskét bocsát ki, hanem
kémiai méreg is. Már alacsony
dózisban is károsíthatja a
Filmtipp A Frieder Wagner
belső szerveket, magasabb
által rendezett dokumentumkoncentrációban pedig
film „Deadly Dust – Halálos por”
nehézfém-mérgezést okozhat.
beszámol az uránlövedéknek az
emberi egészségre és a környeA koszovói háború után és
zetre gyakorolt káros hatásairól.
Irakban gyakran fellépő vetélést
Rendelés: www.ochowa-film@tés a genetikai károsodást az
online.de.
újszülötteknél az uránlövedékre
vezetik vissza. Az érintett
népesség génállománya örökre károsodott. 		
Szálló por határok nélkül
2007-ben 18 ország vette föl az uránlövedéket fegyvertárába:
Egyesült Királyság, Egyesült Államok, Franciaország, Oroszország, Görögország, Törökország, Izrael, Szaúd-Arábia,
Bachrain, Egyiptom, Kuvait, Jordánia, Pakisztán, Omán,
Thaiföld, Kína, India és Tajvan. Irakon kívül uránlövedéket
vetettek be már Afganisztánban, Kuvaitban, Palesztinában,
Dél-Libanonban és Koszovóban. Az olyan területekhez,
amelyeket szegényített urán szennyezett be, nemcsak
az Egyesült Államokban és az Egyesült Királyságban lévő
termelési létesítmények tartoznak, hanem a teszt- és
fegyvergyakorló helyek, a tárolók, továbbá a baleset és
a katonai akciók helyszínei, amiket megtámadtak, és
bombáztak az uránfegyverekkel. A radioaktív felhőket a szél
olyan területekre is elfújja, amelyek több száz kilométerre
vannak a robbanástól. A szálló por, amely szegényített uránrészecskéket tartalmaz, minden homokviharnál radioaktív
részecskéket szállít minden szomszédos területre és országba.

Urándúsítás és uránlövedékek

Került ön valaha veszélybe a kutatási tevékenysége
miatt? A 90-es években azt mondták nekem,
hogy tartsam távol magam ettől a kényes kérdésről, mert a team-em és én állítólag az eredményeink közzétételével pánikot keltünk Baszra
környékén. Tilos volt számomra 2001-ig a kutatási eredményeimet – akár Irakban, akár külföldön kiadnom. A megszállás után a Bader
szervezet elrabolta a fiamat, és az unokaöcsémet. Három napig kínozták, majd félholtan az
út szélére dobták őket. El kellett hagynom a szülővárosomat, Bagdadot, és Moszulba kellett áttelepednem, mert halálosan megfenyegettek.
Sok kollégámat és más kutatócsoportok tagjait
is megölték, bebörtönözték vagy kiutasították az
országból.

Kockázatos maradvány
Az uránt dúsítani kell, hogy az áramtermeléshez szükséges fűtőelemekké lehessen feldolgozni. Ennek során
erősen mérgező és radioaktív anyag marad vissza.
A villamosenergia-termeléshez a szokásos
erőműtípusoknak U235-ra, hasítható uránizotópra
van szükségük. Ugyanakkor az urán-koncentrátum
mindössze 0,7% U235-t tartalmaz, nagyobb részét a
stabil U238 teszi ki. Ezért kell az uránt, hogy alkalmas
legyen a reaktorhoz, 3–5% -os U235-tartalmúra
dúsítani. Dúsításhoz az anyagnak gáz formában kell
rendelkezésre állnia. Ezért ezt kémiailag agresszív uránhexafluoriddá kell átalakítani. Bonyolult folyamat során
az urán-hexafluorid két urán izotópját az U238-at és az
U235-öt, amennyire csak lehetséges különválasztják.
A nagyobb mennyiségű U235-t tartalmazó részt
dúsított, a kisebb mennyiségű U235-t tartalmazót pedig
szegényített uránnak (DU) nevezik. A dúsított anyagot
fűtőelem-üzemekben ismét fémmé alakítják, (ford.
kieg. pasztillákká préselik, majd fűtőelemként üzemanyagpálcákba töltik, melyeket kazettákba szerelnek),
majd üzemanyagként használják az erőművekben.
A szegényített uránt nem lehet áramtermelésre használni.
Uránszállítás Európán keresztül
Minden tonna dúsított uránra legalább hét tonna szegényített urán-hexafluorid jut hulladékként. A radioaktív maradványokat Nyugat-Európából legtöbbször Oroszországba
szállították. Ott az adatok szerint az Urenco újrahasznosító
üzemben a felhasználható uránrészeket kinyerik belőle.
Gazdasági szempontból azonban az anyag újradúsítása
sokkal drágább, mintha új, természetes uránnal végeznék

ezt el. A vállalkozások számára eddig ez volt a legkényelmesebb módja a nukleáris hulladék ártalmatlanításának.
Így a német dúsító üzemből, Gronauból 1996 óta
összesen 27.000 tonna uránhulladékot semmisítettek
meg Oroszországban. Világszerte mintegy 1,1 millió
tonna szegényített uránt tárolnak a dúsító üzemek.
A többit többek között urántöltetként használják föl.
Veszélyes szállítmány
A maradványok tárolása során a tárolótartály szivárgásának kockázata áll fenn, miáltal a radioaktivitás a talajés az ivóvízbe bejuthat. Így folyt ki 2008 júliusában, a
francia dúsítóüzemben, Tricastin-ben 30.000 liter radioaktív uránoldat a szivárgó tartályokból. A szállításnál fennáll
a robbanásos balesetek veszélye. A Szövetségi Kormány
jelentése szerint 2007 eleje és 2008 októbere között több
mint 300 nukleáris szállítmány útvonala vezetett Németországon keresztül, főként a közúton. Felügyelet nélkül
zajlanak ezek a belvárosokban is. Az uránt gáz-halmazállapotú UF6-ként szállítják. Szivárgás esetén, ha érintkezik
a levegő páratartalmával, nagyon mérgező és maró hatású
hidrogén-fluorid fejlődik. A szegényített urán ártalmatlanítására Oroszországban került sor, nem megfelelő
biztonsági óvintézkedések mellett. Urán-hexafluorid
tartalmú hordókat találtak a szabad ég alatt tárolva, amelyek folyamatosan nagy intenzitású radioaktív sugárzást
bocsátottak ki. Tomszk régióban, ahol urándúsító üzem
található, a várható élettartam mindössze 48 év.

A nukleáris hulladékot, mely az urándúsítóba kerül,
nagyrészt védtelenül, sűrűn lakott területeken is átszállítják:
A kép forrása: aaa–West, http://www.anti-atom-aktuell.de
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Atomerőmű

		
Nyugaton
a helyzet változatlan
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„A fő probléma nem az egészség károsodása, hanem az elfogadhatatlan munkaszervezés.”

A

lain de Halleux forgatta az ARTEdokumentum-filmet – „Mindent kézben tartunk? (Alles im Griff?)” címmel – a
francia atomerőművek munkafeltételeiről.
A kutatáshoz a rendező két évet töltött el az
atomerőművek munkatársaival.
Miért akart filmet forgatni erről a témáról, és milyen
tapasztalatokat szerzett kutatása során? Meg akartam érteni, pontosan mi történik egy atomerőműben, mert a svéd Forsmark atomreaktor 2006 júliusában csaknem felrobbant. Tehát elhatároztam,
hogy az egyszerű dolgozókkal fogok beszélni.
Az EU-államokban több hónapon át végzett kutatásaim során beláttam, hogy senki nem akar
ennek az iparnak a létesítményeibe beengedni
engem, és kérdéseimre válaszolni. Voltam például
Sellafieldben, ami a British Energy-hoz (BE) tartozik. De a munkások nem voltak hajlandóak velem
szóba állni. Féltek, hogy elveszítik állásukat. Svédországban is mind féltek. Ott egy olyan közösséghez tartozol, amelyik az atomerőműben teljesen elválasztva él a világ többi részétől. Az atomipart már sok éve nagy titokzatosság veszi körül,
és senki nem beszél róla. Ha ezt teszed, elveszted
munkádat, és mindenki árulónak tart.
Melyik országban tudott az atomerőművek munkásaival igazából beszélni? Az az ország, ahol az emberek valóban elkötelezve érezték magukat a beszédre, Franciaország volt. Ebben az országban,
amely vezető az atomiparban, a dolgok tényleg
16

rosszul mennek. Ezt bizonyítja a munkások beszélgetésre való hajlandósága. Ennek az országnak
54 reaktora van. Közülük egyik, Fessenheim, rögtön a német határ mellett. A franciák megpróbálják a futamidőt meghosszabbítani, jóllehet be kellene zárni. Néhány dolgozó ezt Halál-atomerőműnek nevezi.
És a munkások most azért beszélnek, mert aggódnak?
Félnek munkába menni, mert az atomerőmű an�nyira veszélyes. 50 évvel ezelőtt minden dolgozó
hallgatott, mert védeni akarták az iparágat az antiatom megmozdulásokkal szemben. Manapság
elkezdenek Franciaországban beszélni, mert félnek, hogy hatalmas katasztrófához vezet, ahogy
az atomiparban intézik a dolgokat. Ezért vállalták,
hogy a kamerám előtt beszéljenek. És ezt újra csak
a félelem tette.
Milyenek a munkafeltételek egy atomerőműben?
Korábban minden tevékenységet azok a dolgozók végeztek, akik közvetlenül az atomerőmű alkalmazottai voltak. Létezett egy úgynevezett kollektív gondolkodás. Manapság a munkavállalók
már nem közvetlenül az atomerőműben, az energiaiparnál, hanem mint alvállalkozók egy cégnél vannak alkalmazásban. Nem tartoznak hivatalosan az atomiparhoz, és mint alvállalkozók, állandóan az egyik atomerőműtől a másikig költöznek, mert a szerződések egy EU törvény miatt
kétévente lejárnak. Így a közös gondolkodás elveszett. Ezenkívül az atomerőművi munkások
közvetlenül az egyetemről érkeznek, és semmi-

goznak. Hogy lehetséges ez? Ha azt mondod, nem
tudod, hogy a marhasülted a marha húsából van,
az emberek azt hiszik, hogy nagyon ostoba vagy
– ugyanaz a helyzet az energiával kapcsolatban
is. Mi nem tudjuk, honnan származik az energia,
és nem ismerjük azokat, akik ezt létrehozzák. Ez
nem igazságos, és ráadásul nagyon veszélyes is.
Mit gondol, mi történne egy szuperbalesetnél?
Ha egy erőmű felrobban, kb. 1 millió emberre van
szükségünk, akik feláldozzák magukat, hogy elhárítsák a problémát. Csernobil nem volt óriásbaleset, „csak” nagyobb. Ha nem áldozta volna
fel oly sok ember magát, a helyzet tízszer rosszabb
lett volna. Európában senki sem áldozná fel magát
önként, mert senki sem felelős érte, és mert nem
élünk már diktatúrában. Tehát fel kell állnunk, és
ki kell jelentenünk, hogy ez nem a járható út!

Alain de Halleux, 52, nukleáris vegyész képzettségű, négy fiával
Brüsszelben él. Az egykori háborús fotós már eddig is számos dokumentumfilmet forgatott, és többek között aikidót oktat.
Ország: Belgium

Filmtipp „Alles im Griff?” „Mindent kézben

tartunk?” A nukleáris energia vitája során egy
aspektusról gyakran megfeledkeznek: az atomerőmű alkalmazottainak munkakörülményéről.
A dokumentumfilmben ők jutnak szóhoz.
Megrendelhető a következő weboldalon:
www.dvdoc.be.
A belga rendező, Alain de Halleux a témában azóta
további 3 dokumentumfilmet forgatott: „Munkavállalás az atomerőműben”(2009), „Csernobili
4 örökre” (2011) és „Fukushima története” 8 részben (2012), ez utóbbi itt elérhető; https://www.
youtube.com/playlist?list=PL6019317790BC1055
Geschichten aus Fukushima komplett (1–8).

Atomerőmű

féle tapasztalatuk sincs, de parancsokat osztogatnak. Ez így teljesen abszurd. Hogy parancsot adjunk, ahhoz végül is kell tudnunk, hogy miről beszélünk.
Tehát inkább egyfajta biztonsági problémáról van
szó? Ez tisztán biztonsági probléma. Az emberek
az atomiparról azt mondják, hogy mindent kontroll alatt tartanak. Ez nekem gondot okoz, mert
az ilyen kijelentés azt jelenti, hogy halvány fogalmuk sincs a valóságos helyzetről, vagy nem akarnak igazat mondani. Mert különben azt mondanák: Igen, ez gond, azonnal meg kell oldanunk.
Olyan átkozottul biztosak magukban, amikor ezt
mondják, ez nem ugyanaz
a technológia, mint a cser„Az emberek elkezdnobili erőműnél. És ez így
tek beszélni, mert
van. De: az ember áll a bizfélnek.”
tonsági kérdés központjában. És az emberrel, tehát az alvállalkozóval nagyon rosszul bánnak ott. Sokan öngyilkosak lesznek, és a válási arány nagyon magas a dolgozók
között.
Mert olyan nagy a nyomás? Tudják, hogy a munkájuk nagyon fontos a biztonság szempontjából,
ugyanakkor – a magas költség nyomása miatt –
senki nem végezheti jól a munkáját. Ha most az
atomerőműben valami történik, nem a vezetőket – mint korábban – hanem a dolgozókat vonják
felelősségre. Mert ők írták alá a papírokat, amelyeken az áll, hogy ők elvégezték ezt a munkát. Ez
pedig logikátlan: a munkásokat rosszul fizetik,
mégis az egész felelősséget magukra kell venniük.
Számomra ez, a szolgaság modern formája.
Ez nem hangzik nagyon demokratikusan…
Nem. Elfogadhatatlan, hogy azokat az embereket, akik az áramunkat megteremtik, úgy kezelik, mint a szemetet, és senki nem ismeri őket. Korábban tudta mindenki, hogy a szenet a földből a
bányászok bányásszák ki. Ma bekapcsolod a számítógépedet, és egy másodpercet sem gondolsz
azokra az emberekre, akik az atomerőműben dol-
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A hűtés lényeges eleme az atomerőművek
biztonsági technológiájának.
A kép forrása: Kurt Michel, www.pixelio.de

Forró vas
Ahogy a villamosáram a szén, az olaj és a gáz által termelődik az atomáram is egy gőzerőműben jön létre. A hő az
atomerőművekben a maghasadás és kismértékben magbomlás (radioaktivitás) során keletkezik.
A világ elektromos energiatermelésének mintegy
15–16 %-át állítják elő világszerte összesen 439 nukleáris erőműben. Az erőművekben az urán-atommag
hasítása során termelődik nagy mennyiségű energia.
Az ennek során felszabaduló neutronok újra további
hasadásokat indítanak be a szomszédos atomokban – egy láncreakció alakul ki: hő fejlődik, amely
felmelegíti a vizet. Az így keletkező gőz meghajtja a
turbinákat – elektromos áram termelődik. Ha ezt a
láncreakciót nem kontrollálják, magolvadás következhet
be. A legrosszabb esetben ellenőrizetlenül radioaktivitás szabadul ki. Ezért kell féket és a hűtőanyagokat
használni. Többnyire erre vizet használnak.
Kockázat a részletekben
A leggyakoribb erőmű típus a könnyűvizes reaktor, ahol vizet
használnak hűtőfolyadékként és részecskefékként. Kétféle
építési típusa van: a forralóvizes reaktor és a nyomottvizes
18

reaktor. A valamivel egyszerűbb szerkezetű forralóvizes
reaktornál ugyanaz a víz működteti a generátorokat, amely a
fűtőelemekkel kerül érintkezésbe. Különösen ennél az építési
típusnál gyakran következik be súlyos hidrogénrobbanás, mint
pl. 1987-ben Gundremmingennél és Krümmelnél, valamint
1999 és 2001 között Brunsbüttelben. A nyomottvizes
reaktorban a maghasadás és villamosenergia-termelés két
vízkör által van egymástól elválasztva. Mindkét reaktortípus
műszaki kockázatokat rejt: gyakran fordul elő hűtési probléma
és szivárgás. Ezek különösen a vészleállító kockázatait
erősíthetik fel, mert a vészrendszerereknek kell ezután
gondoskodniuk a nagy bomlásihő hűtéséről. Egykor az USA
egyik új reaktorában a Harrisburg atomerőműben, 1979-ben
kiesett a hűtőrendszer vészleállítója, amelynek magolvadás
lett a következménye. A vészáram-ellátás is mindkét építési
típusnál gyenge. A svéd Forsmark reaktorban 2006-ban
kiesett az áramfejlesztők fele egy rendellenességkor. Egykor
az atomerőművek alkalmazottai mérőrendszer nélkül
tevékenykedtek. A tervezési osztály egykori vezetője szerint
Forsmarkban mindössze hét percen múlt a magolvadás.
Különösen Krummel és Brunsbüttel, de az Isar 1. és Gundremmingen is Forsmarkhoz nagyon hasonló szerkezetűek.
A nehézvizes reaktorban nehézvizet (D2O) használnak
a hűtésre. Ezt nagyon költséges módon kell előállítani.
A grafitreaktorban a grafit szolgál neutronfékként.
Ebbe a csoportba tartoznak a szovjet RBMK reaktorok is. A
legismertebb ilyen típusú a csernobili. Több ilyen reaktor még
mindig működik Oroszországban. Speciális fajtát képeznek a
grafitreaktorok között a magas hőmérsékletű reaktorok
(„kavicságyas” reaktorok). Fűtőelemgolyóval,(amely grafitburkolattal mint neutronfékkel van körülvéve) dolgoznak.
Ez a technológia azonban nem ment át a tesztfázison.
A tenyésztőreaktorok az áramtermelés mellett egyidejűleg
arra is szolgálnak, hogy a plutónium üzemanyagot
„tenyésszék”, hogy az erőművek újra felhasználhassák. A
biztonsági kockázat jóval magasabb, hiszen a plutónium
sokszorosan robbanékonyabb és károsabb, mint az
urán. Kivéve a kisebb kutatóreaktorokat eddig egyetlen
„gyors tenyésztő” sem működött a gyakorlatban.
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„Az embereknek rövid az
emlékezetük”
agyezsda Kutepova ügyvédnő, a Majak
Erőműben bekövetkezett nukleáris
katasztrófa áldozataiért harcol a helyszínen.
Ön egy elzárt városban, Ozjorkszban nőtt fel, ahol a Majak
Atomerőmű épült. Hogyan képzelhető el ott az élet?
Gyermekkoromban a titokzatosság félelmetes légköre vett körül, mindenhol fegyveres őrök, mögöttük szögesdrót. Szüleim megtiltották, hogy elmondjam bárkinek is, honnan jövök, ha kint voltam. Sokan, az atomerőműben dolgozók közül alkoholisták lettek. A munka után ittak, mert azt hitték, az alkohol eltávolítja a radionuklidokat. Lassan
hozzászoktam, hogy sok ismerősöm rákban hal
meg. Állandóan rettegtünk valamitől. Ám ez hivatalosan mindig azt jelentette: Nálunk minden jó.
Sok ember esett áldozatul a Majaknál történt atombalesetnek. Ön képviseli őket a bíróság előtt. Tudja ezt ön szabadon végezni? Nem. A hivatal rendszeresen üldöz
bennünket, besároznak, megnehezítik a munkánkat, és kémnek (spion) neveznek minket. 2008-ban
megjelent az irodánkban a rendőrség házkutatási paranccsal. Még a gyermekemet is meglátogatták az óvodában, és kikérdezték az óvónőket, hogy
rendes anya vagyok-e, és rendben fizetek-e. Nem
érzem magam biztonságban, és szeretnék a gyermekemmel elmenni innen. Ha a helyzet veszélyesebb lesz, politikai menekült státuszt kell igényelnem.
2000 várandós asszonyt kényszerítettek a szuperbaleset
után az eltakarítási munkákra. Mi lett velük és gyermekükkel? AMint felszámolók (likvidátorok), a nők min20

dent elvégeztek, ami az atomerőműben adódott
– egészen terhességük nyolcadik hónapjáig – védőöltözet és védőmaszk nélkül. Sokan közülük
meghaltak, és sok gyerek nem érte el a felnőttkort.
1991-ig tilos volt az anyáknak, hogy gyereküknek
a katasztrófáról beszéljenek. Ezért sok gyerek, aki
ezt túlélte, és akinek anyja 1991 előtt meghalt, nem
tudja, hogy szülője az eltakarítási munkálatokban
„Naponta 10 ember
részt vett.
hal meg, sok a
Milyen a helyzet ma ezen a virákos beteg és sok a
déken? Ozjorkszkban, ami
fogyatékos gyerek.”
csak mintegy 60 éve létezik, már a második temető is megtelt. Naponta 10
ember hal meg, sok a rákos beteg és sok a fogyatékos gyerek. De az emberek hallgatnak, és a homokba dugják a fejüket. Aggódnak a munkahelyükért és a fizetésükért. Mind akarják az atomtechnika fejlesztését. A környékünk lakói szenvednek
ettől. De ezzel senki sem törődik.

Nagyezsda Kutepova, 37 éves, ő alapította a „Planet of Hopes
– A Remény Bolygója” emberjogi szervezetet. 4 gyermekével
Ozjorkszkban él (Oroszország). 2009-óta végzi – ingyen – ügyvédi
segítőmunkáját. Eddig kb. 500 ügyet vitt bíróság elé, ebből 65-öt
nyert meg. Forrás: Nagy Gergely Miklós 2014. http://magyarnarancs.
hu/riport/ahol-a-foldbol-is-daganat-no-92149. Ugyanitt lásd még
Majakhoz.
Ország: Russland

A kép forrása: Timo Vogt, www.randbild.de

N

„Csernobilból való visszatérésünk után testileg–lelkileg
készen voltunk.”

A

Hogyan dolgozott ezen a nagymértékben szennyezett
vidéken? Védőöltözetet és maszkot viseltünk. Két
évig olyan erős volt a sugárzás, hogy az arcunk
védelem nélkül maradt része egyfajta sugárzásbarnaságot kapott. Nem volt mérőműszerünk,
A katasztrófa idején egy volt ön a kevés sugárbiológus amivel a terepen a sugárzást mérhettük volna, és
aminek segítségével a túlzott dózist elkerülhetközül Oroszországban. Miért lépett erre a pályára?
tük volna. Mint hozzáértők, tudtuk, hogy milyen
Ez volt az én sorsom. Amikor a szüleim fiatalok
következményei vannak a sugárzásnak, és tudavoltak, megparancsolták nekik, hogy holmijuktában voltunk a biztonsági intézkedések fontoskal menjenek a pályaudvarra. Nem tudták, hová
ságának: a speciális öltözetet rendesen fölhúzni
viszik őket. Egy városba érkeztek, amit újonnan
és levetni, megfelelően enni és inni, valamint toépítettek, a mai Ozjorszkba. Ott a Majak-atomalettre menni.
erőmű építésénél dolgoztak. Senki nem tudott
erről. Mindenkinek, így a szüleimnek is alá kellett Hogyan érezték magukat ön és a kollégái a bevetés
írniuk, hogy senkinek sem mesélik el, hol élnek és után? Nekem gyomorproblémáim lettek és bordolgoznak. Öt éven át nem hagyhatták el a várost. zasztó fejfájásom. Majd pajzsmiriggyel operáltak.
Amint 26 évesen megtudtam, mivel foglalkoznak 42 évemmel alkalmatlanná váltam a munkára,
és mindenféle anyagi kiegyenlítés nélkül elbocsáa szüleim, számomra világos lett, hogy nekem e
tottak. És a kollégáim? Csak kevesen élnek már.
tevékenység következményeit kell kutatnom.
Azok, akik még élnek, nagyon betegek. Családjuk
Miért kockáztatta egy gyermekét egyedül nevelő, 30
éves anya az egészségét egy ilyen katasztrófa sújtotta gyakran szétesett. A likvidátorok körében a legterületen, mint Csernobil? Minket, mint szakértőket magasabb az öngyilkosság az országban.
odaküldtek. Számomra ez munkaköri kötelesség
volt. Ráadásul megismertem egy asszonyt, akit
Csernobil közeléből evakuáltak. Nem tudtam elfelejteni a fájdalommal teli szemét. Nem segítene
ön, ha orvos lenne, egy halálosan beteg emberen,
csak azért, mert fél a fertőzéstől? De ha tudtam
volna, hogy a családom és én milyen szörnyen
Natalia Manzurova, 58, lányával Ozjorszkban él. Ő alapította a
szenvedünk, hogy az az állam, amelyiket mi az
„Csernobili Betegek / Rokkantak Szövetségét”, amely kiáll az egykori
egészségünk árán védelmeztünk, így becsap min- felszámolók érdekeiért.
ket, sohasem vállaltam volna ezt a munkát.
Ország: Oroszország
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szuperbaleset után egymillió felszámoló
(likvidátor) ment Csernobilba, hogy „rendet rakjanak”. Natalia Manzurova az egyik
közülük, aki még életben van.
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Határok nélkül
Egy atomkatasztrófánál az erőműben a radioaktivitás
ellenőrzés nélkül, és nagy mennyiségben szabadul fel.
Csernobilban és Majaknál történtek eddig a lehető legnagyobb balesetek.
Majak
A majaki atomerőmű Dél-Urálban az első szovjet atombombát előállító létesítmények közé tartozott. Részben abban a zárt zónában volt, melyet Cseljabinszk és Jekatyerinburg között alakítottak
ki 1945-ben, hogy a külvilágtól elzárva nukleáris fegyvert gyártsanak. Az üzemelés első évében, a plutónium előállítása során keletkezett összes radioaktív hulladékot a közelben fekvő T(y)ecsa
folyóba engedték. A lakosokat nem tájékoztatták erről. A korábbi haláleseteket „folyóbetegségnek” nevezték. 1957-ben a hűtőberendezés meghibásodása miatt felrobbant egy magas sugárzású hulladékkal teli tartály (Kistim-baleset). Csak 1 évvel később nyilvánították 300 km hosszan és 70 km szélesen a területet
zárt zónává. 100.000 lakos szenvedett el nagy dózisban radioaktiv
sugarzást. Éveken át radioaktív folyadék jutott be a szomszédos
Karacsaj-tóba az újrafeldolgozóműből. Amint 1967-ben kiszáradt, a szél messzire szállította a szennyezett port. Még ma is tárolnak Majak területén nyitott tárolóban radioaktív hulladékot az
újrafeldolgozó üzemből.
Majak lakossága
ma is szenved.
A kép forrása:
Timo Vogt, www.
randbild.de

Zárt városok – hivatalosan nem létezőek. Szovjetunióban alapítottak olyan városokat, me-

lyek a szovjet hadiipar, különösen a nukleáris fegyverek kutatásaira és fejlesztésére szolgáltak. Ezeket az úgynevezett
zárt városokat nem lehetett a térképen megtalálni, és csupán irányítószámuk volt. A külföldi útlevéllel rendelkező
polgárok számára ezek az elzárt városok tiltott területeknek számítottak. Némelyikbe még saját állampolgáraiknak
sem lehetett belépniük. A legtöbb nagy elzárt város csak a
Szovjetunió összeomlása után nyílt meg. Néhány atomipari
városba és katonai támaszpontnak számító helységbe még
ma is csak külön engedéllyel lehet belépni.
22

Csernobilban 2000 végéig még 2 reaktor volt üzemben. Az
erőművet ekkor állították le végleg. A kép forrása: Natalia Manzurova

Csernobil
1986-ban az erőmű katasztrófája Csernobilban egy éjszaka megváltoztatta a világot. Több ország, hatalmas területek szennyeződtek be radioaktív anyaggal.
Mintegy 1 millió embert küldtek felszámolóként Csernobilba.
Munkájuk egy még nagyobb katasztrófát akadályozott meg. Eloltották a tüzet, betonnal fedték be a reaktort, és még hónapokkal később is foglalkoztak takarítási munkálatokkal. A Nemzetközi
Orvosok az Atomháború esetén való Védekezésért és a Sugárvédelmi Társaság tanulmányai szerint 1986-tól – 2006-ig legalább
50000–100000 likvidátor (felszámoló) halt meg. Az életben lévők
90%-a pedig egészségkárosodott-nak minősül.
Ukrajnában, Fehéroroszországban és Oroszországban a rákos esetek száma rendkívül megnövekedett. A különféle testi és lelki
megbetegedések, mint pl. idegrendszeri, keringési betegségek
esetében is drasztikus emelkedést lehetett megállapítani. Tízezer újszülött jött a világra genetikus károsodással Csernobil körzetében.
A jövőbeli generációt ilyen génhiba még inkább fogja érinteni,
minthogy a károsodás minden generációnál, az öröklésnél megsokszorozódik. Ráadásul a radioaktivitás káros hatása nem korlátozódik Kelet-Európára. A kutatók Európában és világszerte bizonyítanak Csernobillal kapcsolatba hozható megbetegedéseket és
halálos eseteket, mint pl. halvaszületések és leukémia.
Egyébként eddig nem sikerült összeállítani összképet a katasztrófa egészségügyi következményeiről. Még mindig titokban tartanak adatokat, így megnehezítik mind feltárásukat, mind a tanulmányok elkészítését.

		

Atomfegyver tesztek

		
„Bombaötlet”
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„És aztán elkezdett Rongelapban havazni.”

A

Bikini-atollon 1954-ben a „Bravo” atombombát robbantották föl. Lijon Eknilang
mint gyerek radioaktív pocsolyában játszott.
Emlékszik arra, amikor az atombombát az önök szigete,
Rongelap közelében felrobbantották? 8 éves voltam
akkor, és március 1-jén volt a születésnapom. Hatalmas fénycsóva terítette be az egész eget. Nem
sokra rá fülsiketítő hangot hallottunk, és elkezdett remegni a föld. A hatalmas zajtól megfájdult
a fülünk. Nagyon megijedtünk, mert nem tudtuk,
mi lehet ez. A hely legöregebbjei azt mondták, új
világháború kezdődött. Emlékszem, hogy sírtunk.
A radioaktív „Fallout” Rongelap-ra esett. Két nappal
később az egész szigetet evakuálták, és csak 3 évvel
később térhettek vissza. A visszatérésünkkor, 1957ben sok dolog megváltozott. Néhány élelmiszernövényünk teljesen eltűnt. Mások nem hoztak
többé termést. Amit ettünk, az hólyagokat idézett
elő az ajkunkon és a szánkban, ráadásul még erős
gyomorfájdalomtól és hányingertől is szenvedtünk. Tájékoztattuk az orvosokat erről a problémáról. Azt mondták, hogy nem jól készítjük el az
ételeinket. Tudtuk, hogy ez nem lehet igaz, hiszen
ételeinket évszázadok óta így készítjük.
Hogy megy a soruk ott az embereknek ma? Sokan
szenvednek pajzsmirigyráktól, szembetegségben, máj- és gyomorráktól, leukémiától és sok
a halvaszületés. Sőt, azok, akik 1954-ben nem

24

Rongelapban éltek, hanem először 1957-ben jöttek
velünk, néhány évvel később kezdtek ugyanabban
a betegségekben megbetegedni, mint mi. A külföldi orvosok ezeket az embereket „kontrollcsoportnak” nevezték, és azt mondták nekünk, hogy
a köztük előforduló betegség-esetek bizonyítják,
hogy a mi megbetegedésünk a Marshall-szigetek
minden lakosánál gyakran fellép. Nem hittünk
nekik, és később megtudtuk, hogy azt a szigetet,
ahonnét az úgynevezett „kontrollcsoport” jött az
atomkísérlet idején ugyanúgy radioaktív szen�nyezés érte.
És hogy érzi magát személy szerint ön? Számomra a
legrosszabb következmény az volt, hogy nem lehetett gyerekem. 7 vetélésem volt. Közülük egyiket 4 hónapos magzat korában torzan hoztam világra, csak egy szeme volt. Néha az volt az érzésem, hogy még várok gyermeket. Nagyon boldog
voltam, örültem a gyereknek, de aztán elkezdtem
aggódni, vajon milyen kisbaba lenne.
Több asszonnyal van ez így az önök népénél? A női
szervek rákos megbetegedését több asszony megtapasztalta, és többen szültek torzszülötteket. A
mi kultúránkban az utód létrehozásában megjelenő nehézségek annak mutatói, hogy az asszony
hűtlen volt a férjéhez. Ezért tartja sok barátnőm
titokban az átélt rendhagyó szüléseket.
Majd újra elhagyták mind Rongelapot, mert a szigeten
az élet túl veszélyes volt. Nagyon nehéz volt hazánkat hátrahagyni, különösen az idős embereknek.

Trópusi Paradicsom
Itt nem csak
a Nap sugárzik.
A kép forrása: Peller,
www.aboutpixel.de

hullanak az égből ...”

Lijon Eknilang, 63, Rongelap-Atollon született, és ott élt az
atomfegyverteszt idején. 2009-ben az Ebeye szigetre költözött.
2012. augusztusban Majuro-ban elhunyt.
http://www.radionz.co.nz/international/pacific-news/206777/
long-time-advocate-for-rongelap-nuclear-test-victims-dies;
https://en.wikipedia.org/wiki/Lijon_Eknilang
Ország: Marshall-szigetek

A „Lernen aus dem Leid von Rongelap – Tanulni Rongelap
szenvedéséből” című interjú rövidített változata a Pazifik
Netzwerk e. V. a német verzió kiadója szíves engedélyével.

„Sugárzó” Paradicsom
A Csendes-óceán nyugati részén helyezkedik el a Marshall-szigetek állama. A szigetország 29 atollt, 1200 kisebb
és nagyobb korallzátonyt tartalmaz.
A második világháború végét követően, a szigetek az
amerikai kormányzat alá kerültek. 1946 és 1958 között az
Egyesült Államok a gyámsági területén 67 nukleáris kísérletet végzett, köztük a valaha épített hidrogénbomba
közül a legerősebbet, a Bravo-t a Bikini-atoll fölött robbantotta föl, amelynek radioaktív csapadéka (fallout)
Rongelapra hullott.
A szigeteket a radioaktív sugárzás miatt evakuálták, és
nem sokra rá az Egyesült Államok ismét lakhatóvá nyilvánította. A 70 -es években azonban el kellett zárni újra,
mert a sugárzás túl magas volt, és ez így van a mai napig.
Egyes területeket még akár 24.000 évre is elzárt területnek nyilváníthatják.
1979 óta a Marshall-szigeteket, jóllehet politikailag független, a mai napig használja az Egyesült Államok stratégiailag fontos katonai bázisként. Cserében a Marshall-szigetek lakói jelentős anyagi támogatást kapnak.

Atomfegyver tesztek

Közülük hárman a bánat elől a kunyhójukba
menekültek, és többet nem jöttek ki onnan a halálukig. Ez a mi hazánk. Ide tartozunk. Ez a mi
halottaink emléke, az őseink lelke lakik ott. Földünk mindent jelent nekünk, és ezt az USA-kormányzat tönkretette.
De nekünk a gyerekeink jövőjére kell gondolnunk. Nem szeretnénk, hogy azokat a
„A misszionáriusoktól
már hallottunk a »hóról«, betegségeket megkapják, amelyektől mi
de most láttuk először,
szenvedünk.
hogy fehér részecskék

Az USA – „Manhattan”
nevű atombomba projekt kutatói saját maguk
is megdöbbentek a kár
méretétől. A kép forrása:
USA Archivum

25

A kísérleti nyúl az ember
A nukleáris fegyvereknél és az atomerőművekben termelt energia azonos módon keletkezik. Az atommagok
hasadása és bomlása során energia távozik.
A maghasadás kutatását kezdetben harcászati szempontok motiválták. 1942-től kezdődött az Egyesült Államokban az atombomba
megépítése a titkos Manhattan Projekt részeként, Oppenheimer
és számos más neves fizikus szakmai irányítása alatt. A történelem első atomfegyverét 1945 júliusában az új-mexikói sivatagban
tesztelték. Röviddel azután következett a Hirosimára és Nagaszakira ledobott atombomba, összesen mintegy 225.000 halottal.
Az IPPNW információi szerint 1998-ig világszerte 2058 nukleáris tesztet végeztek. Csak a számokat nézve ez azt jelenti, hogy
1945–1998 között körülbelül minden tízedik nap lezajlott egy
teszt, aminél mintegy 500 nukleáris bomba robbant a légkörben, a
víz alatt, a földön vagy az űrben. Körülbelül háromszor annyi teszt
zajlott a föld alatt. A kísérletek főként a csendes-óceáni szigetekre,
Nevadára (USA), Kazahsztánra és Oroszországra koncentrálódtak.

Egy atombomba robbanásakor radioaktív csapadék
keletkezik. A kép forrása: USA Archivum

Ellenőrizetlen láncreakció
A nukleáris fegyverek robbanási energiája az atommagok hasadása során termelődik. Amikor a neutronok egy hasadó atommagot eltalálnak, az széthasad nagy mennyiségű energiát felszabadítva. A láncreakció útjára indul. Az atomfegyverek tesztelése
során tudományos ismereteket szereztek a nyomáshullám, hőmérséklet, sugárzás mennyisége, továbbá a radioaktív felhő iránya vonatkozásában.
Halálos csapadék
Egy atombomba robbantása után jön az úgynevezett „fallout”, intenzív radioaktív csapadék. A nagyobb radioaktív részecskék leesnek azonnal a robbanás után, és a földön halálos sugármen�nyiséget halmoznak fel. A kisebb radioaktív részecskék magasabban örvénylenek a levegőben. Szétterülnek, és beszennyezik a talajt, a levegőt és az élelmiszert. Ezek a részecskék okozzák az akut
sugárbetegség tüneteit: a szédülést, hányást, görcsöket, hasmenést, lázat, vérző nyálkahártya pusztulást, hajhullást és a bőr vérzést – általában rövid időn belül halálhoz vezetnek. Helyi időjárási
körülmények határozzák meg, hogy milyen típusú a fallout. Miután Hirosimára és Nagaszakira ledobták az atombombákat, fekete
eső esett – egy sötét, nyálkás-olajos csapadék tele radioaktivitással. A Marshall-szigetekre radioaktív hamu hullott, melyet a lakosság hónak vélt. A mai napig ezeken a területeken a sugárterhelés
komoly egészségügyi problémákat idéz elő.
Helyi robbanás, globális sugárzás
A nukleáris tesztek miatt a Föld globális sugárterhelése jelentősen
megnövekedett. Ez vezetett és vezet a jövőben is az emberi egészség károsodásához. Egy IPPNW-tanulmány a világ minden táján
diagnosztizált, mintegy 430.000 halálos rákos megbetegedésből
arra következtet, hogy ezek az eddigi nukleáris kísérletek hosszú
távú következményei. Az LMU München sugárbiológusai ezt a számot akár három millióra is becsülik.
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Egy kis
maradvány
Újrafeldolgozás
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„A Sellafield-alkalmazottak
számára a nyílt kritika elbocsátáshoz vezethet”

J

anine Allis-Smith szeretett a kisbabájával
a kumbriai strandon játszani, ahol a Sellafield újrafeldolgozó / újrahasznosító üzem
fekszik. 12 éves korában Lee leukémiában
megbetegedett. Lee túlélte. Sellafieldből azonban sok más gyerek nem.
Ön szerint Sellafield az oka fia leukémiájának? Igen. A Brit

Nukleáris Fuel szerint a radioaktív anyag tömege,
amit a 70-es években Sellafieldből az Irish tóba
engedtek, százszor nagyobb, mint ma. Abban az
időben a fiammal mindig az újrahasznosító közelében lévő strandra mentem. Kedvenc játéka volt,
hogy iszappal fedje be magát, végül nekem kellett
őt teli vödör tengervízzel lemosnom. A strandon
játszani, nekem veszélytelen szórakozásnak tűnt,
de nem az volt.
Nem tudták, milyen veszélyes a sugárzás?
A kutatók tudták az 50-es évektől, hogy a plutóniumot Sellafieldből – mint egy jól átgondolt kísérlet részét – visszavezették a strandjainkra, és
ott gyűlt össze. Nekünk erről semmit sem mondtak. 1983-ban egy dokumentáció fejtegette, hogy
Sellafield szomszéd falujánál a gyerekek körében
a rák aránya tízszer magasabb, mint a nemzeti
átlag. Szakértők szerint ez nem lehet véletlen, ők a
Sellafieldből való radioaktivitást tették ezért felelőssé. 9 hónappal később az akkor 12 éves fiamnál
leukémiát diagnosztizáltak.
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Mi történt a diagnózis után? Hogyan alakult az ön
élete ezután? A kemény kezelés a következő évben,
pánik és kétség, a diagnózis utáni sokk, a kön�nyek, aggódás és fájdalom, és Lee-nek és öccsének el kellett magyaráznom, hogy neki leukémiája
van, ezek még mindig kísértenek.
Hogyan reagált a többi anya, akiknek a gyermekei
szintén leukémiában szenvedtek? Az anyák nem beszéltek nyíltan aggodalmukról és gyanújukról,
különösen azok nem, akiknek hozzátartozója az
atomlétesítményben dolgozott. Sellafield a legnagyobb munkaadó Ny-Kumbriában, és ebben a rekord-munkanélküliségben, ami ezen a vidéken
van, nem marad más lehetőség.
Tudott ön egyáltalán nyílt kritikát gyakorolni? Hogy
a véleményemet nyíltan hangoztattam, nem tetszett a Sellafieldnél dolgozó munkásoknak, mert
engem olyannak láttak, aki a munkahelyüket veszélyezteti. . De én kibírtam a haragos telefonokat és az ellenséges leveleket. Sőt, még az autómon okozott károkat sem vettem figyelembe,
hogy atomellenes matricákkal ragasztották tele, és
mindig pár lábnyom volt rajta, ha őrizetlenül állt.
Csak egyszer volt olyan érzésem, hogy nem bírom
tovább: amikor Lee-t a kórházba vittem volna ellenőrzésre, az autóm váratlanul furcsa zajt hallatott, és meg kellett állnom az autópályán. A szerelő, aki segítségünkre érkezett, úgy vélte, hogy a
meglazult anyacsavar a két első keréknél nem véletlenül lazult meg.

Janine Allis-Smith, 67, két gyermeke van, és férjével Kumbria
partján él. Fia betegsége óta az atomellenes mozgalomban tevékenyen részt vesz.
Ország: Anglia

Következményekkel járó
játék a strandon.
A kép forrása: Janine
Allis-Smith

A tó körzete látszólag vonzó
kirándulásra és fürdésre.
A kép forrása:
www.cumbriaphoto.co.uk

Nyaralás szuperlatívuszban
Sellafield körzete kedvelt nyaralási cél. Hegyláncolatával, tavaival és a tengerparttal szállást
ad a legnagyobb brit nemzeti parknak. A park
magába foglalja az Scafell Pike-t, amely 987
méteres magasságával Anglia legnagyobb hegye.
Ugyanakkor ez az idilli vidék a királyság atomlétesítményei többségének is helye. Sellafield is a
maga szomorú ismertségével ott lelt otthonra.
A legtöbb nyaraló nem sejti, hogy naponta kb. 9 millió liter radioaktivitással szennyezett vizet engednek
be Sellafield újrahasznosító létesítményéből közvetlenül az Irish tóba. A Greenpeace szerint a radioaktivitás mértéke, ami ott a működési idő alatt a környezetbe kerül, megfelel annak a radioaktív terhelésnek,
ami Csernobil katasztrófája idején felszabadult.

Újrafeldolgozás

Mit gondol, milyen Kumbria jövője? Talán naiv vagyok, de én azt reméltem, hogy csaknem 60 évvel
a Sellafieldben lévő újrahasznosító létesítmény
után, amelynél minket, mint nukleáris szemétvödröt használnak, jobb, biztosabb és tisztább jövőnk lesz. Hogy a jólétünk mástól fog származni,
nem szennyező iparból, és nem az atomiparból.
Hogy inkább a turizmusra helyezzük a hangsúlyt
és a mi gyönyörű nemzeti parkunk a mi csodálatos partunkkal is kiegészül.
Hogy ez valaha így lesz? A hivatalok még mindig az új atomerőmű„A jövőbeli generáció
vek építését támogatbiztosan magas árat fog
ják új munkahely ígéfizetni a munkahelyretével. Éppen úgy
ígéretért”
naiv dolog tőlem hinni
azt is, hogy az embereket Sellafield környékén arra tudom emlékeztetni, hogy a 25 éves régi kérdést: „Mi okozta a
Sellafield környéki gyerekeknél a leukémiát?”,
soha sem válaszolták meg.
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„Ha bárkinek az az ötlete támadna, hogy megnyissa a Castor konténert,
olyan magas, a fűtőelemek által kibocsátott közvetlen sugárzásnak lenne
kitéve, hogy égéshez hasonló sérülést szenvedne, végül meghalna.” Mondta
a Szövetségi Sugárvédelmi Hivatal egyik szóvivője egy Castorról szóló
információs-videóban. A Castorban több száz Celsius fok hőmérséklet
uralkodik, a felületén még akár 80 fok is lehet. Ezeket a rendkívül magas
hőmérsékleteket tették láthatóvá egy infravörös kamera segítségével, lásd
a Castor infravörös képét balra. A kép forrása: Martin Storz, Greenpeace
(fent), Greenpeace (lent)

A „szemfényvesztés”
újrafeldolgozása
A kiégett fűtőelemeknek mindössze 1% -át lehet újrafeldolgozással újra hasznosíthatóvá tenni.
Az atomerőművekből származó kiégett fűtőelemek 96% - a nem
hasítható uránból és körülbelül 1% plutóniumból tevődnek össze.
A többi nem újrahasznosítható hasítási termék, mint például ruténium, ródium és palládium. Az újrafeldolgozó üzemben ezeket
a fűtőelemeket feldarabolják, a radioaktív tartalmat oldási folyamat révén elválasztják, és az egyes komponenseket izolálják. Plutónium, urán és a maradék hasadási termék most már szinte teljesen szeparáltan érhető el. Az izolált plutónium az úgynevezett vegyes-oxid fűtőanyagként (MOX) kerül további feldolgozásra, hogy
azt végül villamosenergia-termelésre lehessen használni. Az urán
újrafeldolgozása annak szennyező jellege miatt jelenleg nem nyereséges. A cél, hogy csökkentsék a hulladék mennyiségét, képtelenséghez vezet.
Veszélyes erőfeszítés 1% -kal kevesebb nukleáris
hulladékért
A magas műszaki erőfeszítés során a hulladék mennyisége kb. 1%kal csökken, mivel csak a plutóniumrész hasznosítható újra.
Az „újrahasznosítás” kifejezés ezért félrevezető, mert az eredeti
anyag 99%-a megmarad nem hasznosítható, erősen radioaktív
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oldat formában. Egy év tárolás után a sugárzó hulladékot elpárologtatják, és üveggé olvasztják össze, amelyet azután a Castor tartályokban átmeneti tárolóba szállítják. Mivel az erőmű üzemeltetőinek vissza kell venniük az újrafeldolgozott termékeket, sok szállítás szükséges, és nagy távolságokra. Még a japán erőmű-üzemeltetői is a nukleáris hulladékot a francia La Hague üzemből kapják vissza.
Radioaktív szennyvizek és a fegyverkezési célú plutónium
A radioaktív szennyvizeknek állandóan a tengerbe történő vezetése, valamint a folyamatosan felszabaduló radioaktív gázok komoly problémát jelentenek. A radioaktív folyadékokat a hűtésre
tárolják az újrafeldolgozó üzemekben. Sellafieldben emellé újra és
újra köztes események is járultak: 2005-ben erősen radioaktív folyadék folyt el hónapokon át, a figyelmeztetést pedig figyelmen
kívül hagyták. A közvetlen tengerpartnál elhelyezkedő két európai
üzem a La Hague és Sellafield a szomszédos tengereket tartósan
szennyezi. Így a Német Szövetségi Tengerészeti és Vízrajzi Hivatal
a plutónium mennyiségét az Ír-tengerben 200 kg-ra becsüli. Egy
atombomba előállítására elég 5 kg plutónium. Az újrafeldolgozás
során visszanyert plutónium alapvetően fegyver minőségű anyag,
amellyel katonai célokra lehet visszaélni.

Tárolás

Egyszerűen
a szőnyeg alá
söpörve
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„Az atomipar Oroszországban
olyan szent, mint a tehén
Indiában”

O

lga Podosenovát a radioaktív sugárzás káros hatása megérintette.
Amint erre elkezdett fellépni az orosz
atomhulladék-import ellen, elbocsátották.

Miért kezdett ön az atomerőmű ellen tevékenykedni?
Megértettem, hogy se családomnak, se gyerekeimnek nem lesz jövője, ha nem lépek fel
a probléma ellen, amit az atomipar okozott.
1989-ben más hallgatókkal együtt a kolhozban
voltunk hagymaszedésen Szverdlovszk közelében. Egy szántóföldön, egy állítólag üres raktárépület mellett dolgozunk. A második napon
a hallgatók egy része erős térdfájásra panaszkodott. A harmadik napon társaságunk fele
nem tudott már fölállni, és az ötödik napon
mindannyiunkat kórházba szállítottak. Az orvosok vonakodtak olyan diagnózist kiállítani,
amit a radioaktivitással összefüggésbe lehetne
hozni. Csak azt tanácsolták nekünk, hogy az elkövetkező 10 évben ne vállaljunk gyermeket.
Majd egymás után kitudódott, hogy a raktárépületben évek óta tonnaszám tárolnak radioaktív anyagot.
És hogy reagált az ön környezete az ön politikai elkötelezettségére? Amint én 2001-ben az atomellenes mozgalomhoz csatlakoztam, arról volt szó,
hozzanak törvényt arról, hogy az atomhulladék
importja és végső tárolása Oroszországban engedélyezett legyen. Én szerveztem aztán az első
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tiltakozó akciót Jekatyerinburgban. A következő napon főnököm magához hivatott. Úgy
vélte, hogy az nem megy, hogy én, mint hivatali
dolgozó az antiatom-mozgalomnak elkötelezettje vagyok. Egy nappal később elbocsátottak.
Nyilvánvalóan ez nem riasztotta önt vissza, mivel ma
ön a vezetője egy orosz környezetvédő szervezetnek.
Mit jelent ez egy ilyen országban, mint Oroszország?
Atomerőmű-ellenzőnek lenni a mi vidékünkön
nem egyszerű. A helyi hivatalok az atomipartól, továbbá a kormányzatnak az atomenergiát
illető állásfoglalásától függenek. Az Urál-vidéken hivatalosan az atomerőről úgy beszélnek, mint „holt emberről” – vagy jót, vagy semmit! Számunkra nagyon fárasztó a leg„A tudósok felezték az
atomot, most az atom
egyszerűbb megmozoszt meg minket.”
dulásokat is véghezvinni, mint pl. a nyilvánosságot tájékoztatni. Az embereknek, akik
az atomlétesítmények közelében laknak, még
megvan a szovjet időből származó szokásuk, a
hallgatás. Ez megnehezíti a munkát. Az emberek, akik először segítséget kérnek tőlünk, hirtelen megszakítják velünk a kommunikációt.
Hogyan élnek az Urál-vidéken, ami a világon a radioaktivitással leginkább szennyezett vidéknek számít?
Hogyan befolyásolja ez az emberek mindennapjait?
Az atomerő veszélye számunkra általánosan
jelen lévő. Lányom már kiskorában tudta, hogy
a csapból folyó vizet nem szabad inni, és sok fo-

Olga Podosenova, 37, családjával Jekatyerinburgban él, újságíró és koordinátora a nemzetközi környezetvédő mozgalomnak, az
„Ecodefense”-nek.
Ország: Oroszország

egykori keleti blokk államainak lakosai megnehezített
körülmények közepette tiltakoznak, ennek ellenére újra
meg újra sikerrel. A kép forrása: „Ecodefense” Civil
szervezet

Mintegy 30 éve helyezi el az európai atomipar a
radioaktív hulladékának egy részét Oroszországban.
A WISE becslése szerinte ez 100000 tonna körül
van. Az európai atomkonszernek profitálnak az
Oroszországban és a szomszédos országokban lévő
ideiglenes és végleges tárolók olcsó árából. A helyzetet
a nyugati demokratikus államok mindig is kihasználták.
Oroszország az atomhulladék importját kezdetben
attraktív üzletnek vélte, mert sürgősen szüksége volt
külföldi devizára. Az állami atomkonszern a Roszatom
pl. a századfordulón 20000 tonna rendkívül mérgező, a
nyugati atomlétesítményekből származó maradványok
átvételéért 21 milliárd USA-dollárt vételezett be.
A vételi szerződések többsége a 90-es évekből
származik. A Roszatom egy nyílt interjúban kifejtette,
hogy egykor anyagi szempontból kötött ilyen
szerződéseket, ma már nem kötnek. Az érvényben
lévő szerződéseket azonban teljesíteni kell, ezért
a szállítást nem lehet egyszerűen leállítani.
Legalul nem demokratikus
A lakosság millió aláírása egy népszavazásra
vonatkozóan nem tudta megakadályozni, hogy
2001-ben az Oroszországba irányuló atomimport
törvényileg engedélyezve legyen. Az aláírásokat
a kormányzat egyszerűen érvénytelennek
nyilvánította. Cseljabinszk környékén is, ahol a
világ legnagyobb atomlétesítménye, a Majak
található, vesznek át nyugati atomhulladékot.

Tárolás

lyóban és tóban nem szabad fürdeni. Tudom,
hogy a szomszédom minden alkalommal ijedten felugrik, ha hangosabb zajt hall, mert azt
gondolja, hogy az atomerőműben történt valami. Az, aki az atomot felezte, valószínűleg
nem gondolt ránk. Így oszt meg minket az atom
most, akár akarjuk, akár nem.

Az atomhulladék-kereskedés
piszkos ügylet
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Olga Podosenova és kollégái az „Ecodefense”–részéről – „Nukleáris energiát nem”
akciójukkal, Putyinnak a G8-csúcstalálkozó
polgári fórumán mondott beszéde közben. A
kép forrása: „Ecodefense” Civil szervezet

Hová tegyük a hulladékot?
Az uránfeldolgozás és -felhasználás minden egyes szakaszában nagy mennyiségű radioaktív hulladék marad vis�sza. Melynek a felezési ideje akár 4,5 milliárd év is lehet.
A végleges elhelyezés kérdése, mint korábban, most is
megoldatlan.
A radioaktív hulladékok erősen különböznek egymástól főként
a sugárzás mértéke, a hőfejlődés, állapot, radiotoxicitás és a felezési idő tekintetében: a plutóniumra vonatkozóan például a
felezési idő 24.000, az U235-nál 700 millió és az U238 (DU) esetében 4,5 milliárd év.
Bár a német atomenergia-törvény megköveteli a biztonságos
végleges tárolást, a mai napig nincs ebben az országban végleges tároló. Évente keletkezik Németországban 400 tonna használt nukleáris fűtőanyag. Ezért az utóbbi években a nukleáris
erőművek 16 átmeneti tároló hoztak létre. Azt kell feltételeznünk, hogy ezekben a melléképületekben a sugárzó hulladékot tartósan fogják tárolni. A Szövetségi Sugárvédelmi Hivatal
becslései szerint 2030-ban Németországnak szembe kell néznie 29.000 m3 sugárzó hulladékkal. Az ártalmatlanítást elsősorban állami forrásokból fogják finanszírozni. A végleges tárolóhoz szükséges kutatások költségét a kormányzati minisztériumok egyedül viselik.

Salzbergwerk Asse Asse egykori sóbánya AlsóSzászországban. 1965–1995 között kutatási és fejlesztési tevékenységeket végeztek itt a radioaktív hulladékok végső tárolása céljából. 1979 óta nem kerül sor több
radioaktív hulladék lerakására. A Szövetségi Sugárvédelmi Hivatal 2009 elején átvette a felelősséget az egykori kísérleti tároló felett, és vizsgálja a legjobb lehetőséget a bezáráshoz.
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A jövő bizonytalan
A végső tárolás sok bizonytalanságot rejt. A szigetelésnek több
százezer évre szavatolnia kell, hogy biztonságos marad. A mérhetetlenül hosszú időszak miatt azonban ez lehetetlen. Hogy a
sugárzást amennyire csak lehet elszigeteljék, bizonyos kőzettípusokat kívánnak használni. Azonban feltételeznünk kell, hogy
a geológiai struktúrák változhatnak a jövőben. Az is bizonytalan, vajon a kívánatos földrajzi jellemzők léteznek-e ténylegesen a tárolási hely bármely pontján. A tárolótartály hosszú távú
ellenállóképességét szintén nem tesztelték. A hulladékban képződő gáz nyomásnövekedéshez vezethet. Ennek következménye
robbanás lehet. Függetlenül ettől, mindig fennáll a beszivárgó
vízerek kockázata. Radioaktív anyagok bejuthatnak így a felszín
alatti vizekbe, miként Asse-i kősóbánya esete megmutatta. Számos tanulmány, köztük az Amerikai Nemzeti Tudományos Akadémia tanulmánya, arra a következtetésre jutott, hogy csak idő kérdése, amíg radionuklidok a bioszférát, vagyis az embereket, állatokat és növényeket beszennyezik. A Szövetségi kormány 2001-es,
az atomenergia törvényt módosító törvénytervezetében szó szerint kimondja: Az erősen radioaktív nukleárisanyagok állandó és
biztonságos ártalmatlanításának problémája „világ szerte jelenleg gyakorlatilag megoldatlan”.

Radioaktív monacit –
törött konténerekben
tárolva egy régi, lerobbant raktárban Krasnoufimskban. A kép
forrása: „Ecodefense”
Civil szervezet

		

Új játék,
új szerencse
Új erőművek építése
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„Maffiaszerű állapotok”

A

bulgáriai Belene erőmű földrengés[veszélyes] helyen kell, hogy felépüljön.
A földművelés és a turizmus ezen az egész
régión szét lenne rombolva ezzel. Albena
Simeonova tevékenykedik az építkezés ellen.
Halálos fenyegetés után az életéért aggódik.
Mennyire befolyásolná az ön bio-földművelését, ha
a Belene atomerőmű felépülne? Ha megépülne a
Belene, az egész gazdaságomat teljesen fel kellene
számolnom. Mind én, mind a kollégáim elvesztenénk ezen a vidéken a bio-tanúsítványunkat.
Minthogy a birtokaink a 30 km-es sávban fekszenek, szinte lehetetlen lenne ökológiai élelmiszert termelni. De ez csak az egyik ok, amiért én a
Belene építése ellen vagyok. Ez az egyik legveszélyesebb atomerőmű-típus, amit építeni lehet – egy
új orosz technológia, amit még sohasem teszteltek. Ráadásul a vidékünk nagyon szeizmikus
(földrengéses). Minden nyáron előfordul néhány
rengés. 1977-ben erős földrengés Romániában a
Vrancea hegyen, ami nagyon közel van hozzánk.
120 ember halt meg. A radioaktív hulladék elhelyezése földrengés veszélyeztette vidéken ugyancsak kockázatos.
A kormányzat tudott erről, miért támogatja mégis a
Belene-projektet? A kormányzat már régóta próbál megfelelő helyszínt találni egy atomerőműnek.
Azt tanácsolták nekik, hogy olyan helyet találjanak, ami gyéren lakott, amelyet az emberek el-
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hagytak, hogy nagyobb városba költözzenek, ahol
munkahelyet találnak. Belene esetében pontosan
ez történt. Próbáltak olyan helyet találni, ahol az
emberek alacsonyan képzettek. A legtöbb ember
itt roma, nagyon alacsony képzettségi színvonallal. Könnyebben vásárolják meg az emberek támogatását jól fizető munkahelyek ígéretével.
Az 1990-es években a demokratikus átalakítás után
Bulgáriában a Belene építkezést befagyasztották,
de 2001-ben a kormányzat az építkezési elképzelést újra napirendre tűzte. Miért? Az egykori bolgár király nyerte meg a választást azzal az ígérettel, hogy Bulgáriát gazdag országgá teszi. Azt
mondta, meg akarja építeni a Belene atomerőművet, mert sok áramra van szükségünk. Állítólag az energia ára is alacsonyabb lesz. A kormányzat [pályázatot] írt ki az erőmű építésére. Egy cég
vett rajta részt, az Atomsroyexport. Volt kanadai,
francia és USA cég is, akik érdeklődtek, de a kiírást az Atomsroyexport-ra szabták. Sokan gondolták, hogy valaki ezért nagyon magas jutalékot
tett zsebre. A mostani kormányzat azt fedezte fel,
hogy a projektben billió levára
nincs bizonylat.
„Saját kezünkbe
Ön nagyon aktívan küzd Belene
kell vennünk a
ellen. Biztonságban érzi magát
törvénykezést”
Bulgáriában, mint környezetvédő
aktivista? Az én munkám valóban nehéz. A hivatalok szorosan együttműködnek az illető cégekkel. A kormányzat megpróbálja az életünket és

Albena Simeonova, 45, Biogazdálkodó. Földjei csak 10 km-re
vannak attól a helytől, ahová a bolgár „Belene” atomerőművet kívánják felépíteni. Lásd még; https://en.wikipedia.org/wiki/
Albena_Simeonova
Ország: Bulgária

1. A szerkesztő megjegyzése: A WECF saját kutatási
eredménye szerint egy TIM nevű konszernre vonatkozik..

Klímagyilkos atomerőmű
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első tervezési lépésektől – a befejezésig általában több mint
tíz évet igényel. Emellett a legtöbb országban további magas
Lake Districtvan szükség a hálózat kiépítéséhez,
szintűDer
beruházásokra
Nationalpark:
hogy
a
villamos
energia egyáltalán eljusson a fogyasztókhoz.
Standort der meisten
Végül az Atomanlagen
urán üzemanyag véges erőforrás. Ezért a nukleáris
Großbritanniens
energia is ideiglenes energiaforma. A megújuló energia ezzel
szemben környezetbarát és decentralizált Az érdemi végrehajtása munkahelyeket teremt, regionális értékteremtő, és a
bevé-telek sok kéz között oszlanak meg. Amennyiben szükséges, a megújuló energiát lehet szinte azonnal telepíteni, és
illeszteni a regionális hálózatokhoz. Később országos átviteli
hálózatok révén elérhető egy jobb energiakiegyenlítődés. A
megújuló energiaforrásokkal tehát lehetséges, több lépésben
egy rugalmas, modern villamosenergia-rendszert felépíteni.
Ebben a tekintetben a megújuló energiaforrások – helyes
felhasználással – klíma- és környezetbarátok, valamint
megfizethetőek. A nukleáris ipar legújabb üzemeltetői és
beszállítói propagálnak egy megújuló energia és atomenergia
„ötvözetet”, annak ellenére, hogy nagyon jól tudják, ez a két
technika nem illik össze. A szél- és napenergia ingadozik, és
szüksége van okoshálózatra [smart grid]. Ez magában foglalja
a villamosenergia-ellátás és a -fogyasztás kölcsönhatását.
Észszerű egyensúlyt is létrehozhatnak kis rugalmas erőművek,
amelyek gyorsan be- és kikapcsolhatóak. Az atomerőművek
túl nehézkesek, és nem tudják ezt nyújtani. Emiatt a megújuló
energia és a nukleáris energia nem illik egymáshoz. Ez is magyarázza az E.on és az EDF vitáját a brit kormánnyal 2009 márciusában.Ha a megújuló energiák tovább izmosodnak, akkor a
konszerneknek abba kell hagyniuk az atomenergiába történő
beruházásaikat. A nukleáris erőművek üzemeltetői tudják
tehát, hogy mi rendszerváltozás előtt állunk. Döntenünk kell.

Új erőművek építése

a tevékenységünket az adóhivatal révén igen
gyakori ellenőrzésekkel, stb. nehezebbé tenni.
Tényeket kutatnak, melyekkel minket rajtakapni tudnának. Megpróbálják az üzemünket
tönkretenni egy olyan vidéken, ahol egyetlen
túlélési lehetőség a gazdálkodás. El akarnak
minket űzni erről a környékről.
Önt halálosan meg is fenyegették? Igen. Először
2002-ben fenyegettek meg halálosan. Ezek az
emberek egy szép BMW-vel érkeztek, jól öltözöttek voltak. Azt mondták nekem, legjobb
lenne számomra, ha elhagynám a vidéket. Ezzel
fenyegettek: „Tudjuk, hogy ön itt egyedül él gyerekével és apjával. Azt tanácsoljuk, hogy ne nyomuljon a Belene ellen, ez zavar minket. Saját kezünkbe tudjuk venni az igazságszolgáltatást.”
Teljesen sokkolt a dolog.
Tudta ön, hogy ki fenyegette meg önt? Jgen, az emberek annyira arrogánsak voltak, teljesen nyíltan mutatkoztak. Az egyik leggazdagabb bulgáriai vállalkozótól voltak. Ez nagyon közel áll
ahhoz a céghez, amelyik Belene-t akarja építeni,
és az üzletből profitálni akar. Nem szeretném a
vállalkozást megnevezni.1 2005-ben csaknem
egy éven át volt egy testőröm. Most megint testőrrel dolgozom, aki csaknem 24 órát velem van.
Az utóbbi 2 évben Bulgáriában sorozatban történtek gyilkosságok.
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Az atomenergia reneszánsza –
de kérem, mégis hol?
A nukleáris ipar a politikával és a médiumokkal karöltve
terjeszti még mindig a nukleáris energia reneszánszának
meséjét. Szemben ezzel az állítással, viszont csak nagyon
kevés új reaktor létezik. E projektek közül többet már
megkezdtek évtizeddel ezelőtt. Világszerte az utolsó
atomerőművet több mint két évvel ezelőtt létesítették,
és kapcsolták a hálózatra: a román Cernavoda-2-t. Az
építése 1983-ban már elkezdődött. Az elavult kanadai
CANDU konstrukció (design) mintájára, amit ma aligha
hagynának jóvá. A kanadai hatóságok nukleáris biztonsági
okokból megtagadták az új engedélyt már 2007-ben. Az
okok közül az egyik az úgynevezett pozitív üregeffektussal kapcsolatos specifikus probléma – olyan jelenség,
amely a csernobili katasztrófát okozta. Az Európában
jelenleg építés alatt álló reaktorok listája, elárulja,
hogy egy sor más „zombi” is van ezen a területen.
Elavult technológiák
Szlovákiában az ENEL Energiakonszern Mohiban kezdte
újabb két blokk megépítését. A tervek a 70-es évek szovjet
technológiáján alapulnak. A mohi reaktorok nemcsak
messze elmaradnak a jelenlegi szabványoktól, de még a
nyugati országokban, az 1980-as években épült erőművek
technológiájával sem tartanak lépést. Még az új francia
EPR-reaktortípus, amely kétszer olyan vastag héjjal
rendelkezik, sem tud elegendő védelmet nyújtani. Annak
ellenére, hogy minden sarkán drámaian takarékoskodtak,
a mohi erőmű gazdaságilag valószínűleg egy újabb melléfogás. A költségvetése egyedül tavaly 1,7-ről 2800000000
euróra nőtt. Bulgáriában egy másik projekt a szovjet
reaktorokat keltette életre. A földrengés-veszélyes helyen
épülő Belene erőmű költsége az orosz szállítók ígérte
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szerint 4 milliárd eurót tenne ki, egy független Bizottság
megállapította azonban, hogy a tényleges költség ehelyett
9–10000000000 euró lenne. A stratégiai projekt partner,
az RWE nem volt hajlandó költeni annyi pénzt, ezért
2009 októberében visszavonult a belenei projekttől.
A presztízs-objektumtól a teljes katasztrófáig
Eltekintve ettől csak két további reaktort építenek
Európában: Finnországban és Franciaországban, EPRerőműtípusokat. Eredetileg mint a nukleáris energia
reneszánszának a zászlóvivőjét ünnepelték ezt a típust,
amely sokkal biztonságosabb, gazdaságosabb és
megbízhatóbb; mindkét projekt katasztrófa lett. A finn
Olkiluoto-3-nak 2009. májusában kellett volna elkészülnie,
de négy év építési késedelem után további négy év
csúszással kell számolni. Eddig több mint 3000 biztonsági
hibát kifogásoltak. Az építési költsége eredetileg 2,5
milliárd eurót tett volna ki, most az újabb becslések szerint
megduplázódott, 55 milliárd euróra emelkedett. Ugyanaz
a helyzet a francia Flamanville-3 erőművel is: komoly
műszaki problémák, a késedelem 12 hónapról 18 hónapra
ugrott, és a költségvetés, amely az építkezés első két
éve után körülbelül 700 millió euróval megnőtt. A súlyos
problémák a digitális rendszerekkel és egyéb funkciókkal
kétségeket vetnek fel azzal kapcsolatban, hogy ezeket a
reaktorokat valaha is exportálják az Egyesült Királyságba
vagy más országokba – ahogy azt először tervezték.
Az elmúlt tizenkét hónapban mi is láttunk számos- projektajánlatot új atomerőművek építésére vonatkozón,
amelyeket megfizethetetlen költségek miatt töröltek:
Köztük volt Dél-Afrika, Törökország, Kanada, valamint
több projekt az Egyesült Államokban. Nincs reneszánsza
az atomenergiának a virtuálison kívül, amelyet el kell
hinnünk. Ennek a mesének kell a haldokló, piszkos,
veszélyes és költséges nukleáris ipart megmentenie.

A lakosság tüntetéshez folyamodik az új atomerőművek
építése ellen.

Megújuló energiák

Aki utoljára sugároz,
az világít a legjobban
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„Békésnek lenni nem azt jelenti, hogy mindent elfogadunk.
Az igazságtalanság ellen tenni
kell valamit.”

N

émetország időközben 20% megújuló
energiát kapcsolt a hálózatra. Egy
kis közösség, Schönau a külön saját lakossági, közös tulajdonú energiaellátásával
ehhez nagyban hozzájárult. Ursula
Sladek, tanítónő végzettségű és öt gyermek anyja, az egyik alapítója a Schönau
Elektromosműveknek (EWS Schönau).

Miért kezdett el ön az energiatémával foglalkozni? A kiváltó ok az 1986-ban történt csernobili reaktorbaleset volt. Előtte számomra az áram a konnektorból jött. Egyébként tanárnő vagyok, de szakmámat valójában nem gyakoroltam. Minthogy
gyors egymásutánban 5 gyerekem született, és
így a gyerekneveléssel és a háztartással foglalkoztam. Csernobil mint valami bomba robbant bele
a családi idillünkbe, és világos lett számomra,
hogy törődnöm kell a világgal, amelyben a gyerekeim élnek. Minthogy sem a politika, sem az
energiaszolgáltatók nem vonták le a következtetést Csernobil katasztrófájából, nem maradt más
számomra, mint felgyűrni a ruhám ujját, és valamit tenni.
És egy szülői kezdeményezést alapított? Igen. Mindenekelőtt a Csernobil utáni helyzet gyakorlati kényszere miatt foglalkoztam vele. Mit lehet enni?
Szabad-e a gyerekeknek a továbbiakban kint játszani? Tud-e az ember a radioaktív sugárzás ellen
védekezni? De számunkra hamar világos lett,
hogy tevékenységünket nem szabad ilyen problé40

mákra korlátozni. Egyértelmű célunk volt, és ma
is az: lehető gyors kiszállás az atomenergiából.
És mi volt az önök hozzájárulása ehhez? Annak idején
a területi áramszolgáltatóhoz a KWR – ma az
EnBW égisze alatt – mentünk, és megérdeklődtük az áramtakarékossági tevékenység támogatását. Ezt láttuk fontos lépésnek az atomerőműtől
való távolodáshoz. A KWR válasza egyértelmű
volt: „Mi nem akarunk takarékoskodni az árammal, mi áramot akarunk eladni! Önök kárt okoznak az üzletnek, és örülhetnek, ha nem járunk
el önökkel szemben! Az akkor újonnan tárgyalandó engedélyezési szerződésben Schönauban a
KWR megakadályozta, hogy ökológiai szempontokat vegyünk be. Ezért elhatároztuk, hogy az
áramellátásunkat saját kezünkbe vesszük.
Ezért vásárolták meg 1997-ben 5,8 millió DM-ért az áramhálózatot a régi szolgáltatótól. Hogyan tudtak ennyi pénzt ös�szeszedni? Először is egy részletes áramhálózat-felértékelést készítettünk, és ez 3,9 millió DM-re
jött ki. Ezt gyorsan összegyűjtöttük a lakosság
révén és a GLS Bank (Gemeinschaftsbank) pénzalapja révén. De a KWR először 8,7 millió DM-et
kívánt, tehát több mint kétszeresét. Ilyen megemelt vásárlási ár-követelés máig is kedvelt eszköze az áramszolgáltatóknak, hogy ezzel megakadályozzák az áramhálózat átvételét, vagy késleltessék azt. Végül aztán 5,8 milliót fizettünk,
még mindig túl sokat. A hiányzó összeget egy
országos adomány-kampány segítségével kaptuk meg.

dolja „Öko – annak drágának kell lennie!”. De
ez igen gyakran nem így van, minthogy a hozzánk, mint öko áramszolgáltatókhoz való átállás gyakran nemcsak ökológiailag, hanem
anyagilag is megéri.
Ez, ami Schönauban történt, lehetséges máshol is? Igen.
Schönau normális, inkább konzervatívabb hely,
mint amilyen százával van Németországban, és
nem is tüntette ki magát harcos lelkülettel. Jelenleg szabályokat és követeléseket dolgozunk
ki, melyek megkönnyítik az eredményes tárgyalásokat. Így akarunk más kezdeményezőket
tanácsokkal ellátni, amellyel Schönau példája
Németországban mindenhol iskolát teremthet.

Ursula Sladek, 62, a Schönau Elektromosművek ügyvezetője.
Ursula Sladek 2013-ban az „Umweltpreis der Bundesstiftung
Umwelt” kitüntetésben részesült. 2014 végén férjével visszavonultak az üzletből, és átadták azt fiaiknak. https://de.wikipedia.
org/wiki/Ursula_Sladek . Schönau példájának hatására a berliniek is megvennék villamoshálózatukat. http://www.agrarszektor.
hu/termenypiac/berliniek_vennek_meg_a_fovaros_
villamosenergia_halozatat.2000.html
Ország: Németország

Atomenergia nélkül is lehetséges tartós áramellátás.
A kép forrása: www.ews-schoenau.de

Megújuló energiák

Ezt követően megalapították a schönaui lakossági tulajdonú
elektromosművet. Hogyan sikerült ez szinte a semmiből?
Természetesen ez csak sok támogatással volt lehetséges. Először is elvégeztünk számos szakember segítségével egy szakmai tanfolyamot. Egy úgynevezett felügyeleti szerződést kötöttünk egy nagyobb
állami üzemmel, hogy a technikai-szervezeti felépítésben segítsenek minket. Évekig tartó politikai
harcok, két lakossági döntés és egy nyilvánossági
kampány után, melyet környezetvédő szervezetek
egyházi, politikai és társadalmi csoportosulások
támogattak, vette át a lakosság 1997-ben az áramellátást Schönauban.
Mennyire függött az eredmény a helyi tekintélyektől és a közösségtől? A polgármester és a közösségi tanács egy
része annak idején el„A mi álmunk az áramellene voltak, hogy az
látást decentralizálni,
áramellátást átvegyük.
és sok kézben elosztani.”
Ennek a projektnek az
átültetéséhez két lakossági döntést hoztunk. Nehéz harc volt. De én nagyon büszke vagyok a lakótársaimra, akik annyira
elkötelezetten magyarázták a jövőhöz alkalmazkodó energiaellátás kérdését, és hogy számunkra
lehetséges, hogy Schönauban áramellátók legyünk.
Időközben előremutató vállalkozás lett a miénk a
városban. Mi biztosítjuk az új munkahelyeket és
gondoskodunk arról, hogy Schönau, amely turizmusból él, ismert legyen.
Hogyan lehetnék az önök ügyfele? Nem kell mást tenni,
mint a mi áramszolgáltatásra vonatkozó szerződésünket kitölteni, és az áramszámla másolatát mellékelni. Minden mást mi intézünk önnek. A váltás
kb. 6 hétig tart, és probléma nélkül megvalósul. Mi
Németország egész területén ellátunk, és nagyjából
85000 ügyfelünk van.
Többet kell ezért fizetni, mint a hagyományos áramszolgáltatóknál? Ezt úgy általánosan nem lehet mondani. Németországban több mint 900 áramszolgáltató van, akiknél eltérőek az árak. Egyiknél drágábbak vagyunk, a másikkal egy árban,
az atom- és szénáramnál pedig olcsóbbak. Az
áramügyfél legtöbbször automatikusan azt gon-
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100%-ban lehetséges megújuló [energia] a német
villamosenergia-piacon.
A központi nagyerőművek
fékezik az előrehaladást.
A kép forrása: projekt21plus

Elsőbbség a megújulóknak
A nap, a szél és a biomassza egyre nagyobb tért hódítanak a német villamosenergia-piacon. Száz százalékban történő
energiaellátás a német műszaki kapacitással könnyen lehetséges, és ez a helyi gazdaságnak nagy előnyére válna.
Tíz évvel ezelőtt a német áramellátásban a megújuló energiák részesedése mintegy 5% volt. A nagy-áramkonszernek a politikusokhoz fordultak, és óva intették őket a túl sok
megújuló energiaforrástól. Azt állították, hogy azok labilisak, és a több mint tíz százalékos részesedés lehetetlenné
tenné az energiaellátás biztonságát.
Manapság, 2009-ben a német áramhálózat 20%-át megújuló energiából nyerik, és ez majd még több lesz. Ezt a növekedést a „Törvény a megújuló energiák támogatására”, röviden EEG tette lehetővé.
Korábban az áramszolgáltatóknak több lehetőségük volt,
hogy a megújuló energiák áramhálózatra való csatlakozta42

tását megakadályozzák. A létesítmények tulajdonosai szinte
alig kaptak pénzt az áramukért.
Az EEG azonban törvényes garanciát jelent arra, hogy a
megújuló energiát az áramhálózatra elsőbbséget élvezően
betáplálják, és 20 év múlva egyértelműen megtérülésnek
kell bekövetkeznie.
Így kaptak a megújuló energiák üzemgazdasági biztonságot, és így lettek a bankoknál hitelképesek. A középvállalkozók megtelepedtek a piacon. A hagyományos szolgáltatók konkurenciája megnövekedett, megélénkítették az üzletet, és erősítették a megújulók elismertségét. A mai napig
280000 új munkahelyet teremtettek ebben a szektorban.

A kombinálás megéri
2007-ben egy tanulmány bemutatta, hogy a 100%-osan megújuló energiákkal történő ellátás könnyen megoldható. Ez a tanulmány rámutat arra, hogy ennél fontos az áramszolgáltatók összehangolása, a fogyasztók és a tárolási technika ésszerű egymással
történő kombinálása.
Ennek „szíve” egy irányító-rendszer, ami minden „játékost” összeköt. A különböző termelők (víz, szél, nap, biomassza és geotermikus [energia]) áramukat betáplálják. A fogyasztók: miként a háztatások, nyilvános épületek és ipari létesítmények pl. intelligens
mérővel vannak a rendszerbe bekötve. A mérők lehetővé teszik,
hogy bizonyos gépeket ki-, bekapcsoljanak, és így az árammen�nyiség időbeli szétosztását megoldják. Nagyon sokat fúj a szél,
akkor ipari vagy háztartási gépeket kapcsolnak rá. Ha éppen kevesebb áram áll rendelkezésre, akkor rövid időre lekapcsolódhatnak
a hálózatról bizonyos fogyasztók, mint pl. hűtőházak. A visszamaradó, fölösleges energiához szükség van tárolási technológiára.
Ez lehet szivattyús-víztározós erőmű, sűrített levegős energiatároló, elektromos autó vagy hűtő- és fűtőrendszer. Az úgynevezett
Hochspannungs-Gleichstrom-Übertragungsleitungen HGÜ nagyfeszültségű egyenáramú átviteli vezetékek nagyobb árammen�nyiséget tudnak Európa szerte legtávolabbra szétosztani. Oda küldené az energiát, ahol éppen szükség van rá, és ahol az áramszükséglet csökken, ott tárolná.
Decentralizált és rugalmas
A megújuló energiáknak rugalmas árampiacra van szüksége.
Áramtermelők, tároló technikák és fogyasztók szorosan „összejátszanak”. A nagy központi erőművek, leginkább szén- és atomműködésűek ezt nem tudják nyújtani. A piac új játékosainak gyorsan kell alkalmazkodniuk az áramfölösleghez és az áramigényhez. Kis blokkerőművek ezt tudják nyújtani, mert a kis motorokat rövid idő alatt ki- és be tudják kapcsolni. Összekapcsolódhatnak azok az úgynevezett virtuális erőművek, és ténylegesen annyi
áramot adnak, amennyi felhasználásra kerül. Ezeket a blokkerőműveket hosszú távon biomasszával (biogáz vagy növényi olaj) is
be lehet fűteni. A nagy, központi és merev erőmű-tulajdonosokat,
akik a piacszerkezetet eddig uralták, egyre-másra leváltják a középosztálybeli cégek vagy a közösségi ellátók. Ez a leváltási folya-

mat nem megy az eddig a piacot uralók ellenállása nélkül, ezt
mutatja a reklámhadjárat az atomenergiáért és tervek új szénerőművekhez.
Az értékteremtés a régióban marad
Bizonyos tényezőket ennél a rendszerátállításnál a régión túl
kell megszervezni, az alapvető dolgok azonban a közösségi
szinten kell, hogy megtörténjenek. Az előnyök kézenfekvőek:
az energiagazdaságból származó bevételek a régióban maradnak, és ott lehet azokat invesztálni. A decentralizált létesítmények révén helyben keletkeznek munkahelyek. Az egész folyamat tehát hosszútávra megerősíti a helyi gazdaság helyszínét.
És mindenekelőtt: a megújuló energiákba való befektetés fontos lépés a fosszilis- és a véges nyersanyagbázistól való minél
nagyobb függetlenség felé.

Közösségi értékteremtés

Sok közösségnek társadalmi, gazdasági és ökológiai jelentősége, továbbá előnye régóta elismert a saját tartós áram- és vízellátás terén. Ellátják magukat pl. önállóan geotermikus energiából származó fűtéssel vagy biogáz révén, kombinált erőműveket építenek, megvásárolják az áramhálózatokat, vagy döntő lépéseket tesznek a
megújuló energia-létesítmények kiépítésében. Némely
közösség 2–3-szor több energiát termel, mint amit saját
maguk felhasználnak. Lásd erről még: www.kommunalerneuerbar.de

Tudta-e ön? Ha mi Németországban az áramnak
csak a felét használjuk fel, megnövekszik a megújuló
energiahordozók részesedése a német „árammixerben”
– mert a megújulók elsőbbséget élveznek. A megújuló
energiákból származó áram elsőbbséget élvez nálunk az
áramhálózatban – a szén és atom előtt.

Megújuló energiák

A megújuló energiák területéről jött emberek időközben
jelentős szerepet játszanak a politikai tanácsadói körben.
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Ahány ország, annyi...
...energetikai irány

Atomerőmű

Burgenland (Ausztria)
Megújuló
energiák

Magyarország
Paks
Kővágószőlős

Horvátország
Uránbányászat
Erősödő antiatom
mozgalom

Három egymással szomszédos ország: Ausztria,
illetve egyik szövetségi tartománya, Burgenland,
Horvátország és Magyarország energetikai irányultságáról, annak történelmi hátteréről, gazdasági-társadalmi és politikai okairól is villant
fel pár képet az utolsó két fejezetben két tanulmány és két visszaemlékezés.
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výročí
smrti pionýra
slovinského
protiatomového hnutí
Horvátország
– erősödő
antiatom-mozgalom

Horvátország –
erősödő antiatommozgalom
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Az atomenergia és az atomellenes mozgalom Horvátországban
Szerző: Vlasta Toth

V

lasta Toth, az Održivi razvoj Hrvatske– az OraH párt
nemzetközi titkára (Horvátország Fenntartható
Fejlődése Párt, rövidítve OraH, azaz „Dió”) több évig a
Zelena lista – Zöld Lista társelnöke és környezetvédő aktivista volt. A horvát nyelven megírt cikk magyar fordítása – Bernhard Riepl, http://www.sonneundfreiheit.eu/
– német fordítása alapján készült.

Az atomenergia korszaka Horvátországban Tito idejére esik, amikor Horvátország öt másik részköztársasággal (és Koszovóval) a
Szocialista Föderatív Jugoszláv Köztársaság része volt, (1992-ig).
Az 1970-es évek elején kezdődtek meg a szlovéniai Krško-ban, ami
csak 30 kilométerre van nyugatra Horvátország Száva-parti fővárosától a munkálatok egy saját atomerőművön. 1981 október 2-án
indították a próbaüzemet, 1983 január 15-én helyezték véglegesen üzembe.
A Krško-Atomerőmű a ma önálló Szlovénia és Horvátország államok közös tulajdonában van. Mint jugoszláv tagállamok a 70-es
évek elején e két ország egyesítette erőforrásait, hogy egy atomerőművet építsenek az elektromos áram előállítására. Az 1992-ig
tartó közös vállalkozás első fázisa után, amit a jugoszláviai háború
és a kifizetetlen számlák miatti veszekedés tört meg, Szlovénia és
Horvátország 2003 óta ismét közösen használja az atomerőművet, együtt állítanak elő elektromos áramot, és együtt viselik (vagy
legalábbis kellene, hogy viseljék) az üzembentartási költségeket.
A korabeli Jugoszláviában az emberek nem voltak tudatában minden komplex problémának és veszélynek amelyeket az atomerőművek hoznak magukkal. Még akkor is ha képesek lettek volna a
veszélyek felismerésére, társadalmi körülmények vagy az állam
mechanizmusai megakadályozták volna a tiltakozásokat és az el46

lenállást egy ilyen méretű „nemzeti” projekttel szemben. Ezért
a nyilvánosságban és médiában kizárólag pozitívan nyilatkoztak
a krško-ii atomerőműről – mint az elektromos áram előállításának legmodernebb technológiájáról, ami Jugoszláviát és a jugoszláv tudományt egyenesen a technikailag fejlett országok élére
fogja repíteni. Az emberek büszkesége megnőtt e technológiai
eredmények láttán, melyek a világ legfejlettebb országai közé vezetik államukat.
Az elmúlt évszázad hetvenes és nyolcvanas éveiben senki sem írt
az üzemeltetés magas költségeiről, a külföldi hitelfelvétel költségeiről, melyek az egész országot hosszú időre eladósították, és
arról sem, mennyibe kerülne az évek során a tudományos intézmények egész rendszerét felépíteni, és nukleáris technikában jártas szakértők egész generációit kinevelni. És semmi sem jelent
meg a nyilvánosságban az erőművet illető biztonsági intézkedések tényleges költségeiről, különösen a nukleáris balesetek és zavarok tartós következményeinek mértékét tekintve. Ami a nukleáris erő egész komplexusáról való átlagos tudást illeti Horvátország,
Szlovénia és Jugoszlávia átlagos lakossága ténylegesen „vasfüggöny mögött” volt. A nyílt médián át felszolgált összes információ a párt és a katonai hatóságok által „engedélyezett” és minden
szempontból „pozitív” volt. Amikor a veszélyre emlékeztettek, általában elbagatellizálták, és mindent „a világ legmodernebb technikájának” rózsaszín szemüvegén és „szakértők által megalapozottnak” láttattak. Az atomenergiáról csak kizárólag pozitívan beszéltek, és Jugoszlávia polgárnői és polgárai ennek a kapcsán buborékban éltek.
De ez a buborék először a csernobili robbanás által pukkadt ki,
1986 . április 26-án. E katasztrófa globális hatásai olyan jelentősek

Személyes élményeim abból az időből:
Akkoriban 36 éves voltam, és egy édes, négyéves kislány anyja. Csak
két nappal a baleset után, 1986 április 28-án (!) jelentették be a
rádió- és TV-állomások, hogy egy atomerőműben a Szovjetunióban,
konkrétan Ukrajnában, valamiféle szörnyű baleset történt. Az információk, ahogyan az akkoriban szokásos volt, formálisak, üresek és
kurták voltak – tipikusan így volt ez minden korabeli szocialista rendszerben. „Fél füllel” hallgattuk, és azt gondoltuk, hogy messze van, a
hatalmas Oroszországban...
Igy cselekedtünk.
Május elseje munkaszüneti ünnepnap volt Jugoszláviában, aminek
mindenki örült, és tradicionálisan a természetbe, a friss levegőre kirándultunk. Fiatal családként körülbelül egy tucat közeli barátunk
volt hasonló korú gyerekekkel. A szokásos módon együtt mentünk a
hegyekbe, vagy valamelyikünknél élveztük a zöld kertet. Abban az
évben május elseje különösen szép volt, napos és kellemes – a felnőttek számára ideális alkalom grillezni és a gyerekeknek az első lehetőség, hogy a már dús fűben sétálhassanak. Ezt az ünnepi május elsejét egy zágrábi család csodálatos kertjében akartuk eltölteni. Mindenütt virágok, lepkék és méhek, és a nehéz tavaszi esők által keltett
intenzív színek még inkább megerősítették ezt a csodát. Miközben
arról beszéltünk, ki hoz kenyeret és húst a grillezéshez, és ki salátát,
Csernobilból jövő, olyan Rádi aktív felhőket jelentett be a rádió, amelyek Finnországból és Svédországból jövet Németországon és Lengyelországon áthaladnak, és továbbmennek déli irányba. Abban a
pillanatban gondoltam először „ Hmmm, talán nincs is olyan messze,
hogy a felhők hozzánk is elérjenek.”
A következő napon a rádió és a tévé elkezdtek rendkívüli adásokat sugározni, és egy komoly megjelenésű orvosnő a Közegészségügyi Intézetből nyíltan és részletesen kifejtette, hogy mi a radioaktivitás; mik
a következményei, milyen magas a természetes háttérsugárzás, és
hogy néznek ki a határértékek, amik fölött már a betegség veszélyeztet, hogy védekezhet az ember, és miért az egyetlen módszer a radioaktivitás mérésére az ún. Geiger-Müller számláló stb. Hogy megaka-

dályozzák a pánikreakciókat, a felvilágosítás után, még további híreket küldtek, amik a védelmi felvilágosítás kijelentéseit legyengítették, ebben a stílusban: „Jelenleg a Csernobilból jövő radioaktív
felhő, Európába haladva veszít erejéből. Még nem biztos, milyen további úton fog haladni, de számíthatunk arra, hogy Jugoszlávia területét el fogja kerülni...”
Így ünnepeltük kerti partinkat tehát, félelem és aggodalom nélkül,
mélyzöld környezetben, amit április 30-tól – május 1-re virradóan
az eső alaposan átmosott... a gyerekek élvezték a fehér és sárga virágokkal teli dús füvet. Milyen Csernobil? Milyen sugárzás? Az „valahol máshol van”. Egy ilyen napon csak nem fogjuk magunkat a szobába zárni egy pánik miatt!
Este azonban hivatalos forrásokból értesültünk arról, hogy előző
éjjel környékünkön is radioaktív eső esett. Először délután hívták
fel az emberek figyelmét arra, hogy ne menjenek ki a házukból, ne
érintsenek meg növényeket, ne egyenek salátát, epret, stb. A tévéhíradóban fiatalokat láttunk a „Fiatal Technikusok Klubjából”,
akik gyakorlatuk részeként épületek falán, iskolai ablakokon, bokrokon mérték a radioaktivitást... Ekkor világossá vált, hogy majdnem egész Jugoszlávia az eső által sugárszennyezett lett,sokkal inkább, mint azt a „megengedett felső értékek” engednék. Őszintén
szólva a szituáció nem volt katasztrofális (látszólag), de a közegészségre gyakorolt tartós és maradandó következményeket nem lehetett kizárni.
Ezt megtudni, olyan volt számunkra, mint a hidegzuhany. Most láthattuk és felfoghattuk, hogy Jugoszlávia nem izolált sziget, amit
üvegburok óv. Először ekkor lett tudatosult, hogy planétánknak csak
egy része vagyunk, és mindannyian viselni fogjuk e globális kudarc
következményeit.
A jugoszláv népesség számára a csernobili katasztrófának volt
pozitív hatása is. Jugoszlávia akkori vezetése és különösen a szövetségi államok, Szlovénia és Horvátország a 80-as évek végén
Dalmáciában tervezett egy második atomerőművet – Vir szigetén, Zadar közelében –, amit törölni kellett terveikből.
A Csernobil utáni években Horvátországban ökológiai kérdésekben is megjelentek a civil kezdeményezések. Ez egy fiatalok általi spontán atomellenes ökológiai mozgalom volt, elsősorban
azoké a diákoké, akik éppúgy az atomerőművek és az atomenergia, mint az atomfegyverek ellen tiltakoztak.
További dolgokat kezdeményeztek Csernobil után az aktivisták
az atomtechnika és trendek rendszeres kontrollálása érdekében,
és hogy tevékenységükkel/aktivizmusuk által (a 80-as évek végi
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voltak, hogy az igazságot nem lehetett többé elrejteni a nyilvánosság elől. A távoli Csernobilból jövő radioaktív felhő már négy nap
után a fejünk felett volt, és gyorsan világos lett mindenkinek, hogy
ez a „titokzatos veszély”, amit az atomerőmű jelent, nem csak
rossz nyelvek, tudatlanok feltételezése és puszta fecsegés, hanem
valódi veszély amivel senki sem birkózik meg – ráadásul előreláthatatlanul hosszú időn belül.
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utcai akciók) a lakosságot felvilágosítsák a károkról és a lehetséges veszélyekről. Miután Horvátországban a 90-es években többpártrendszert vezettek be, ezekből az aktivista mozgalmakból
létrejött az első, és máig a leginkább tiszteletben álló környezetvédelmi szervezet, a Zelena akcija („Zöld Akció”).
A horvátországi háborús események miatt (1991–1994) több évre
elmaradt a civiltársadalom fejlődése is. És valójában egy háborús
övezetben nincs esély ökológiai irányultságú egyesülések létrehozására, főleg nem egy zöld párt számára.
De a háború alatt Horvátországban létrejöttek békeszervezetek és egy békét kérő mozgalom is. Ezen aktivisták soraiból egyesek a 90-es évek végén átmentek az ökológia területére, és megkezdték NGO-k vagy az akkor először létrejövő zöld pártok által az
aktív munkát.
A „Zelena akcija” nevű szervezet a tevékenységét a 90-es évek
során a horvát energiapolitika fejlődésének megfigyelésére koncentrálta. Voltak tiltakozó akciók a Lukovo Šugarje-i (egy kis város
a tenger mellett, a Velebit-hegység alatt) szénerőmű ellen és
a plomini hőerőmű (Isztria) tervezett második blokkja ellen is.
A Zöld Akció -„ Zelena akcija” abban az időben a régió egyetlen
olyan szervezete volt, amelyik aktívan fellépett az olyan megújuló
energiaforrásokért, mint a szél és a nap. Ezen kívül sosem nyugodott bele a közeli, szlovéniai krško-i atomerőmű létébe, követeli
a bezárását, és támogatja a megújuló energiaforrásokra történő
stratégiai átállást.
Az új évezreddel Franjo Tuđman választási veresége után (miután sikertelenül próbálta pótolni Titót), a horvát társadalom parlamentáris és demokratikus fejlődésének új szakasza kezdődött.
Nyíltan kimondhatjuk, hogy ez volt az egyéni aktivitással és politikai pártokkal működő civiltársadalom kezdete. A statisztikák azt
mutatják, hogy ez a dinamika még szokatlanul nagy dimenzióban
jelent meg, összehasonlítva a relatíve kis Horvátországgal. Több
tízezer egyesület és csoportosulás mellett, körülbelül 140 politikai pártunk is van.
A Krško Erőműből származó nukleáris hulladék tárolásának és kezelésének problémája a horvát társadalomban 1998-ban vált aktuálissá. E hulladék kezeléséért Szlovénia és Horvátország ugyanolyan mértékben felelős (50% – 50 %).
Amikor Horvátországról és a nukleáris hulladékról beszélünk,
akkor vissza kell mennünk 20 évet, Jugoszlávia utolsó éveibe.
Az 1980-as évek közepén az illetékes hatóság APO (Hulladékke48

zelési Ügynökség) horvát területen keresett egy helyet a krško-i
erőműből származó erősen, közepesen és alacsonyan sugárzó radioaktív hulladék tárolására. Az APO hulladékkezelő intézet átfogó szeizmológiai és geológiai tanulmányra adott megbízást,
amiből kiderült, hogy két helység jöhet szóba. Az első és legmegfelelőbb a Moslavačka gora környékén Szlavóniában, a másik a
hegyvidéki Trgovska gora területe volt, délre Sisak városától (a
boszniai határ közelében). A nukleáris szemétlerakó felépítéséért a horvát energiaszolgáltató, a HEP (Hrvatska elektroprivreda)
volt felelős.
Ami a geológiát, hidrológiát és szeizmológiát illeti, Moslavačka
gora környéke volt a legmegfelelőbb, miközben Trgovska gorát az
ottani ritkás népsűrűség miatt választották ki (nagy erdők, falvak
és mezőgazdasági területek nélkül). Ki kell emelni, hogy ezeket
a vizsgálatokat még a háború előtt, melynek során Jugoszlávia
szétesett, lefolytatták. A köztes időben, a háború után a politika a
nukleáris szemétlerakó felépítése ügyében teljesen megváltozott.
A Moslavačka gora hegyvidék alatti falvak lakosai, egy helyi ÖkoNGO és a HSS nevű politikai párt által támogatva (Horvát Parasztpárt) fellázadtak a közvetlen lakókörnyezetükben tervezett atomtemető ellen. Az ellenállás erős volt, és jól érvelt (különösen, mint
egy erősen a földművelés által meghatározott területre, és a népsűrűségre hivatkozva) valamint a HSS párt, akivel összebarátkoztak nagy ambíciókkal rendelkezett, és az 1999-es választások
után a kormányzatba is bekerült.
Az 1999-es parlamenti választások után a HSS ténylegesen a
kormánykoalíció tagja lett a szociáldemokraták és a liberálisok
partnereként. Érthető, hogy a választóknak tett ígéretét nem
akarta megszegni. Így aztán ez a párt keményen ellenszegült a
Moslavačka gorában tervezett atomtemető felépítésének. Ezért
az újonnan létrehozott kormány az APO által alternatív ajánlatként felvetett Trgovska gora területét választotta.
A Trgovska gora körüli kerület (másnéven „Gvozd”) mindig is ritkán lakott környék volt. A háború alatt a SAO Krajina néven nevezett, mesterségesen megalkotott szerb politikai entitás szíve volt,
amely Horvátországról lecsatlakozott és Szerbiához, tulajdonképpen a még megmaradt Jugoszláviához akart csatlakozni. 1995
után a népesség többsége elhagyta a hazáját, és a közeli Boszniába menekült. Ez az elhagyott vidék tehát még egy hozzáadott
érvet jelentett az ún. gvozdi terület mellett.
A gvozdi régió területe (Trgovska gora-régió) egyébként közel
van a szomszéd állam, Bosznia-Hercegovinához, ami által felmerül a határokon túllépő, az ESPOO-i egyezményben is meghatáro-

Amikor a 2001-es évben a nyilvánosság hírt kapott arról, hogy az
atomtemetőt a Moslavska gora – hegyvidék helyett Trgovska régiójában helyezik el, akkor az ottani lakók is elkezdtek tiltakozni az
ötlet ellen, csakúgy mint a moslavksa goraiak.
Akkoriban már környezetvédő aktivista voltam, és részt vettem
a trgovski hegyek lábánál, az Una folyónál fekvő Dvor helységnél
tartott tiltakozáson. A megalapított és már ismertté vált Zelena
akcija (Zöld Akció) környezetvédő szervezet támogatta Dvor és a
Trgovska gora környék lakosságát. Az esemény alkalmából megjelentek a horvát gazdapárt HSS képviselői és Marijana Petir képviselő asszony is, akit a gazdák kifütyültek, bár tulajdonképpen
azért jött, hogy támogatását kinyilvánítsa. Ezzel ellentétes választások előtti ígéretei ellenére azonban az „atomtemető” szavazásnál mesterien sikerült megszabadulnia az ügytől, mivel a felelősséget másokra hárította. A liberálisok parlamenti képviselői és a zöld
pártok képviselői is ott voltak. Az Enron által Lukovo Šugarje-be
tervezett szénerőmű elleni tiltakozások óta (2001/2002) ez volt valószínűleg a politizáló civil szektor első ökológiai kérdések kapcsán
történő közös fellépése.
Az energiaszolgáltató HEP szándéka, hogy a Krško-atomerőműből
származó nukleáris hulladék elhelyezésének vitáját gyorsan, a
nukleáris hulladékért felelős APO szervezet egy régi tanulmányára
alapozva oldja meg, eddig nem jutott tovább. Átmeneti megoldást „fedeztek fel” a nukleáris szemét kezelésére kitalált adóval,
amit minden felhasznált kWh felemelt árából fizetnének be egy
különleges alapba, amit a HEP, az illetékes energiakonszern, és az
állam kezelnek.

A nyilvánosságot lakonikus ígéretek nyugtatták meg, hogy a
nukleáris hulladék, ha eljön az idő (húsz év múlva), külfölden
kerül elhelyezésre. Ezért az akkori kormány hozott egy határozatot, hogy Horvátországban ne lehessen nukleáris hulladék lerakó
építését tervbe venni.
A probléma az, hogy már 12 év eltelt, és Horvátország közben
EU-tagállam lett.
Az is problémás, hogy a nyilvánosságnak nincs betekintése a különleges alap, már összegyűlt eszközeibe. Mind a kormányzat,
mint a HEP energiakonszern visszatartják a nyilvánosságtól az
információkat azokról a pénzekről, amiket évek óta részben az
áramfogyasztási számlákból fizettek be. Az ilyenfajta, a közösség és a fogyasztók pénzének átláthatatlan kezelésében nincs
különbség az úgynevezett baloldaliak (szociáldemokraták és liberálisok) és jobboldaliak között (HDZ).
De a probléma tágabb. Az akkoriban elhalasztott nukleáris hulladékok elhelyezését illető döntés értelmében, Horvátország ma
nem rendelkezik szabályozott és biztos raktározó hellyel a kevésbé veszélyes könnyű-közepesen sugárzó nukleáris hulladék
számára. Ezek olyan sugárzó hulladékok, amik kórházakban, kutatóintézetekben, különböző mérőszerkezetek villámhárítók és
hasonló objektumok elszállításakor naponta keletkeznek. Csak
egy kis közbenső raktár létezik a Ruđer Bošković-Intézetben Zágrábban, amit 40 éve hoztak létre. Az intézetkomplexum Zágráb elit környékén helyezkedik el, ahol az utcák és zöldövezetek szomszédságában közvetlenül lakóházak, iskolák és még két
egyetemi fakultás is áll.
Zágráb szívében található tulajdonképpen valami olyasmi, mint
egy közbenső raktár radioaktív hulladék számára. Alacsony sugárzású és gyorsan szétbomló izotópok számára, amelyek különböző kísérletek során az intézetben keletkeznek. Miután ezek
a készítmények (Präperate) megszűnnek sugározni és ártalmatlanná válnak, bármelyik szemétlerakón tárolásra kerülhetnek.
Horvátország EU-csatlakozási folyamata során az országot kötelezték, hogy törvényhozását az EU-standard gyakorlathoz igazítsa. Egy ilyen kötelezvény volt egy megfelelő atomhulladék-lerakó felépítése országunk területén. Eddig ebből semmi se lett,
és az uniós bizottság megpróbált ígéretet kapni arra, hogy a
kis köztes tároló a Ruđer Boškovićnál egy központi, az egész ország számára használható atomhulladék lerakóvá épül ki. Ez
azt jelentené, hogy minden radioaktív hulladék egész Horvátországból, Zágrábban kerül tárolásra, csak két buszmegállóra a
Jelačić - tértől.
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zott szennyeződés veszélye is. Emellett a Trgovska gora-hegyvidék
területén található a legtöbb forrás és folyó, amik aztán az Una és
Sana vízgyűjtőterületeit alkotják, és Boszniában a Unsko-Sansko
kanton mezeit és erdeit látják el vízzel. Ökológiai nézőpontból itt
érintetlen természetről van szó, egy majdnem elképzelhetetlenül
gazdag erdei flórával, faunával, és iható vizű forráspatakokkal. Azt
mondhatnánk, ökológiailag szemlélve valóságos kincs – ipari és
mezőgazdasági szennyeződéstől érintetlen. Szeizmológiai-geológiai nézőpontból itt kevésbé biztonságos helységről beszélhetünk,
mint amilyen a Moslavačka gora-hegyvidék lenne, mert a Trgovska
gora-hegyvidék altalaja vulkáni kőzetekből áll, amik rézfémben és
termálvizekben (mint pl. Topusko) gazdagok.
E környék mai lakói lehetőségeiket az ökoturizmus fejlesztésében
és a kisipari struktúrában történő gazdálkodás biológiai kiépítésében látják.
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Emellett az előírások azt veszik tervbe, hogy egy ilyenfajta objektum a városon kívül kerül elhelyezésre.
Ezek a tervek először azonban a Ruđer Bošković-ban lévő tároló
igazgatónőjének köszönhetően meghiúsultak, aki mindezt a nyilvánosság számára prezentálta, és ezáltal nagy támogatást szerzett
a polgároktól, öko-aktivistáktól és a politikai pártoktól. Ezután
azonban eltávolították hivatalától, leváltották és számára a további tudományos munkát Horvátországban lehetetlenné tették.
Amikor a politika átláthatóságáról emlékezek meg, akkor más befolyási övezeteket is említenem kell.
Ezzel elsősorban a Horvátországban működő nagyon erős
atomlobbira gondolok.
A horvátországi atomlobbit évtizedeken át építették ki. A hetvenes
évek óta különleges osztályokat és kurzusokat hoztak létre több
zágrábi fakultáson is, ahol a serdülő diákokat azzal a céllal oktatták, és nevelték fel, hogy atomerőműveket és nukleáris energiát
fejlesszenek és használjanak – mint a közeli és távoli jövő számára
egyedüli technológiát. Részben az amerikai Westinghouse konszern finanszírozta ezt, melynek segítségével a krško-i erőművet
felépítették. Hasonló helyzet volt Szlovéniában is. Egy szisztematikus és előre tervező politikáról volt szó mindkét jugoszláv részköztársaság és az amerikai konszern részéről is, mely különböző módszerekkel azon fáradozott, hogy az atomenergia számára meggyőzzön embereket. A fiatal tudósok könnyen kaptak ösztöndíjakat és kiegészítő szemináriumokat amerikai fakultásokon, iskolázásukat és további, világszerte felvett pótszemináriumaikat támogatták. A fiatal atomszakértőknek biztos és jól fizető állásokat kínáltak fel az krško-i erőműben vagy az azzal rokon tudományos intézményekben.
Így részesedtek ezek a szakértők tanulmányaik alatt szisztematikus agymosásban. És későbbi életükben valamint karrierjük során
anyagilag mind erősen profitáltak az atombizniszből. Sokan közülük figyelemreméltó tudományos karriert futottak be, és nemzetközileg elismert szakértők lettek. Sokan közülük idővel átmentek a
politikába, és különböző felelősségteljes pozíciókat nyertek el minisztériumokban, hatóságokban, intézményekben vagy más szervezetekben.
Zágrábban van az elektrotechnikai fakultáson egy szervezet, amelyik magát „Horvát Nukleáris Társaságnak” nevezi, és struktúrái közé még egy „Horvát Ifjúsági Nukleáris Szervezetet” is tartozik. Ez a Horvát Nukleáris Társaság minden évben egy, a legdrágábbak közé tartozó luxushotelben, Dubrovnikban tartja évenkénti
konferenciáját. A társaság tagjai mind tudósok, a fizika vagy kémia
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professzorai, mérnökök, elektrotechnikusok és energiaszakértők.
Ebben a tényben is rejlik részben annak az oka, hogy a horvát diákok
csak gyenge ismeretekkel rendelkeznek a megújuló energiaforrások
területén. A zágrábi egyetemen az elektrotechnikai fakultáson az
atomenergiába vetett hit dominál, és a megújuló energiaforrásokat
szisztematikusan „alternatívnak” nevezik. Ha a diákok tudományos
karriert akarnak csinálni, akkor bizony nem okos dolog szembefordulni a professzorokkal, akik az atomlobbihoz tartoznak.
Így néz ki ez a mindennapi életben: Az atomenergia, a krško-i
erőmű vagy a radioaktív hulladék a horvát politikusok számára (eltekintve a zöldektől) egyszerűen nem téma. Ezért ezek a jelenségek
a média számára sem érdekesek, kivéve akkor, amikor egy nagyobb
baleset jön, mint például Fukushima, amikor így az atomenergia a
nemzetközi érdeklődés fókuszába kerül. Ez alkalomból a médiumok
a Horvát Nukleáris Társaság horvát „szakértőihez” fordultak, hogy
tőlük (tehát az Atomlobbitól) magyarázatokat és kommentárokat
kapjanak. Azután ezek a „szakértők” egy érthetetlen, ismeretlen
mértékegységekkel teli szaknyelven bizonyos atomerőművek, bizonyos működési hibáit magyarázták el. Magyarázataik rendszeresen
a következő frázissal végződtek: mindenek ellenére az atomerőművek a legbiztosabb és legolcsóbb módszerek energia előállítására,
minthogy a befektetett energiaegység alapján a legtöbb energiát
szállítják, és összehasonlítva más módszerekkel a legkevesebb hajtógázt engedik ki az atmoszférába.
Nagyon nehéz az aktivizmus lehetőségeivel a nukleáris lobbisták
olyanfajta kijelentései ellen fellépni, amely a legkiválóbb tudósok
autoritásával és a kormányzat stratégiai tanácsadóival fordul a közvéleményhez, hogy azt a nemzetközi atomkonszernek irányába manipulálja, akadémiai rangját felhasználva. A velük való párbeszédben mindig az arrogáns viselkedés és az a kimondatlan kérdés uralkodik: Ki vagy te, hogy azt hiszed, jobban ismered a helyzetet, mint
a világszerte elismert elsőrangú szakértők?
Az atomlobbisták erkölcstelensége nem ismer határokat. Ilyenek
voltak azok a „szakértők”, akik csupán négy nappal március 11-e,
azaz Fukushima szó szerinti szétesésének napja után a TV-kamerák
és a teli nézőtermek előtt kijelentették, hogy a világ „nukleáris reneszánszát” éli. Természetesen a publikum felől felháborodott füt�työket lehetett hallani, de kik is vagyunk mi, hogy azt higgyük jobban tudjuk. A Fukushimáról rendezett esti tévés vitában a stúdióba
csak egy „ökológusokat” képviselő embert hívtak be, akit 6 „nukleáris szakértővel” ültettek szembe. Ezek az erőviszonyok mindent elmondanak az atomlobbinak a médiára és a nyilvánosságra gyakorolt befolyásáról Horvátországban.

– A „Zöld Lista” 2008-ban szervezett Eszékben egy kétnapos
nemzetközi konferenciát: „A nap a legjobb reaktor” címmel.
Ennek oka az atompárti lobbisták amellett történő gyakori fellépése volt, hogy Horvátország egy dunai szigeten Erdut előtt (Magyarország és Szerbia határának közelében) egy új atomerőművet építsen. Megpróbálták ezt egyedüli biztos energiaforrásnak
beállítani. Ez az eszéki konferencia nagy érdeklődésre talált a médiában és Kelet-Szlavónia lakosságában, de Szerbiában és Magyarországon is. Horvátországon kívül a konferenciára jöttek
Szerbiából, Magyarországról és Bosznia-Hercegovinából ökológiai mozgalmak képviselői, akárcsak szakértők Ausztriából, akik
továbbadták az atomenergiából való kiszállással összefüggő tapasztalataikat. Végül is jellemző, hogy nekünk Horvátországban
nem sikerült akárcsak egy nukleáris szakértőt találnunk, aki kész
lett volna, hogy részt vegyen a konferencián. Ezért az atomtechnológia területének szakértőjeként mi Weish professzor urat csábítottuk el Bécsből.
Ezért vittünk végig több hónapon át egy igazi atomenergia-ellenes kampányt. Több mint 10 000 aláírást gyűjtöttünk a Duna
mellé tervezett atomerőmű elleni petícióhoz. Több hónapon át
mindig volt valamelyik horvát városban standunk, és röplapokat
osztogattunk az atomerőmű-projekt ellen. Sajtókonferenciákat is
tartottunk az új horvát energiastratégia témájában, amit éppen
kidolgoztak. Végül is az eredmény viszonylagos siker volt – ha
ezt sikernek határozhatjuk meg – mert az akkori Ivo Sanaderkormány végül stratégiai döntést hozott – a gáz és a szén mellett.
A csernobili katasztrófa 25-ik évfordulójának előestéjén, 2011.
áprilisában a krško-i erőmű előtt rendeztünk egy tiltakozó akciót az osztrák zöldekkel és a szlovén Ifjúságpárttal együtt. Ezt a
„happeninget” a német RTL és az osztrák ORF TV-állomások ka-

merái regisztrálták. Több újság és horvát és szlovén médiaház is
beszámolt róla.
Ugyanazon a napon a Zöld Lista aktivistái Zágrábban egy 25 méteres transzparenst feszítettek ki a Černobil 25+ felirattal a Száva
feletti vasúti hídra. Ezzel egyidőben az alatta lévő gyalogos átjárón 25 nagy gyertyát gyújtottak meg. Mindenki, aki a következő
hetekben ezeken a hidakon ment át, olvasta az üzenetet, és megértette, miről is van szó.
Ezenkívül több sikeres sajtókonferenciát szerveztünk, ahol mindig felhívtuk a figyelmet a Zágrábot és környezetét a közeli krško-i
erőmű miatt fenyegető veszélyre. Zágráb csak 32 kilométerre fekszik légvonalban Krškotól. Egy nukleáris baleset esetén az erőmű
50 kilométeres körzete „Vörös zónaként” lesz meghatározva,
melyből a lakosságot ki kell telepíteni, ráadásul örök időre. Zágrábban jelenleg kb. 880.000 ember él, és ha az észak-horvát hegyés dombvidék lakosságát is hozzászámítjuk, akkor 1.3 millió veszélyeztetett emberrel számolhatunk. Ez majdnem a harmada az
egész horvát lakosságnak. Ennél is rosszabb, hogy Zágráb egész
területe, az észak-horvát hegyvidék és Szlovéniában Krško maga
is szeizmikusan instabil zónákban található, ahol a Richter-skála
szerinti 6-os vagy 7-es erősségű földrengés is lehetséges. Mivel a
krško-i erőművet a Száva vízével hűtik, egy baleset esetén radioaktív víz kerülhet ebbe a folyóba, amely 22 km után elhagyja Szlovénia területét Horvátország irányába, hogy egy síksági folyót alkosson. A Száva vízgyűjtőterületéről származó víztől függ Horvátország egész szárazföldje. A Száva látja el vizével elsősorban a főváros Zágráb földalatti víztározókészletét és továbbá keleten minden falut és várost éppúgy, mint a mezőgazdaságilag hasznos
Száva-menti és szlavóniai területeket. Ezért a Krško miatti környezetszennyezés által okozott károk alig felmérhetőek. Ezen kívül
ivóvízhiányhoz vezetne, a szárazföldi Horvátország nem tudná
többé földjeit élelmiszerek termeléséhez felhasználni.
Minden alkalommal minden nyilvános fellépéssel követeltük a
horvát kormánytól, hogy Zágráb és a közvetlenül Szlovéniával határos észak-horvát hegy- és dombvidék lakosságát képezze ki, hogyan kell viselkedni egy atombaleset esetén. Még a horvát hivatalokat is megpróbáltuk motiválni, hogy hassanak Szlovéniára, hogy
északi szomszédunk elálljon a krško-i atomerőmű üzemben tartásának további húsz évre történő meghosszabbításától.
A 2011-es és 2012-es évben a Zelena lista-Zöld lista megszervezett
Zágrábban egy civil kezdeményezést, amely 5000 aláírást gyűjtött a Ruđer Bošković -Intézménybe tervezett atomhulladék lerakó felépítése ellen.

Horvátország – erősödő antiatom-mozgalom

Mindennek ellenére az aktivisták és a zöld politikai pártok képviselői nem nyugszanak, és minden hatalmukban állót megtesznek, hogy a nyilvánosságot az atomenergia veszélyeire figyelmeztessék, és hogy hassanak a kormányzatra annak érdekében,
hogy az ország előírásait az európai uniós törvénykezéssel összhangba hozza, és végre valamit tegyen a (Krskóból származó) radioaktív és
nukleáris hulladék kezelésére.
Az a politikai párt, amihez én tartozom, a „Zöld Lista”, fennállásának 8 éve alatt, minden évben szervezett egy atomenergia elleni akciót. Ezek között, a többi mellett, voltak jelentősek, ahogy
a példa mutatja:
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2011. áprilisában a csernobili katasztrófa 25-ik évfordulójának előestéjén, a krško-i atomerőmű előtt rendezett
tiltakozó akción Vlasta-Toth nyilatkozik a tévének.

A „Zelena lista – Zöld Lista” 2011-ben egy tudományos népszerűsítő módon írt és gazdagon illusztrált brosúrát adott ki a
„Nuklearke – činjenice koje bi svatko trebao znati” (Tények, amelyeket mindenkinek ismernie kellene) néven. Ebben a füzetben
egyszerű nyelven és sok grafikával, képekkel az atommaghasadás elvét és egy atomerőmű működését írták le, hogyan nyerik a
nukleáris tüzelőanyagot, mit csinálnak a kiégett nukleáris tüzelőanyaggal, mibe kerül ténylegesen egy atomerőmű felépítése, milyen kockázatokat és veszélyeket hoz magával egy atomerőmű, a
világszerte történt lényeges atombalesetek listáját, hogyan építették fel a krško-i erőművet, és mit jelent Horvátország számára, stb.
Ezt az atomenergiáról készített brosúrát osztogatta a „Zelena lista
– Zöld Lista” a 2011-es évben és 2012-ben a nyilvános rendezvények látogatóinak és pdf formátumban erről az internet oldalról le
lehet tölteni. (Lásd lent a lila keretben)
Egyes középiskolák diákjai különösen jól fogadták az előadásokat.
Olyan anyagokról van itt szó, amelyek nem részei a hivatalos tananyagnak. A tananyagban magában az atommaghasadás csak a fizika tantárgyában kerül elő és részben a kémiában, de csak absztrakt-elméleti alapon.
Másrészről a gyerekek és a fiatalok tudják, hogy atomerőművek léteznek azért, hogy áramot termeljenek, és vannak atomfegyverek azért, hogy tömegeket irtsanak ki, de erről konkrét elképzeléseik nincsenek. Ezért veszik előadásainkat a fiatalok érdeklődéssel, mert ezek feltárják az igazságot azokról a nagy problémákról,
amelyeket az emberiségnek abban az időben, ami még előttünk
van, meg kell oldania.
Azt gondolom, hogy a horvát iskolákban az így alakított tanterv is
az erős atomlobbi azon pusztító tevékenységének következménye,
amely sok éve számos igazságot a szőnyeg alá söpör, így a nyilvá52

nosság számára lehetetlenné teszi azt, hogy Horvátország energiapolitikájára befolyást gyakoroljon.
Emellett különösen az a bensőleg átláthatatlan finanszírozási mód
veszélyes, amely azokat, csak a megépítés után jelentkező, gigantikus mellékköltségeket (externalitások) elhallgatná, amelyeket
azoknak az adófizetőknek kell kiegyenlíteni, akiknek az egyébként
már magas projekt-költségeket is vissza kell fizetniük. Ezáltal e
nukleáris láncban mindent az olcsó és tiszta áram alaptalan meséje
mögé rejtenek. Elhallgatják a költséges uránbányászati munkákat,
a folyó- és talajvíz mérgezést, a tartós környezetkárosítást és azt a
teljes tudatlanságot, ami a veszélyes visszamaradó nukleáris anyagokról való 100 000 évig tartó gondoskodás mikéntjére vonatkozik.
Így egy végső tároló helyet még sehol sem építettek ki teljesen és
minden projekt fölött, ami ezen dolgozik teljes elkészültéig és aktiválásáig az idő Damoklész-kardja lebeg.
Hogy az atomenergia dolgaiban Horvátországban milyen fejlemények lesznek, nehéz előre megmondani.
Mi „zöldek” reméljük, hogy az EU-intézmények hatásai hozzá fognak járulni ahhoz, hogy a nukleáris hulladék és radioaktív anyagok
problémáját hamarosan pozitív módon megoldhassuk.

Letölthető Pdf – a tanulmányban említett dokumentum erről az egykori Zelena lista
weboldalról, mementóként tölthető le: https://web.
archive.org/web/20131209173541/http://zelena-lista.
hr/UserFiles/File/brosure/Nuklearke.pdf.
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Burgenland száz százalékban megújuló
energiával
Szerző: Jakub Šiška

J

akub Šiška Csehországban Burgenland energiaforrásairól számolt be. A magyar fordítás alapjául szolgált: http://oekonews.at/index.php?mdoc_id=1094102
Jakub Šiška tanulmánya, amely az „alternativní energie”
Magazin 4/2014. számában jelent meg, a 26-27. oldalon, németre fordította Bernhard Riepl, http://www.
sonneundfreiheit.eu/

Burgenland, a lakosság száma alapján a legkisebb osztrák szövetségi tartomány. Az ország keleti felén, a magyar határhoz közel
fekszik, és csak az első világháború után lett Ausztria része.
Mostanában Burgenlandot 100 százalékig megújuló
ernergiaforrásokból származó áramellátottsággal rendelkező területként lehetne felrajzolni Európa térképére. Burgenland egy tisztán mezőgazdasági terület, nincs jelentős ipara, és turisztikai lehetőségeit nem lehet összevetni az Alpokhoz közeli régiókéval. Ennek
ellenére egy sajátosságával teljesen megfelel az európai mércéknek: az elmúlt év végétől Burgenlandban több elektromosságot állítanak elő a szél és a nap energiájából, mint amennyit a háztartások és üzemek el tudnak használni.
Nem csak Ausztria számára modell
Mindez 1997-ben kezdődött, egy olyan időszakban, amikor a megújuló energiaforrásokról az emberek inkább elméletileg vitatkoztak, és csak különösen bátor idealisták bíztak abban, hogy első
projektjeiket majd meg is valósítják. A burgenlandi tartományi önkormányzat azonban előbbre látott a jövőbe. Rájöttek arra, hogy
Burgenland kelet-ausztriai területe a szélerő-felhasználás és fejlesztése számára ideális területet kínál fel. Egyes helyeken a szélerő az északnémet partokéhoz hasonlítható. Zurndorf közösség közelében egy szélparkot hoztak létre hat szélkerékkel.
„Eldöntöttük, hogy Ausztria és egész Európa számára példakép leszünk. Sokan nevettek rajtunk, közöttük más szövetségi tartomá54

nyok vezetői. De meg voltunk győződve róla, hogy ez a helyes út”
– emlékszik vissza a tartományi vezető, Hans Niessl.
A projekt sikere számára a kulcsfontosságú határozat a nyilvánosság támogatása volt. Velük együtt dolgozva egy részletes térképet hoztak létre, amely megmutatja, hol lehet szélerőműveket felállítani, és hol nem. Ennek során a szélerősségi viszonyokat is és az
egyes helyszíneket is figyelembe vették, úgy mint a természetvédelem és a népesség érdekeit. Egyes projekt-előkészítők Burgenlandban kifejlesztették a lakosság pénzügyi bevonásának ötletét
is, ami által minden egyes személy egy meghatározott összeggel
beszállhat egy konkrét szélparkba, és a megtermelt energia eladásából profitálhat. A 2000-es év után az energia-fordulat dinamikája javukra fordult. A burgenlandi tartományi kormányzat direkt
szubvenciókkal és adózási ösztönzőkkel kezdte segíteni a szélkerekek felállítását és használatba vételét.
Miközben Ausztria éppen államilag is a megújuló energiaforrások
felhasználásának előremozdítására hozott törvényt, a legtöbb új
szélkerék felállításra került Burgenlandban. Potzneusiedl közösségben az utolsó két évben a világ két legerősebb szélkerekét állították fel, mindegyikük 7,5 MW potenciális teljesítménnyel ellátva.
A legfontosabb mérföldkövekhez tartozott Közép-Európa legnagyobb szélparkjának használatba vétele 2012-ben, ahol Halbturn
és Andau közelében 79 237 MW potenciális teljesítménnyel rendelkező szélkereket állítottak üzembe. Ma Burganland 290 szélkereke
630 MW kapacitással a Burgenlandban felhasznált energia 114
%-át állítja elő. Ezáltal azonban a Burgenlandban felhasználható
szélerő potenciálját túlságosan kimerítik.
Erőművek a tetőkön
A tetőn elhelyezett napenergia erőművek később kerültek sorra és
a támogatása is másképp alakult. Ebben az ügyben a bürokratikus
akadályok elhárítására koncentráltak, és a kiterjedt információ áradatra, nem magára a telepítésre. A tartományi vezető Hans Niessl,

Energia-önálló közösségek
A megújuló energiaforrások alapján álló energiaönállóság megteremtéséhez Burgenlandban több közösség is hozzájárult, amelyek
a tartományi önkormányzattal együtt fejlesztették ki saját programjaikat. Egy példamutató kezdeményezés Güssingé, egy főváros közeli településé, amely 3000 lakossal bír. 1996-ban kezdemé-

nyezte a város EU-pénzek segítségével az ún. „Európai Centrumot
a Megújuló Energiáért Güssingben“. Feladatuk az volt, hogy olyan
intézkedéseket javasoljanak, amik egyfelől az importált fosszilis
energiahordozóktól való függetlenséget csökkentik, és amik által
egyúttal a regionális gazdaság lokális energiaforrásainak használata révén profitot tud termelni. A városnak sikerült a centrum számára megújuló energia-szakértőket toborozniuk a helyi lakosságból és külföldről is, és ezekből egyesek később a városban telepedtek le.
Alapítása óta a güssingi centrum messze Ausztria határain túl is ismertté vált. Kínál általános tanácsadást, szakértőket képez ki, különböző kiadványokat ad ki és szakmai kirándulásokat szervez. A
nagy látogatószám Güssingben szükségessé tette még egy hotel
felépítését is.
A güssingi energiakoncepció alapja egy nagy biomassza hőerőmű
volt, amit 1996-ban helyeztek üzembe. A szükséges biomassza fő
forrásai a közelben lévő erdők és helyi cégek, amelyek parketta és
más fapadlók gyártásával foglalkoznak. A 2001-es évben a hőerőművöz még egy biomasszaerőmű is csatlakozott, amelyben nem
csak energiát, de távfűtő hőt is termelnek. Az ott alkalmazott fanyesedékek egy úgynevezett forgóréteg-gőzölő-porlasztóban
kerülnek felhasználásra, ami hatékonyabb, mint a klasszikus elégetés. Az ehhez tartozó technológiát a bécsi műszaki egyetem
a Güssing központjában fejlesztette ki. Óránként a hőerőmű kb.
2500 kg fanyesedéket dolgoz fel, és ezáltal 2 MW/h energiát hoz
létre, emellett 4,5 MW/h termikus energiát. Az elektromosság egy
nyílt elektromos hálózatba kerül eltárolásra, amelyet a város távfűtésében hasznosítanak. A rákapcsolt közösségeket is ezzel látják el. 2005 óta az áram és hőtermelésben pozitív mérleg áll fenn,
azaz több hőt és energiát állítanak elő, mint amennyit felhasznál-

Burgenland (Ausztria) 100%-ban megújulók

a regionális energia szolgáltató Energie Burgenlanddal együtt dolgozva határozta meg minden háztető számára a fényenergia felhasználás reveláns paramétereit. Ebben a projektben mind a 171
burgenlandi közösséget mind a várost bevonták, így a létrejött regiszter teljes. „Ma minden háztulajdonos ingyenesen megállapíthatja mennyi energiát tud a háztetője létrehozni. Az adatok az elhelyezésre, a méretre és dőlésszögre nézve milliméter pontosak“ – teszi hozzá a tartományi vezető. A „szolárkataszterek“ beállításához (http://www.tobgld.at/index.php?id=1816) az ITE (Intelligens ernergia) Eu-programból szereztek pénzt és más osztrák
projektforrásokból.
A listázás eredményei még a legnagyobb optimisták elvárásait is
felülmúlták. Az 50 millió négyzetméter feletti burgenlandi tetőterületből 16,5 millió négyzetmétert „nagyon jóként“ jelöltek meg,
10 millió négyzetmétert“ „megfelelőként“, és 24 millió négyzetmétert „kevéssé megfelelőként“. Csak a nagy jónak megjelölt tetőterületek használata egy átlagosan kalkulált napsütéses napszám
mellett jó 1,5 milliárd Kilowattóra (1,5 TW/h) teljesítményt hoz,
ami körülbelül Burgenland évi energiafogyasztásának felel meg. A
tartományi önkormányzat specifikus követelményeket a napenergia-termelés kiépítésére nézve nem fogalmaz meg, mert 2013 óta
a napenergia termelést államilag szervezik, tehát ez már nem a
szövetségi tartomány feladata.
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nak. Meggyőző teljesítmény, akkor is ha olyan turbulenciák adódtak egy kis gazdasági területen, amik a mozaik egy részére sajnos
hatottak is.
Az erőmű része egy kísérleti berendezési is, amelyben hulladéklerakó-gázból olyan üzemanyagot hoznak létre, ami a benzint helyettesítheti. A környék 18 közösségében kell még egy vezető hálózatot is létrehozni a biogáz széleskörű felhasználásának érdekében.
Egy másik burgenlandi úttörő a megújuló energiaforrások terén
Strem közösség. Ez is pluszenergiát termelő hely a mérleg szerint,
de 2020-ra energia-önellátó akar lenni. Ez azt jelenti, hogy a helyileg előállított energiát a közösségben is kell elhasználni. A már létező biogáztelephez, a távfűtőműhöz és a gondozóotthon tetején
elhelyezett napelemhez még biogáz tartályok és mindenek előtt
más háztetőn elhelyezett napelemek fognak jönni.
„A napenergia közvetlen házi felhasználását lehetővé tévő elemek
már a piacon vannak és állandóan olcsóbbak lesznek. Már nem kell
sokat várni, hogy mindenki a szükséges energia nagy részét saját
maga állíthassa elő” – jósolja egy helyi energiaszakember. Hogy
a saját lakosságnak jó példát mutassanak, eldöntötte a közösség,
hogy a közös épületek tetőjére további napelem-telepeket helyeznek, amelyek 50 KW kapacitással rendelkeznek. A finanszírozás
ugyanazon a módon történik, mint a gondozóotthon tetején elhelyezett telep esetében – a polgárok hozzájárulása által. Egy részvételi vény 1000 eurós címlettel bír, összesen 50 vényt bocsátanak
ki. Az évi garantált kamat 4 % körüli és a visszafizetés 13 éven belül
történik meg. Ennek a határidőnek a letelte után a befektetőnek
visszafizetik a teljes befektetett tőkéjüket.

„A napenergia közvetlen házi felhasználását lehetővé tévő elemek már a piacon vannak és állandóan olcsóbbak lesznek. Már nem kell sokat
várni, hogy mindenki a szükséges energia nagy részét saját maga állíthassa elő” – jósolja egy helyi
energiaszakember.
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A nyereség a regionális gazdaságé
A felvezetett példákban az is érdekes, hogy mindkét közösség
a biomassza és a fényenergia révén éri el energetikai önállóságát, tehát szélerő nélkül. Az csak ott kerülhet bevetésre, ahol a
biomasszapotenciál korlátozott, például Burgenland fővárosa,
Eisenstadt körül.
Zurndorfnál, ahol a burgenlandi energia-fordulat az első szélkerekekkel elkezdődött, akkoriban építettek egy nagytrafóállomással
ellátott központi erőművet, amelyen keresztül a megújuló energiaforrások az állami energiahálózatba is betárolhatóak voltak. Ezenfelül létrehozta az Enercon cég, az egyik legnagyobb szélerőművekhez köthető technológiát előállító vállalkozás, az Enerconnak
egy központját a Közép- és Kelet-Európában végzett tevékenysége
számára. Zurndorf polgármestere Werner Riedl ebben látja a nagy
lehetőséget: „Örülünk, hogy az ingázók, akiknek eddig Bécsbe
vagy környékére kellett utazniuk, most egy ígéretes jövővel bíró
szakmához tartozó állást találhatnak saját lakóhelyük közelében.
Ezáltal szimbolikusan elérjük a csúcspontját annak, amit 16 évvel
ezelőtt elkezdtünk. Így nem csak teljesen a szennyező széntüzelésből származó energia nélkül meg tudunk lenni, hanem még erősíthetjük is a helyi identitást. Már most büszke a lakosság legnagyobb
része arra, hogy itt van az otthona.“
Az is fontos, hogy a megújuló energiaforrások kiépítése nem csak
az ökológiának jelent nyereséget, hanem a helyi gazdaságnak is.
Elválaszthatatlan része ennek a technológiai fejlesztés, amelyben
iskolák is részt vesznek, kutatóműhelyek és cégek, melyeknek köszönhetően az egész régió és tartomány előnyhöz jut a nemzetközi versenyben. A lokális energiaipar lokális munkahelyeket is
létre hoz, ami ezáltal tovább erősíti a civil társadalmat és az egészséges patriotizmust.
Mindenki, aki megértette ezeket az összefüggéseket, elutazik Burgenlandba, hogy ott tapasztalatokat gyűjtsön. A többiek inkább
újabb atomerőművekről és szénbányákról álmodoznak.

Magyarország –
atomreneszánsz?
Magyarország – atomreneszánsz?

		

57

Virág a meddőhányón. Régészeti ásatás Kővágószőlősön
az uránbánya területén
Szerző : Kiss Magdolna

A

z 1955-től – kezdetben még „Bauxitbánya Vállalat” fedőnévvel – 1989-ig
Kővágószőlős környékén működő uránércbánya
területén római maradványokra bukkantak.
A 4. századra keltezhető két félköríves toronnyal ellátott villa és tőle kissé távolabb cella
trichora (3 karéjos) alaprajzú, növényi és
geometrikus mintázattal kifestett falú mauzóleum került elő. A feltárások 1977–1982 között
Burger Alice vezetésével folytak. Ezekben a
munkálatokban 1979 nyarán, ásatásvezető
helyettesként Kiss Magdolna, régész-ókortörténész is részt vett. Erről szól novellája
(in: Kiss M.: Szerelmem régészet. GeniaNet,
Pécs 2012.) Minthogy a feltárás helyszínét az
uránbányán keresztül – engedélylyel – lehetett csak megközelíteni, a visszaemlékezés a
bánya belső területéről, az ott folyó életről,
munkakörülményekről is felvillant pár képet.
Lásd a villáról: Sz. Burger A.: The Roman
Villa and Mausoleum at Kővágószőlős, near
Pécs (Sopianae) Excavation 1977–1982. Janus
Pannonius Múzeum Évkönyve 30–31 (1987)
65–228.
– Kit tetszik keresni? – kérdezte az őr. Szigorú tekintetétől kényelmetlenül éreztem magam, melyet
csak megerősített a mögöttem zárra bekattanó
vasajtó és a szögesdróttal körbevett telep. Mégis
öntudatosan feleltem az őrnek:
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– Régész vagyok, a pécsi múzeumban dolgozom.
Ide küldött az igazgatónő, az ásatás helyettes vezetőjének.
Az őr barátságosabban kezdett méregetni.
– Tudja merre van? Odatalál?
– Nem. Nekem csak annyit mondtak a múzeumban, hogy a kővágószőlősi uránbányába, ebbe az
üzembe jöjjek.
– Várjon, rögtön kérek segítséget – vette fel a telefont, kicsit gondolkodott, majd tárcsázni kezdett.
– Halló, Ferikém, erre tudnál jönni egy bikával. Itt van mellettem egy fiatal hölgy a múzeumból, a villához szeretne menni. De most jár itt először, még nem ismeri a terepet. Őt kellene elvinni
oda… Leadod az anyagot?… Utána kanyarodsz
erre? 10 perc? Jól van, addig itt fog várni nálam a
portán.
Letette a telefont, és felém fordult:
– 10 perc múlva jön valaki egy bikával, ha gondolja, akkor itt bent nyugodtan megvárhatja. Még
elég hűvös van így reggel korán.
– Köszönöm – ültem le a portásfülkében egy kis
székre, miközben azon morfondíroztam, „mi a
csuda szerzet lehet az a bika, amivel engem elvisznek az ásatáshoz”. A beszélgetésből annyit megsejtettem, hogy jármű, de hogy miféle, arról fogalmam sem volt. Alig gondoltam azonban mindezt
végig, amikor egy ütött-kopott billenős teherautó
kanyarodott a porta elé.
– Jöjjön, szálljon csak fel bátran, aztán induljunk,

volt könnyű. Az autó ide-oda kacskaringózott a
salakdombok alkotta labirintusban. Minden szürkén tárult felénk, a sötétebb és a világosabb árnyalat változatosságával. Itt-ott eldobott műanyag fóliadarabok csúfoskodtak, néhol egy-egy fekete,
esővíz alkotta pocsolya simult a „bika” kereke alá.
Élőlénynek nyoma sem volt, itt még a madár sem
járt.
Egyszer csak mozgást vettem észre jobbról. Egy
rozoga barakk előtt sovány ember integetett, lábánál barna fehér foltos keverék kutya ugatott. A teherautó sofőrje visszaintett neki.
A labirintus elfogyott, és egy holdbéli pusztaságra
értünk ki. A pusztaság délnyugati végénél végre
megnyugtatóan emelkedtek különféle magasságban, szögletes és íves záródású téglafalak romjai.
Egy hatalmas, három apszisos villa előtt álltunk.
Otthonosan szálltam ki az autóból, és az sem zavart, hogy az épület mögött északról meddőhányó
határolta az ásatás területét. Délről végigfuthatott
szemem a Villányi-hegység vonulatán, és nagy levegőt vehettem.
A főnöknőm, az ásatás vezetője örömmel fogadott. Hamar összetegeződtünk, és délben együtt
mentünk ebédelni a reggel látott kantinba, gyalog. Ez már nekem elég is volt, hogy megtanuljam a járást az ásatás és a kantin között. A munkások maradtak a villa mellett, ők csak úgy kézből
ettek, szalonnát, vajas kenyeret, kinek, mit csomagolt a felesége.
Az őrbódénál most csak a kiskutya ugatott meg
minket, az ember valahol bent foglalatoskodott
valamivel.
Az étkező belül pontosan olyan volt, mint más
üzemi étkezdék, iskolai menzák. Egy hosszú tálalópult egyik végén tornyosultak szép rendben a
tálcák, tányérok, étkészletek. A pult mögött fiatal
lány állt, és a tálcákkal-tányérokkal felsorakozó
embereknek osztogatta egykedvűen a napi adagokat (…) Már nem emlékszem lehetett-e többféle
menüből választani. Bizonyára lehetett.
Az sem maradt meg emlékezetemben, miket ettünk, csak az, hogy valóban jól főztek.
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nehogy a vezetőségből valaki meglássa – kiáltott
ki a sofőr a vezetőfülkéből, és már tárta is az ajtót,
hogy fölkapaszkodhassak az alkotmányra.
Vidám, jóindulatú embernek látszott, mégsem
tetszett az a tudat, hogy én most nemhivatalosan
utazom vele.
– Szóval régész, az ásatáshoz megy? Ismerem
jól. Évek óta jönnek ide a pécsi múzeumból, meg
nyugdíjas uránbányászok is dolgoznak ott… Ez a
kantin, itt szoktunk ebédelni – mutatott közben
egy lapostetejű négyszögletes, jellegtelen téglaépület felé – nagyon jól főznek. Kell bizony. Aki itt
dolgozik, annak szüksége van tartalmas és speciálisan elkészített védőételekre… Bár nem tudom,
mennyire védenek ezek, de jó a koszt, az egyszer
biztos.
Udvariasan hallgattam, miközben a legkülönbözőbb formájú épületek mellett haladtunk el.
Akadt köztük kockaszerű, másik téglatest, egy
harmadik mintha fúrótorony lett volna.
– Nem lehet könnyű itt a bányában – szólaltam
meg végre – maga is dolgozik lent?
– Nem, hál´ Istennek, én csak ezen a „bikán” a kibányászott ércet viszem a dúsítóba. Állítólag védőruhában kellene, védőmaszkkal, kesztyűvel.
Most is így kellett volna, hogy öltözzek, de senki
sem törődik vele.
– A sugárzás miatt?
– Igen, sőt magának meg egyáltalán nem szabadna itt ülnie mellettem, még védőruhában sem.
Ez előírás, mert az autó is sugároz. De hát messze
van az ásatás, meg aki először jár itt, az könnyen
eltéved. Egyébként itt minden sugároz.
Egészen kicsire összehúztam magam, mintha
ezzel védekezhetnék bármiféle háttérsugárzás
ellen. Igyekeztem közben az útra összpontosítani,
mert szentül megfogadtam, hogy inkább kilométereket gyalogolok, de többet az életben nem ülök
„bikára”. Ámbár ha a telepen minden sugároz, az
emberek is „sugárzó arccal” járkálnak, lényegében
mindegy. Vagy mégsem?
Kerestem tehát megjegyezhető tárgyakat, megkíséreltem elraktározni fejemben az út görbéit. Nem
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Megpróbáltam „bikás” élményemet elfelejteni,
meg egyáltalán elvonatkoztatni a környezettől, és egészséges étvággyal nyeltem a hússal gazdagított levest (…) Egyébként másnaptól a régésznő, örülve, hogy segítséget kapott, mindent
rám bízott, és ügyes-bajos dolgai végett visszautazott Budapestre. Ez a tény azért lelkesedéssel töltött el, amire szükség is volt, hogy a környezet sivárságát ellensúlyozzam. De hát mit tehetünk, ha a rómaiaknak éppen egy uránérc-telep tetejére támadt kedvük telepedni. Állítólag
az urántartalmú kőzet jót tesz a szőlőültetvénynek, zamatosabb lesz a belőle készült bor. Lehet,
hogy csak mese mindez, mindenesetre a rómaiak előszeretettel ültettek szőlőt a környéken. Nagyon szép vidék lehetett ez akkoriban. Északról a
mostani meddőhányó helyett a Mecsek védő tömege határolta, délről tágas, a Villányi-hegység
lankájáig lefutó mező (az ércdúsító üzem nélkül),
végtelenre nyíló horizont. Délben egyedül mentem ebédelni. A pocsolyákat ügyesen kikerültem,
a labirintuson szerencsésen átjutottam. Most valami fojtott savas szag érződött a levegőben.
A bódénál a foltos kutya megugatott, visszafelé
ugyanúgy. Tulajdonképpen örültem neki, mert
így mindig tudtam, hogy jó helyen járok.
Amikor egy hét után ebédről visszafelé jöttem, a
betegesen sovány fiú kint állt a deszkabódé előtt.
– Hogy halad az ásatás? – kérdezte udvariasan.
– Elég jól, a vége felé járunk. Lassan konzerválni
fogjuk a falakat…
– Siet nagyon vissza? – vágott hirtelen a szavamba. – Nem akar itt egy kicsit leülni a bódéban, kényelmesebb, mint a tűző napon állni.
Nem siettem (…) Valóban kényelmesebb volt
bent a faépítmény árnyékában ülni, mint a tűző
napon állni, bár a levegő hőmérséklete ott is
megközelítette a 40° C-t. A sovány fiú ásványvízzel kínált. Szívesen fogadtam.
– Tudja, hogy maga rögtön megtetszett nekem –
kezdett bele nagy lélegzettel, mint az eposzokba,
in medias res. – A kiskutyámat betanítottam,
hogy rögtön jelezze, ha erre megy.
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„Hát ezért ugatott mindig ez a dög!” – simogattam mosolyogva a „foltos” fejét, aki kivételesen
csendesen és szelíden nézett fel rám.
– Minden nap örülök, hogy láthatom. De legjobban annak örülök, hogy most itt ül velem – folytatta a szeretet alázatával a fiú.
Tulajdonképpen nem akart semmit, nem voltak
álmai. Hasonló apátiával szemlélte sorsát, mint
a többiek a bányában. Ma is fülembe cseng egyik
mondata:
– Majd én is rokkantnyugdíjas leszek 40 éves
korom körül, ha nem halok meg előbb rákban.
Azon a júliuson, amikor az ásatáson dolgoztam,
minden nap találkoztunk. Többnyire csak köszöntöttük egymást, de ha volt időm, beszélgettünk. Érdekelt, milyen a munka lent a föld alatt,
de erről nem sokat beszélt.
– Én eddig hallomásból ismertem ezt az bányát
– magyaráztam neki egyik alkalommal – nagybátyám dolgozott itt bányaorvosként. Egyszer elmondta, hogy le kellett szállnia az aknába, és egy
vékony pallón ijesztő mélység fölött egyensúlyozott át egyik helyről a másikra. Többet nem mesélt.
– Nem volt szabad neki, hiszen mindent titkosítottak, mert a bánya hadi üzemnek számított.
Még ma is – ellenséges támadás esetén – katonai
célpont lenne.
– Nagybátyám szerencsére nem maradt sokáig a
bányánál, sőt még Pécset is elhagyta, és Magyarország legészakibb városába költözött, jó messze
az urántelepektől.
– Nyilván tudna mesélni…
Aznap egy virágot vettem észre a meddőhányó oldalán. Az egész kopár hányón, ezt kivéve, nem
volt semmi más növény, egyetlen fűszál sem. Valószínűleg a napokban virágzott ki, talán azért
nem láttam eddig. (...) Most viszont örömmel köszöntöttem a növénykét, mint a halálon aratott
élet diadalát. Micsoda bátorság kell ott az életet
hirdetni, ráadásul egyedül, ahol minden a pusztulásról szól.
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Utószó
Sugárzó emlékek, sugárzó
politika
Szerző: Kóbor József

„A fizika törvényei a fizikusokra tartoznak, a következményei viszont mindenkire” – Einsteinnek tulajdonítják ezt a mondást,
Dürrenmatt tragikomédiájában is megjelenik. A társadalmi részvétel és beleszólás joga egy demokráciában ebből fakad, és ezt
nem lehet egyoldalúan „expertista” alapon elsöpörni azzal, hogy
a többség „nem ért hozzá” – e sorok írójaként – civilként és egyben fizikusként – mondtam ezt egy 2007-es pécsi közmeghallgatáson, amelyet nem sokkal később Magyarország történetének
első nagyvárosi népszavazása követett környezetpolitikai ügyben.
(A Tubes-radar ügyéről volt szó – érdekes módon egy nemionizáló
sugárforrás ügyéről – egy uránbánya városában).
E könyvecske pontosan erről szól – a társadalmi részvételről. A
nukleáris energia alkalmazásának azon következményeiről, amelyekről máig keveset beszélünk. Amelyekről nem tudunk. Amelyekről sokan tudnak, még többen sejtenek sok mindent, de mégsem beszélnek. Amelyekről tudjuk, hogy az illetékesek mindent
tudnak, de az információk máig titkosak, vagy eltorzítva kerülnek
ki. Amelyekről az illetékesek mindent tudnak, el is magyarázzák,
csak éppen nem értjük És amiről még az illetékeseknek sincs pontos képük – és ennek beismerése helyett azt mondják, hogy miért
feszegeti a dolgokat olyasvalaki, aki úgy sem ért hozzá.
A társadalmi részvétel az emberi környezetátalakítás (gazdasági tevékenység) minden következménye megismerésének joga,
és egyben annak a joga is, hogy eldöntsük, szükségünk van-e rá
vagy sem. A szükségleteket azonban a mai globalizált kapitalizmus világában nem mindig a reális igények szabják meg, azokat a
fogyasztás növekedését célzó, növekedésorientált termelés szabja
meg. Ma már nyilvánvaló, hogy ez így fenntarthatatlan, Földünk
természeti, szociális és gazdasági rendszerei összeomlanak, ha
ígymegy tovább.
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Az atomenergiát bírálókat sokan még ma is azzal próbálják elhallgattatni, hogy „akkor ne használjon villanyt otthon”. Amikor az
1950-es években terjedtek az atomerőművek, szakmai körök hirdették, hogy nemsokára ingyenes lesz az áram. Arról akkor nem
volt szó, hogy az atomerőműépítés a legtöbb esetben atomfegyvergyártás fedőprogramja volt. Ez magyarázta az eszeveszett mértékű stratégiai uránbányászatot világszerte. A nukleáris hatalmak
azért bányásztattak világszerte uránt, nehogy az „ellenség” elbányássza előlük. Sokszor még gyenge minőségű érceket is kitermeltettek emiatt : tipikusan ilyen volt a Szovjetunió kelet-németországi (Wismut) és magyarországi (Pécs) uránbányászata. A valós
világpiaci árakat többszörösen felülmúló stratégiai felárak szolgáltatták azt az „extraprofitot”, amelyből például Pécsett új, a kor
magyar színvonalát felülmúló városrészek épültek, tízezernyi család élhetett átlagot jóval meghaladó jövedelemből. Csak a lényegről nem tudhattak semmit.
Amikor azonban a stratégiai bányászatnak vége lett, és az urán
árát a valós piac határozta meg, mindez összeomlott. Akkor derült ki, hogy a társadalomnak, a köznek, az államnak kell kifizetnie a következményeket: : a rekultivációt, a vízbázisok védelmét.
Akkor váltak nyilvánvalóvá a – sugárbiológia törvényszerűségeinek megfelelően késleltetve – hogy a fizikailag amúgy is igénybe
vett volt uránbányászok között halmozódnak a tüdőrákos megbetegedések.
A pécsi uránbányászok „rejtélye”
Az ionizáló radioaktív és röntgen sugárzásokat a 19. század utolsó
éveiben ismerte meg az emberiség. A röntgen orvosi alkalmazásai ismertek lettek, de már 1902-től a veszélyei is. A radioaktív izo-

nak kívülállóként, ráadásul kezdetben bizalmatlanul fogadott kezdőként kellett megpróbálnom betörni ebbe a zárt szakmai körbe.
Kezdetben csak tudományos kíváncsiságom hajtott, ahogy azonban próbáltam információkat szerezni, egyre inkább rádöbbentem
arra, hogy itt emberek, családok sorsáról van szó. Tüdőrákban elhunyt uránbányászok egyéni sugárterhelését próbáltam rekonstruálni, a teljeset, nem csak azt, amit az alkalmi radonmérésekből
meg a műszakszámokból lehetett becsülgetni, és a valósághoz nem sok köze volt – ilyet nemigen csináltak még. Amikor
híre ment, mivel foglalkozom, egyre többen kerestek az egyetemen – hozzátartozók, aktív és nyugdíjas bányászok, kezdetben titokban. A halottakon persze ez már nem segített, de az élők szempontjából igen fontos volt. [2]
1987 után már megjelent a sugárterhelés okozta egészségkárosodás jogszabályi kezelése, nagyjából 1988 körül kezdett feltörni
a hallgatás fala. Aztán már beindult a sajtó, a civil szervezetek, a
környezetvédők, és persze a politikusok is. Akkor már végre voltak
szakmai konferenciák, ahol sugárfizikusok, biofizikusok, bányászati szakemberek, de legfőképpen helyi orvosok is részt vettek ,
akik a közvetlenül szembesültek a betegekkel, az emberi sorsokkal.
Ők is hallgatásra vagy mellébeszélésre voltak ítélve korábban, de
most végre beszélhettek – és egyben bemutathatták orvosi statisztikáikat. Ma is megrázó élmény, ahogy sokukból kitört az, amit
sokáig nem mondhattak el. Persze sok év kellett még ahhoz, hogy
ezeket a számokat koherensen feldolgozzák, újra és újra gyarapítva az adatokat. Mert írd és mondd, 1993-ig összesen 140 esetet
lehetett megtalálni az Uránbánya anyagában, a többit máshonnan
kellett igen körülményesen felkutatni.

1. ábra

Egy tipikusan szomorúan végződött uránbányász-életpályát mutat
példaképpen az alábbi táblázat. A lényeg az, hogy a visszamenő-

Utószó

tópoktól (urán, rádium, stb.) viszont furcsa módon sokáig nem féltek. Kedvenc zseniális íróm, Karinthy Frigyes 1921-es „A lift feljebb megy „ című novellájában viszont már sejtett valamit. De csak
1928-tól számítjuk a mai értelemben vett sugárvédelem megszületését.
Az orvosok a célzott sugárzást gyógyításra használták. A sugárzások káros hatásairól szóló információk viszont az atomfegyverkezési verseny beindulásával szigorúan titkosak lettek. Ma már tudjuk, hogy a szovjet, angol, amerikai hadseregek saját katonáikat
masíroztatták át frissen ledobott atombombák epicentrumain,
ebből írták a titkos tankönyveket. (Ha a katona az atomcsapás után
egy órán belül hányni kezd, valószínűleg egy napon belül meghal
– ilyen és ehhez hasonló ökölszabályokat tanultak a NATO és a Varsói Szerződés tisztjei). Miközben a „civil” egyetemi, szakmai, orvosi
irodalmakban erről gyakorlatilag semmit sem lehetett olvasni..
Természetesen titkosak voltak a stratégiai uránbányákban dolgozók egészségi állapotáról szóló információk is. Nagyjából az
1950-es évek elejétől már tudták, hogy az uránbányákban nagy
mennyiségben felszabaduló radongáz (és bomlástermékei) hos�szú lappangási (latencia) idővel tüdőrákot okozhatnak. A legtöbb
bányában csak a vége felé kezdtek el nagyobb gondot fordítani a
szellőzésre. Csakhogy a bányászoknál nem volt egyéni dózismérő,
a radontermékeket legfeljebb alkalmilag mérték 1-1 helyen., az
adatokat titokban tartották. A megbetegedések sokszor akkor jelentek meg tömegesen, amikor a bányát már bezárták, vagy a dolgozó már elhagyta azt. Így sokszor a már elhunyt bányász családjának kellett megkezdeni a harcot azért, hogy a betegséget foglalkozási megbetegedésnek ismerjék.
A Pécs környéki uránbányászatban foglalkoztatottak létszáma az
1956. évi közel 2 ezer főről 1969-re 8 ezer főre növekedett, majd
20 éven keresztül meghaladta a 7 ezer főt. Az uránbányászat több
mint 40 éves működése alatt a foglalkoztatottak száma elérte az
50 ezret… Az üzemi mérések eredményeiről és a sugárzás okozta
megbetegedésekről, valamint a szakhatósági felügyelet tevékenységéről az orvos-szakma kevés információhoz jutott, lakossági tájékoztató nem volt.
Jómagam 1986-ban , végzés után, pályakezdő biofizikusként, MTA
segédmunkatársként kezdtem el foglalkozni az uránbányászok sugárterhelésével. Alapvető szakirodalomként a téma máig talán
legjobb magyar nyelvű monográfiáját használtam, melynek szerzője az Uránbánya munkatársa volt.[1] Mindent feldolgozott, csak
éppen saját munkahelyéről nem írhatott semmit..ugyanígy hallgatásra volt ítélve a többi kiváló, tapasztalt szakember is. Jómagam-
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legesen rekonstruált , bányában kapott sugárterhelése jóval nagyobb lehetett, mint amit a hivatalosan elfogadott modellek alapján becsültek.

2. ábra

Nem véletlen, hogy 1997-től (ekkor szűnt meg az uránbányászat) új nyomonkövetési – és szűrőprogram indult – (gondoljunk a
latenciaidőre). 2000-ben bizonyosodott be kétséget kizárólag statisztikailag is, hogy a pécsi uránbányászoknál (immár volt uránbányászoknál is) a tüdőrák sajnos ugyanúgy halmozódik, mint másutt. A z állam, a társadalom pedig köteles volt legalább anyagi
kárpótlást adni ezért .
A keletnémet Wismut uránbányánál szinte pontosan ugyanilyen időrendben alakult a történet, azzal a különbséggel, hogy az
1990-es német újraegyesítés után kiváló sugárbiológusokból, fizikusokból – professzorokból – álló egyetemi csapat – akiknek a demokratikus Nyugat-Németország körülményei között már nagy tapasztalataik voltak, és persze már régóta szabadon publikálhattak
a témában – segíthettek az ottani „hallgatás falai” feltörésében.
1993-as drezdai konferenciájukon – ahol én is referáltam, és lakossági fórum is volt – döbbenetes szenvedélyek törtek ki a megjelent
bányász-hozzátartozókból. A tudomány társadalmi felelőssége
kézzelfogható volt. [3] Máig büszke vagyok, hogy kicsit magam is
segíthettem nekik: az akkori magyar szabályozás meglepő módon
formailag enyhébb volt a tüdőrák mint foglalkozási megbetegedés
minősítésében, mint a német, és több hozzátartozó megpróbálta
ezt bírósági perekben mint érvet felhasználni.

szerrel dolgoztam a bányász-témán. Úgy emlékszem 28-án este a
TV-híradóban sokadik hírként elhangzott, hogy „baleset” történt
egy szovjet atomerőműben, a sugárzás szintje normális, ennyi.
Talán egy-két nappal később feltűnt, hogy a műszerem „háttere” a
szokásos többszörösére emelkedett. Arra gyanakodtam, hogy ros�szul tisztítottuk meg a készülék mintatartóit.
Aztán április utolsó napján hirtelen megbolydult minden. A Szabad
Európa rádió súlyos atombalesetről beszélt, atomfelhőről, amely
körbejárja Európát. Eközben este a televízióban megjelent egy budapesti professzorom, aki nyájas hangon közölte, hogy semmi
probléma, a sugárzás szintje csökken (!). Mármint, ami nem volt, az
csökken . Közben kint szakadt a tavaszi eső. Akkor „leesett” nekem,
mi történhet. Egy kezem ügyébe eső pohárba vízminta, majd rohanás az éjszakában a laborba . A számláló pörög, mint az őrült, ilyet
még nem is láttam. Internet még nem létezik, tévé, rádió semmit sem mond, telefon vezetékes, kit hívjak fel az éjszaka közepén
ezzel ? Másnap május 1., felvonulás ahogy illik. Pár idősebb kollégának szóltam: vállvonogatás, nem érdekes. (Később megtudtam,
hogy az MSZMP-tagokat felszólították, hogy hallgassanak). Aznap
este megint eső, megint minta. Aztán május 2.-ától átszakadt a
gát: hallgatók, más intézetből kollégák szinte sorbaállva csöngettek az izotóplabor ajtaján, mindenféle üvegcsékben hozták a vízmintákat innen-onnan, aztán a kiskertjükből a primőröket . Szerencsére közvetlen főnököm, azóta elhunyt professzorom támogatott: mérjem, amit csak tudok !
Az első napokban semmi információ nem volt. Az aggódóknak azt
mondtam (hazudtam), hogy semmi különös. Közben izzadva számoltam, osztottam –szoroztam éjjel nappal. Hiszen ott kellett
helyben kitalálni a minták szakszerű mérését. No és azt, hogy mi
következik mindebből. Csak az intézeti könyvtár állt rendelkezésre.

Csernobil … amikor egy világ összedől…
1986 áprilisában a Pécsi Orvostudományi Egyetem Biofizikai Intézetében egy különleges, nagy érzékenységű sugárzásmérő mű64

3. ábra

Az alatt a pár nap alatt többet tanultam, mint addig összesen. Később megtudtam, komoly szakemberek, kutatócsoportok is ezt
csinálták: pár napig mindenki elszigetelten dolgozott, senki nem
mert nyilatkozni, hiszen nem lehetett tudni, mi következik.
A minták többszöri visszamérése után bizonyosodott be a Jód 131
izotóp jelenléte az esővízben – az első jele egy reaktorbalesetnek,
ami csaknem 1000 kilométerre volt tőlünk. Az esővizet szerencsére
közvetlenül nem isszák az emberek, viszont sokan bőrig áztak akkortájt Pécsett. A számított dózisterhelés nálunk végül is nem volt
jelentős, de figyelmeztetés volt, amit nem lehet elfelejteni. És persze mindenki csak utólag lett okosabb. [4]

4. ábra

10 é vvel később, 1996-ban mentem el először Csernobilba, a Lenin
Atomerőműbe, a Zónába, Pripjaty szellemvárosába, oda, ahol
mindez kezdődött. Összesen ötször jártam ott eddig. Az egyik a
Nemzetközi Atomenergia Ügynökség égisze alatt szervezett kutatóút volt, ahol egy korszerű technikával felszerelt mérőkocsival jártuk végig a Zónát. Amit láttam, ma már sokan leírták, megörökítették. A legmegrázóbb – de egyben legfelemelőbb is – az emberi
oldal volt. A saját technológiájuk következményeivel szembenéző
emberek akarata, sorsa.
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Mert a következmények mindenkire tartoznak !
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Kóbor József biofizikus
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Idegen nyelvű tájékoztató irodalom
Linkek

www.100-gute-gruende.de
EWS-Schoenau – 100 GUTE GRÜNDE GEGEN ATOMKRAFT
www.atomausstieg-selber-machen.de
Wechseln Sie jetzt zu einem umweltfreundlichen Ökostromanbieter!
www.atomopfer.de
Atomopfer e. V., Selbsthilfeinitiative Wismut
www.ausgestrahlt.de
Ausgestrahlt – Gemeinsam gegen Atomenergie
www.bfs.de
Bundesamt für Strahlenschutz
www.bmu.de/atomenergie
Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit
www.campact.de
campact – Demokratie in Aktion
www.greenpeace.org/international/campaigns/nuclear
Greenpeace International
www.ippnw.de
IPPNW – Ärzte für die Verhütung des Atomkrieges
www.muettergegenatomkraft.de
Mütter gegen Atomkraft e. V.
www.nuclear-free.com
The Nuclear-Free Future Award
www.oekostromwechsel.de
Projekt21plus – Energie neu denken
www.wecf.eu
Women in Europe for a Common Future e. V.

Könyvek

Das Atombuch – Radioaktive Abfälle und verlorene Atombomben. Esther Gonstalla –
Juli 2009. ISBN 978-3-00-028013-9
Tschernobyl – Eine Chronik der Zukunft. Svetlana Alexijewitsch – 1997. ISBN 3-8333-0357-3
20 Jahre Tschernobyl: Frauen aktiv gegen Atomenergie – wenn aus Wut Visionen werden.
Genanet/ Ulrike Röhr (Hg.) – 2006. ISBN 3-8334-4592-0
Lernen aus dem Leid. Frauen der Pazifik-Inseln schildern die Schicksale ihrer Völker.
Pazifik Netzwerk e. V. (Hg. und Vertrieb) – 1998. ISBN 3-928717-07-3

Filmek

Tschernobyl – Der atomare Schrecken – Bernd Dost. Vedra Verlag und Filmproduktion. Bayerischer
Rundfunk. Infos und Kontakt unter: http://www.dostfilme.de/zeitgeschichte.html.
Uranium – is it a country ? Eine Spurensuche nach der Herkunft von Atomstrom. – Ein Dokumentarfilm
der Initiative STRAHLENDES KLIMA. Infos und Kontakt unter: www.strahlendesklima.de.
Alles im Griff? – Alain de Halleux. Ein Dokumentarfilm über die Wartungsarbeiten an
Atomkraftwerken. Infos und Kontakt unter: www.dvdoc.be.
Deadly Dust – Todesstaub – Frieder Wagner. Dokumentation über Uranmunition.
Infos und Bestellung unter: www.ochowa-film@t-online.de.
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Magyar nyelvű tájékoztató irodalom
Linkek

http://sopianae.eu/wp-content/uploads/2012/07/uranbanya_mod_veszelyek.pdf
Az uránbányászat módszerei és veszélyei – Sopianae.eu: Szabadon letölthető Pdf.
http://sopianae.eu/wp-content/uploads/2012/07/Uranium-magyar_Photos_Vasku.pps
Az uránbányászat hatásai a Cseh Köztársaságban. Szabadon letölthető pps.
http://magyarnarancs.hu/riport/ahol-a-foldbol-is-daganat-no-92149
Ahol a földből is daganat nő – Élet Majak mellett. Nagy Gergely Miklós tudósítása. 2014.
http://erdekelezvalakit.blog.hu/2014/09/27/biztonsagos-e
Dr. Kóbor József: Érdekel ez valakit? Kérdések és válaszok az új paksi atomerőműről.
http://sopianae.eu/a-paksi-paktum-zsakutcaja/
A paksi paktum zsákutcája – Sopianae.eu.
http://sopianae.eu/gondolatok-a-tervezett-bodai-atomtemeto-kapcsan/
Gondolatok a tervezett bodai atomtemető kapcsán – Sopianae.eu.
whttp://index.hu/kulfold/2014/11/18/sokba_kerulhetnek_bulgarianak_a_felhagyott_atomtervek/
Belene. Sokba kerülhetnek Bulgáriának a felhagyott atomtervek.
http://energiaklub.hu/sites/default/files/kiadvanyok/melyikkertvegebe.pdf
Melyik kert végébe – Energiaklub. Szabadon letölthető Pdf.
http://www.origo.hu/kornyezet/20150128-siralmas-allapotban-van-a-vilag-legveszelyesebb-atomtemetojesellafield-nagy-britannia-atomhulladek.html
Siralmas állapotban van a világ legveszélyesebb atomtemetője. Sipos Géza, 2015.02.01.
http://greenprofit.hu/index.php/energia/atomenergia/954-magas-radioaktivitast-eszleltek-az-angliai-sellafieldatomermnel
Magas radioaktivitást észleltek az angliai Sellafield atomerőműnél. Készült: 2014. január 31.
péntek, 14:32 | Megjelent: 2014. január 31. péntek, 14:32 | Írta: GreenProfit.hu.
http://mandiner.hu/cikk/20150429_atomtemeto_lehet_pecs_mellett_mihez_kezdunk_a_nuklearis_
hulladekkal
Bakó Beáta: Atomtemető lehet Pécs mellett – mihez kezdünk a nukleáris hulladékkal?

Könyvek

A környezeti sugárzás anomáliái. Dr. Várhegyi András (2011) Pannon Egyetem – Környezetmérnöki
Intézet; szabadon elérhető e-könyv: http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/0021_A_		
kornyezeti_sugarzas_anomaliai/index.htm
Erre van előre! Egy fenntartható energiarendszer keretei Magyarországon – Vision 2040 Hungary. Szabadon letölthető
Pdf. http://sopianae.eu/wp-content/uploads/2014/01/ERRE-VAN-ELORE-1.2x.pdf

Filmek

A nulladik óra – A csernobili katasztrófa. Tschernobyl – Der atomare Schrecken – (Dokumentumfilm)
https://www.youtube.com/watch?v=WLE35RB97FU
Uranium? – Az egy ország? Beszélgetés a nukleáris energia eredetéről (rövidített változat) – Egy dokumentumfilm a STRAHLENDES KLIMA (www.strahlendesklima.de.) kezdeményezésére. Az angol
(2008-as) eredeti film 2012-ben készült magyar feliratozással ellátott rövidített változata,
vágás: dr. Matthias H. Rauert. Fordítás és magyar nyelvű feliratozás: dr. Kiss Magdolna. Információ és kapcsolat: info@sopianae.eu
Dr. Kóbor József előadása Bodáról. – Pécs 2015. ápr.10., videó: http://sopianae.eu/forum-pecsett-abodara-tervezett-atomtemetorol-video/
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Amit az atomenergiáról mindig is tudni akartunk
5 kijelentés – 5 helyreigazítás:
Anyák a nukleáris energia ellen e.V. (1-3) és a Villamosenergiamű Schönau (4-5) szíves engedélyével. További kijelentéseket és
helyreigazításokat lásd: www.muettergegenatomkraft.de és www.100-gute-gruende.de.

1 	„Meggyőződésünk, hogy a német atomerőművek futamidejét meg kell meghosszabbítanunk (...) hogy biztosítani tudjuk a biztonságos energiaárakat.”
(Ronald Pofalla, a CDU főtitkára, 2008. 06. 26.)

	A valóságban az atomerőművek hosszabb futamideje a konszernek profitját biztosítja: A meghosszabbított futamidő egy-egy évében egy reaktor mintegy 300 millió eurót termel. Ámde a nukleáris energia csak azoknak használ,
akik ezen keresnek. A költségeket és kockázatokat a polgárok viselik..

2	„A nukleáris energia nélkül a szövetségi kormány az ambiciózus éghajlati célkitűzéseit
semmiképpen sem tudná elérni.”
(Manfred Panitz, a VEA, az Energiafogyasztók Szövetségi Egyesülete e. V. igazgatósági tagja, 2008. 08. 06.)

	Valójában a nukleáris energia csak mintegy 3%-a a globális energiaellátásnak. Ezért még ha meg is duplázódna az
atomerőművek száma, akkor sem várhatnánk el tőle jelentős hozzájárulást az éghajlat védelméhez.

3 „Az atomenergia CO2-mentes villamosenergia – hazai energiaforrásokból.”
(Erwin Huber a CSU elnöke 2008. 07. 27.)

	A valóságban az uránt, az atomerőművek üzemanyagát 100% -ban be kell hozni Németországba (Forrás: BMWi)
Emellett az urán bányászata, a szállítása és a dúsítása során is felszabadul szén-dioxid (CO2) (Ökoinstitut szerint 32
kg CO2 / MWh).

4	„Ha egy országnak a legbiztonságosabbak az atomerőművei, akkor, azt hiszem, észszerű
megfontolni (...) azok [az atomerőművek] futamidejének meghosszabbítását.”
(Angela Merkel, német kancellár, CDU, az ARD-nyári interjúban 2008. 07. 20.)

	A német atomerőművek nemzetközi összehasonlításban sem biztonságosak. A német atomerőművek „a legbiztonságosabbak a világon”? Ellenkezőleg. Az OECD 1997-es nemzetközi biztonsági összehasonlításában a német
referencia-atomerőmű, a Biblis B magolvadás-szilárdság tekintetében a legrosszabb eredményt érte el. Az értékelők ítélete szerint hidrogén-robbanás itt igen nagy valószínűséggel bekövetkezhet, az acélszerkezet különösen instabil. Biblis-ben „rendkívül magas annak a kockázata, hogy magolvadás bekövetkezte során radioaktivitás szabadulhat el”.

5 „A nukleáris energia (...) zöld energia.”
	(Frankfurter Allgemeine Zeitung a CDU politikai dokumentuma elképzeléséhez. „A teremtett [világ] megőrzése: klíma,
a környezet- és a felhasználó védelme" 2008. 06. 28.)

	Az uránbányászat tönkreteszi több tízezer ember megélhetését. A világ urántelepeinek mintegy 70%-a őshonos
népek területén rejlik. Az uránbányászat tönkreteszi a falvaikat, elrabolja legelőiket és szántóikat, mérgezi a vizüket.
Csak egyedül Nigeria kormánya adott 2008-ban külföldi befektetőknek 122 engedélyt uránérc bányászathoz, egy
hatalmas területen az ország északi részén – az itt élő tuaregek feje fölött. Mint sok más uránbányászati vidéken,
itt is fenyegeti őket a kisajátítás és az elűzetés. Miként január 26-án, 1996-ban az indiai Chatijkocha-ban: Segítettek
a rendőri erők a bányavállalat buldózereivel ledózerolni – figyelmeztetés nélkül – a kunyhókat, pajtákat és a mezőket, hogy további helyet teremtsenek a tervezett uránbányának. A urán minden állomásán hulladékot hagy hátra.
Erre megoldás nem létezik.

68

