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„Vstati moramo  
in reči,da to ni pravi 
način, kako ravnati.“

Vabimo Vas...
V naši knjigi objavljamo zgodbe močnih
posameznikov, ki odkrito govorijo, in to
klub temu, da so bili nekateri med njimi
podvrženi preganjanju, izgubi službe in
grožnjam s smrtjo, vendar resnice niso ne-
hali
javno pripovedovati. Zato smo jim hvaležni, 
da pripovedujejo svojo resnico.

Obstajajo boljše rešitve in načini za zadovo-
ljevanje naših potreb po energiji, kot je jedr-
ska energija.Tega smo se dokončno naučili 
na našem potovanju po poti urana. Bolj kot 
kdajkoli smo odločeni, da se pridružujemo 
besedam enega od naših pripovedovalcev, 
Alaina 
de Halleuxa:
„Vstati moramo in povedati, da ta (jedrska) 
opcija ni prava pot.“

Vaš WECF team

… na potovanje skozi številne stopnje 
transformiranja urana. Želeli smo razjasniti,
kaj zaobsega produkcija jedrske energije in 
kakšne vplive ima – tukaj v Nemčiji in po
svetu. Kaj pomeni za nas in za naše okolje, 
če vedno več dežel proizvaja energijo iz 
jedrskih elektrarn?

Tako smo se odpravili na potovanje po sledi 
urana, saj je uran surovina, ki jo potrebujejo
jedrske elektrarne za proizvodnjo elektrike.

Kaj zajemajo proces rudarjenja urana, 
obogatitev, procesiranje odpadkov in njihovo
skladiščenje?

In kaj pravzaprav lahko dosežemo z obnovljivo
energijo?

Na tej poti smo srečali ženske in moške, ki so
nam pripovedovali o svojih izkušnjah. Bolečih
izkušnjah, ki so prizadele mnoge ljudi tudi
v drugih deželah. Zbrali smo ključna dejstva 
z raziskovanjem in z opravljanjem intervjujev.

Te zgodbe želimo povedati naprej in širiti to
znanje, kajti jedrska energija je smrtnonosna.
Uničuje življenja in habitate. Uničuje zdravje 
in lahko nepovratno vpliva na genetsko 
dediščino. V bistvu je vsa naša prihodnost pod
vplivom jedrske proizvodnje.
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Od rudarjenja urana do odlagališč opravi uran, surovina za vsako jedrsko elektrarno, dolgo  
in nevarno pot. Kjerkoli po svetu, na vsakem postajališču jedrske verige, prihajajo ljudje v stik z 
njim in so izpostavljeni daljnosežnim posledicam. Ta zemljevid kaže lokacije, na katere smo se 
osredotočili v tej knjižici. V Nemčiji je medtem obnovljiva energija dohitela atomsko energijo in 
jo zdaj z lahkoto nadomesti na trgu.

Naša postajališča na tej poti
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„Saj se problem razreši biološko“

Tri tedne pozneje so ga morali ponovno operirati. 
S 47 leti je bil nato razglašen za invalida. Čeprav je 
delal 25 let, ni prejel nobene odpravnine.

Z zdravljenjem ste potem nadaljevali v Zvezni republiki 
Nemčiji? 
Z operacijo v zahodni Nemčiji so mu dali še 
majhno možnost. Pustila sva vse za seboj: moj 
poklic učiteljice, ki sem ga opravljala 28 let, najino 
prostorno novo stanovanje in oba najina dva od-
rasla sinova. Finančnih sredstev tudi nisva imela, 
ker takrat denarna reforma še ni bila izvedena. To 
je bilo potovanje v negotovost. Nobeden ni vedel, 
kako bo šlo naprej in če bo moj mož operacijo pre-
živel ali ne. Bila sem tik pred živčnim zlomom.

Kako je potem šlo naprej?
Po številnih nadaljnjih operacijah so samo še 
poskušali blažiti njegove bolečine. Dve leti je bil 
skoraj neprekinjeno v bolnici. Konec februarja 
1994 sem ga vzela s seboj domov in marca je potem 
umrl. 

Zakaj mislite, da je bolezen vašega moža izvirala iz nje-
gove rudarske dejavnosti? 
Moj mož je bil nekadilec, ni jemal nobenih zdravil 
in ni imel nobene dedne bolezni. Vsi zdravniki, ki 
so ga zdravili, so bili enotnega mnenja, da je bilo 
vzrok za njegovo bolezen dolgoletno delo pri ko-
panju urana. Ko so slišali, da mu ni bila priznana 
poklicna bolezen, so samo zmajevali z glavo.  

Gertrud Warta se 18 let bori za to, da bi 
bila bolezen za rakom njenega pokojnega 

moža priznana kot poklicna bolezen. Njen  
primer predstavlja številne druge nekdanje  
delavce v rudniku urana v Wismutu.

Vaš mož je bil zaposlen v rudniku urana podjetja SDAG  
Wismut. Kakšni so bili tam delovni pogoji?
Moj mož je leta 1964 začel delati v Wismutu. 
Najprej je bil skladiščnik v bunkerju za uranovo 
rudo. V bunkerju je centimeter na debelo ležal 
uranov prah, ki mu je bil moj mož izpostavljen 
nezavarovan. Tam je smel samo šest ur delati 
pod masko, čeprav je delal osem ur – in sicer 
brez maske. Ljudem sploh niso dali na razpolago 
nikakršnih mask ali varovalnih oblek. Bunker je 
bil razdeljen v dva dela s 15.000 kubičnimi metri 
uranove rude. To je bila ogromna moč sevanja. O 
nevarnosti sevanja delavci niso izvedeli ničesar. V 
začetku sedemdesetih let so ljudje začeli domne-
vati, da ta dejavnost lahko povzroči bolezni, česa 
konkretnega pa niso vedeli.

Po 23 letih dela v rudniku je vaš mož zbolel? 
Ob običajnem letnem pregledu so mu diagnostici-
rali senco na levem krilu pljuč. Najprej so mu ope-
rirali pljuča, potem odstranili eno ledvico. 
Po šesttedenski prekvalifikaciji za upravljalca 
stroja, čeprav je že dobil izkaznico o težki invali-
dnosti, je moral še naprej delati poln delovni čas. Ru
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Kako ste opazili, da se je stopnja rakavosti pri rudarskih 
delavcih povečala? 
V začetku osemdesetih let so se pojavile v ča-
sopisih vedno znova osmrtnice z kladivom in 
krampom. Mnogi od umrlih so bili še razmeroma 
mladi. Ko pa je bilo primerov raka vedno več, smo 
postali pozorni. Knapi so vendar morali vsako leto 
na kontrolo in potem se je postavljalo vprašanje: 
»Pri kom pa so zdaj odkrili senco na pljučih?« 
»Deset tisoče investirajo v znanstvene študije, toda
kar iz tega izcimi, ne pride v javnost.«
Ti ljudje so potem prišli v Zschadrass, kjer so jih 
operirali. Obstajale so tudi klinike, kjer so zdravili 
izključno delavce iz Wismuta. Mnogo od tega 
sploh ni prišlo v javnost, preprosto so veliko stvari 
pometli pod preprogo.

Rudarska zadruga vse do današnjega dne zavrača  
vašemu možu priznanje poklicne bolezni. Zakaj? 
Prizadeti mora dokazati, da je bila bolezen po-
klicno povzročena. Tega pa ne more dokazati 
noben delavec, ker nihče ni imel osebnega do-
zimetra, kjer bi bilo mogoče odčitati višino prejete 
doze sevanja. S tem se je začelo šele po spremembi 
političnega režima (v vzhodni Nemčiji). Obstajale 
so samo ocenjene vrednosti. Če že, so obstajale 
samo meritve po delovnih mestih, po četrtletjih 
v jutranji izmeni. V popoldanski in nočni izmeni 
pa so bili številni prezračevalni ventilatorji zaradi 
prepiha in obremenitve s hrupom izključeni. 
Ugotovljene vrednosti tudi niso mogle biti repre-
zentativne. Tehnična nadzorna služba se sklicuje 
pri svojih meritvah na študije Jacobi. Te so bile 
vzpostavljene po odvrženju atomskih bomb  
na Hirošimo in Nagasaki. Pri njih gre za kratko-
trajno, zelo intenzivno sevanje od zunaj.  
V Wismutu pa gre za nizke in srednje visoke doze, 
ki so jih ljudje vdihovali zelo dolgo.

Zakaj obravnava vašega primera traja tako dolgo?
V brošuri Centralne svetovalne točke Wismut je 
zapisano, da so primeri odločeni že po zelo krat-
kem času. Zame je ta trditev kot udarec v obraz. 

Tri leta so čakali, dokler moj mož ni umrl, 
potem pa so mi prezentirali zavrnitev vloge. Ko 
je mož umrl, je bila stvar zanje urejena. Mnogi 
od prizadetih nimajo več moči, da bi svoje upra-
vičene zahteve uveljavili. Mnogi umrejo, preden 
pride do odločitve o njihovi tožbi. Njihovi soro-
dniki izgubijo interes ali odstopijo, ker nimajo 
vpogleda v gradivo. Tako se je spet zaključil še 
en primer za Zadrugo.

Kako bo šlo zdaj naprej?  
Jaz ne bom popustila. Boj v smislu mojega moža 
bom nadaljevala, in če bo treba vse do Zveznega 
sodišča. S svojim primerom želim opozoriti 
javnost na ta problem. Kajti moj primer velja za 
tisoče drugih.

Gertrud Warta (65) je udovica bivšeg zaposlenika u nekadašnjem 

rudniku urana Wismut u DDR-u. Danas živi u Augsburgu.

Zemlja: Njemačka

Tudi v Sloveniji obstaja rudnik urana na 
Žirovskem vrhu (RUŽV), v katerem so bili 
delovni pogoji podobni tistim v Wismutu v 
vzhodni Nemčiji, ki jih opisuje ga. Warda. 
Rudarji so na Žirovskem vrhu v podzemnih 
tunelih delali brez zaščitnih mask v zelo 
prašnem okolju in so komaj kaj izvedeli o 
nevarnosti sevanja. 
V rudniku RUŽV so odkopavali in predelo-
vali uranovo rudo od leta 1982 do 1990.  
Številni rudarji vse do danes zbolevajo za 
rakom in drugimi boleznimi ali so umrli.
Samo dva rudarja, Ivan Žagar in Marjan 
Uranjek, sta na sodišče vložila tožbo za  
priznanje poklicne bolezni. Po obsežnih me-
dicinskih in sodnih preverjanjih je bila njuna 
tožba zavrnjena kot neutemeljena. Žagar  
je umrl za levkemijo leta 1993, Uranjek pa je 
umrl za rakom na grlu leta 2008.
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„Bilo je kot na vojnem bojišču“

mesto, v Pizza Hut, in smo počeli vse tisto, česar 
zaradi pomanjkanja denarja prej nismo mogli. 
Toda edina zadeva, ki nam je niso povedali, je 
bila, da smo bili izpostavljeni kontaminaciji.  

V sedemdesetih letih so zaposlovali ženske v rudniku, 
tako da ste vi in vaša mama začeli delati v njem?
Da. Ko je moja mama začela delati, je vozila pre-
kucnik, s katerim je prevažala visoko koncentri-
rano uranovo rudo. Leta 1979, ko sem bila stara 
1 dE9 let, sem tudi jaz začela delati v rudniku. 
Ves ta čas smo vdihovali in požirali delce urana 
in ob kosilu smo sedeli in jedli na vrhu kupov  
uranove rude. Nikoli nam niso rekli, da je to 
nevarno. Moja mama je bila mati samohranilka, 
zato je potrebovala službo. To je bila dobro pla-
čana služba v tistem času, in nam je pomagala, 
da nam je dobro šlo. Ljudje so si kupovali avto-
mobile in lepe stvari v času tega „booma“. 

Ali ste vedeli za nevarnost radiacije?
Nikoli nam niso povedali za radiacijo in nikoli 
nismo dobili dozimetrov. Plačali so nas zelo 
dobro, 15 dolarjev na uro. Za nekoga, ki je imel 
19 let leta 1979, je to bilo veliko denarja.  Bila 
sem mlada in dojemljiva za vtise. Ko ste mladi, 
ne mislite na prihodnost, mislite na tisto, kar 
vas neposredno obkroža, da greste tja dol v 
trgovine in si kupite nekaj lepih stvari. Toda 
okoli leta 1993 je moja mama odkrila 2 buli pod 
pazduho.  Imela je raka. Potem je šla skozi šest 

Čisto blizu vasi, v kateri je odraščala Car-
letta Garcia, je bil nekoč največji rudnik 

urana v odprtem kopu. To rudarjenje ni samo 
uničilo večino njene družine, temveč tudi vso 
kulturo in ekonomijo njenega plemena. 

Kakšno je bilo življenje tako blizu rudnika urana? 
Odraščala same v vasi Paguate, blizu rudnika 
Jackpile, v Pueblo of Laguna v Novem Mexicu (v 
Združenih državah Amerike). To je bila čudo-
vita dolina. Imeli smo vrtove in smo tja ob nede-
ljah hodili na piknike. Takrat nihče ni vedel kar-
koli o potencialni nevarnosti urana. Rudnik so 
odprli leta 1953, ko je prišlo do velikega razmaha 
rudarjenja urana. V njem so delali 24 ur na dan 
in sedem dni v tednu. Bilo je kakor na vojnem 
bojišču. Vsak dan okoli poldneva je zatulila si-
rena in sprožili so eksplozijo z ogromno količino 
dinamita. Vsa naša Mesa se je zatresla. Sedeli 
smo pri kosilu in včasih je veter vlekel ravno 
tako, da se je prah spustil na naše kosilo in jedli 
smo ga skupaj z našo hrano. Ženske tistega 
časa so sušile hrano in meso divjačine zunaj na 
prostem in vse to je postalo kontaminirano in to 
smo pojedli. Ko so ljudje gradili svoje hiše, so si 
pripeljali kamenje in zemljo s področja rudnika, 
ker je bilo zastonj. Z njim so delali malto za svoje 
domove, iz njega so gradili peči (in na njih pekli 
in kuhali tradicionalni kruh in koruzo) in vse 
je bilo kontaminirano. Toda rudarjenje je bilo 
velika reč, prinašalo je veliko denarja. Šli smo v Ru
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let intenzivne kemoterapije.  Moj mož je pred 4 
leti umrl zaradi raka na pankreasu. On ni delal 
v rudniku, a njegovi bratje so delali. Domov so 
prinašali obleke v pranje in te so prali skupaj 
z domačim perilom. Tudi njegova hiša je bila 
oddaljena manj od 30 metrov od železniških  
tirov, po katerih so prevažali uranovo rudo iz 
rudnika v drobilce.  Vzdolž te proge, če vzamete 
geigerjev števec, še vedno lahko  zasledite po-
sledice rude. Vlaki so bili nepokriti, zato je tam 
vse kontaminirano.
Česar ljudje ne opazijo, je, če so njihovi starši 
delali v rudniku,  so prinašali kontaminacijo v 
svoje domove. Sedaj se še vedno  bojujemo s po-
sledicami tistega, kar je rudnik zapustil na nas.  
Veliko ljudi je bolanih, veliko ljudi umira. Jaz 
sama imam bolezen ščitnice.Stara sem 50 let,  
še vedno čudovita, vendar sem vdova. Ne bom
preživljala svojih zlatih let s svojim možem.

Leta 1981 so rudnik zaprli zaradi nenadnega padca cen 
urana.Kaj se je po tistem spremenilo za vaše pleme?
Vsi, ki so bili zaposleni v rudniku, so izgubili 
zaposlitev. Tako smo padli v globoko recesijo.  
V naši vasi so ljudje, ki so kupovali na kredit, 
vse tako kupljeno izgubili. Imeli smo visoko 
stopnjo samomorov in številne ločitve zaradi 
finančnih problemov. Poleg tega smo pričeli 
obolevati. To je spremenilo našo kulturo.  
Ne opravljamo več različnih ritualov ob solsti-
cijih in ekvinokcijih. Odločili smo se, da bomo 
to počeli ob drugih prilikah, kadar nam bo to 
ustrezalo. Izgubljamo naš lastni jezik. 
Številni naši otroci ne govorijo več našega je-
zika. Rudnik je v bistvu spremenil naše zdravje, 
našo ekonomijo, naš socialni status in našo 
kulturo. To je bil velik prelom v naših življenjih. 
Začeli smo kot kmetovalci in prešli k zaposlitvi, 
ki se je končala brez nadaljevanja.

Leta 1999, malo preden je umrla, je vaša mati, 
Dorothy Purley, prejela International Nuclear Free 
Future Award /Mednarodno priznanje za brezjedrsko 
prihodnost/ zaradi svojega aktivizma proti rudarje-
nju urana na ozemljih in teritorijih prvotnih Američa-
nov. Ali vas je njeno življenje spodbudilo, da hodite po 
tej poti naprej?   
Da. Živimo na tej čudoviti ladji, ki jo kličemo 
Zemlja. Kar koli naredimo, ostaja na njej, nič 
je ne zapušča. Nič ne izgine iz našega območja. 
Zato  moramo biti pazljivi, kaj počnemo in 
kako vzdržujemo stvari, kajti to se bo vrnilo 
nad nas.  Skrbi me za generacije, ki prihajajo. 
Bojim se za svoje  ljudstvo, ker bo še naprej 
trpelo zaradi različnih bolezni kot so rak, bo-
lezni ledvic in diabetes...

So rudarska podjetja prvotne Američane obravnavala 
drugače v primerjavi z belimi Američani?  
To imenujemo ekološki rasizem. Vsakokrat ko 
odvržejo kakšne smeti ali gradijo odlagališče 
za radioaktivne odpadke, je to vedno blizu 
obarvanih ljudi. Ne vem, ali so to zavestni po-
skusi vlade ali ne. Vedno je bilo tako. Verjetno 
je bilo 98% mojih kolegov v rudniku prvotnih 
Američanov. To veliko pomeni. 

Carletta Garcia 50, je prvotna Američanka, ki izvira iz vasi Paguate 

v Laguna Pueblo (približno 75 km zahodno od Albuquerquea v Novi 

Mehiki). Zdaj živi blizu Acoma Puebla in je mati štirih otrok.

Dežela: ZDA
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Bildnachweis nötig?

Dokumentarni film o kopanju urana v Avstraliji  
“Uranium - is it a country?” (Uran - je to država?) lahko  
pogledate na www.strahlendesklima.de

Začetek konca
Čisto na začetku procesiranja urana prihaja 
do najbolj daljnosežnih vplivov
Tako kot druge kovine odkrijejo uran kot mineralno 
rudnino v kamninah. Vendar doseže vsebnost 
urana v rudnini zgolj 0,5%. Zgodovinsko so uran 
največ kopali podzemno ali v odprtih kopih. 
Vendar pa se je v novejšem času uveljavilo tudi »luženje« 
urana.  V procesu »utekočinjanja« žvepleno kislino ali 
natrijev hidroksid uvajajo direktno v podzemne jame in 
črpajo raztopino, ki vsebuje uran, na površino. Najbolj 
ekonomsko pomembni rudniki urana so  v  Avstraliji, 
Kanadi, Kazahstanu, Braziliji, Indiji in v novejšem  času v 
Afriki. Dolga leta proizvedene količine niso vselej pokrivale 
svetovnih potreb po uranu. To pomanjkanje na trgu 
urana so reševali z obstoječimi zalogami, starim jedrskim 
orožjem in reprocesiranjem gorivnih elementov.

Toksična jalovina
Proizvodnjo rumenega uranovega koncentrata, ali »rumene 
pogače«, organizirajo v predelovalnih obratih blizu rudnikov. 
Žveplena kislina ali alkalij (lužnina) in velike količine vode 
uporabljajo, da izločijo uran iz kamenine. Za tem procesom 
separacije ostajajo vedno večje količine preostalih kamenin in 
grušč – sicer znan kot jalovina. To jalovino črpajo v odlagališča 
kljub temu, da vsebuje  številne zdravju škodljive substance, 
kot so torij, radij in težke  kovine (vključno z arzenom). Jalovina 
kontinuirano oddaja 85% svoje prvotne radioaktivnosti, in ta 
se zmanjša na manj nevaren nivo šele po nekaj sto tisoč letih.

Kontaminacija ljudi in narave
Radioaktivni prah se sprošča tako pri rudarjenju kot tudi pri 
luženju urana. Če ta prah doseže človekovo telo, radioaktivna 
snov napade celice. Rudarji urana so zato izpostavljeni zelo 
povečanemu tveganju raka. Poleg tega so na območjih okoli 
rudnikov stopnje rakavosti pri lokalnem prebivalstvu višje kot 
pri povprečju.  Številna mesta, kjer voda curlja iz jalovine ali 
razpoke v rudnikih,  so vzrok, da radioaktivni odpadki iz jalo-
vine pridejo v vodni ciklus in kontaminirajo podtalnico in pitno 
vodo, jezera, reke in celo zrak,  ki ga dihamo. Veter odnaša 
radioaktivni prah iz jalovišč vse naokoli  po pokrajini.  
Tudi plin radon bo ušel in če ga vdihavamo, lahko povzroči 
pljučnega raka. Živali v bližini avstralskih rudnikov izkazujejo 
pomembno povečane stopnje sterilnosti in mutacij.
Ker je večina rudnikov urana locirana na suhih območjih, 
velika poraba  vode, ki se uporablja pri pridobivanju 
urana, pospešuje širjenje poščav na teh območjih.

Na račun domorodnih ljudstev 
Ljudstva, ki so najbolj prizadeta zaradi kopanja urana so 
domorodna ljudstva, ki vključujejo prvotne Američane (Navajo, 
Laguna, Acoma in druga plemena) v severni Ameriki, Tuarege  
v Nigerju, Adavise  v Indiji, in Aborigine v Avstraliji. Okoli  
70% področij kopanja in predelave uranove rude leži v deželah 
domorodnih ljudstev. Ker je njihov način življenja močno  
zakoreninjen v lokalnih ekosistemih, pomeni radioaktivna 
kontaminacija v bistvu uničenje njihovega načina življenja in 
njihove kulture. Vedno znova se je moralo prvotno prebivalstvo 
preseliti, obstoječe skupnosti so bile razdejane in njihove  
tradicije porušene. Pogosto nastanek in širitev novih rudnikov 
urana  spremljajo nedemokratični  procesi. Avstralska vlada  
npr. je  razveljavila njihove okoljevarstvene zakone, vključno z  
Zakonom  o  vodah /Water Act/, pa tudi zakon v podporo 
 kulturni dediščini  domorodnih ljudstev, da je podprla  
rudarsko družbo Olympic Dam.
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»Nihče ne ve, kako ljudje  
to zmorejo, pod predpostavko,  
da so celo še živi ...«

in ustreznega zdravljenja so skupaj povzročili 
smrt tisočev ljudi. Med invazijo na Irak leta 2003 
so bila orožja z osiromašenim uranom prav tako 
uporabljena proti civilistom v gosto naseljenih 
področjih, kot sta Bagdad in Basra.

Ali ste bili tudi vi ali člani vaše družine prizadeti zaradi 
radiacije? 
Da, moj mož je umrl pred desetimi meseci. Imel 
je 58 let in trpel je zaradi aplastične anemije. 
Zdravniki so nam rekli, da je ta bolezen 
osnovna oblika levkemije.  Mislijo, da je bil iz-
postavljen sevanju.  Trije moji sorodniki trpijo 
zaradi raka. V družini so se stalno ponavljali 
abortusi, in celo  sterilnost. Veteran iz zalivske 
vojne leta 1991 ni mogel imeti otrok.

Kakšna je situacija v Iraku danes glede orožij z osiroma-
šenim uranom?
Kot v vsaki drugi okupirani deželi, se položaj v 
Iraku poslabšuje. S poslabševanjem javnih ser-
visov, okoljsko polucijo, splošnim poslabšanjem 
zdravja in 6 milijoni beguncev, se zdi nemogoče, 
da bi se lahko v Iraku posvetili kontaminaciji z 
osiromašenim uranom. Združene države so na-
menoma prepovedale kakršno koli preiskovanje, 
povezano s to zadevo. Prikriti želijo dokaze, ki 
so povezani s tem zločinom. Mednarodne orga-
nizacije bi morale izvajati ugotavljanje tveganja, 
kakršnega so izvedle na Kosovu, čeprav je pro-
blem s kontaminacijo z osiromašenim uranom 

V obeh zalivskih vojnah so ameriške in britanske čete 
uporabljale orožja z osiromašenim uranom. Kakšne so 
bile posledice? 
Ogromna področja v Nasriji in Basri vse tja do 
kuvajtske meje so povsem kontaminirana. Več 
kot dva milijona Iračanov in ameriških vojakov 
je prejelo visoke doze radiacije. Nekaj let pozneje 
(po glavnem konfliktu), so epidemiološke štu-
dije na teh območjih pokazale pomemben porast 
pri otroški levkemiji, pri prirojenih deformaci-
jah, sterilnosti in drugih boleznih med Iračani. 
Podobni trendi so bili ugotovljeni tudi med 
ameriškimi vojnimi veterani. To nam omogoča 
boljše razumevanje tipa orožja, s katerim imamo 
opravka! 

Kaj se je zgodilo ljudem, ki so bili prizadeti zaradi rabe 
te vrste orožja in kako je z njimi sedaj? 
Imunski sistem ljudi je bil močno prizadet in 
oslabljen zaradi tega orožja. Leta 1991 so napad 
na Irak spremljale uvedene obsežne ekonomske 
sankcije. Ljudem je primanjkovalo osnovnih 
potrebščin in so bili zato množično oslabljeni in 
njihova telesa se niso mogla boriti proti raku in 
ostalim povezanim boleznim. Poslabšanje sis-
tema zdravstvene oskrbe, pomanjkanje zdravil 

Po zalivski vojni se je okoljska inženirka 
Souad Al-Azzawi poglobila v učinke jedr-

skega orožja na človeške populacije. Ko je obja-
vila svoje rezultate, je prejela grožnje s smrtjo. 

v Iraku resnejši kot to, kar se je zgodilo na 
Kosovu. Toda 18 let po prvi zalivski vojni in 
tisočih prilikah, ni bilo storjenega ničesar. 

Ali se vam je kdaj zgodilo, da ste bili ogroženi zaradi 
svojega raziskovanja? 
Oh da. V devetdesetih letih so mi  rekli, naj 
se držim vstran od te občutljive zadeve, ker 
bi moja ekipa raziskovalcev in jaz domnevno 
povzročila paniko na območju Basre, če 
bi objavili naše rezultate. Niso mi dovolili 
objave rezultatov moje raziskave vse do leta 
2001 – ne v Iraku in ne v tujini. Po okupaciji 
so pripadniki milic brigade Bader ugrabili 
mojega sina in mojega nečaka. Tri dni so ju 
mučili. Potem so ju skoraj mrtva odvrgli ob 
robu ceste. Prisiljena sem bila zapustiti moje 
domače mesto Bagdad in živeti v Mosulu, 
potem ko sem prejela grožnje s smrtjo. Mnoge 
moje kolege in člane drugih raziskovalnih 
skupin so ubili, zaprli ali pregnali iz dežele.

Souad All-Azzawi 55, je znanstvenica. Mati treh otrok 
je nedavno izgubila svojega moža, ki je umrl zaradi 
izpostavljenosti radiaciji. Je prorektorica privatne uni-
verze v Mosulu. Leta 2003 je prejela Nuclear-Free Future 
Award /Nagrado za brezjedrsko prihodnost/.
Dežela: Irak

Deadly Dust – Deadly Dust - dokumentarni film Friedera 
Wagnerja prikazuje škodljive vplive bomb iz osiromaše-
nega urana na ljudi in okolje (www.ochova-film@t.online.
de)(www.ochova-film@t-online.de)

Uporaba jedrskega orožja je povzročila pri obsevani 
populaciji najhujše prirojene napake - njihov genetski 
material je za vedno uničen. Vir: Souad All-Azzawi

Uranova orožja vsebujejo osiromašeni uran. Kot odpadni 
produkt v procesu bogatenja urana nastaja v velikih 
količinah širom po svetu. V primerjavi z konvencionalno 
municijo lahko uporaba osiromašenega urana podvoji 
učinkovitost prebojnosti orožja. Zaradi svoje velike gostote 
lahko na primer uran predre jeklo. Municija z osiromašenim 
uranom je bila prvič uporabljena v zalivski vojni leta 1991. 
Med vojno na Balkanu v poznih devetdesetih letih je 
NATO uporabil 12 ton municije z osiromašenim uranom, 
in v iraški vojni je bilo doslej izstreljenih do 165 ton.

Nepopravljive poškodbe genskega materiala
U238 ne oddaja samo radioaktivnih alfa delcev, temveč 
tudi kemičen strup. Tudi majhne doze lahko poškodujejo 
notranje  organe. Višje koncentracije povzročijo zastru-
pitev s težkimi kovinami. Pogoste splave in genetske 
poškodbe pri novorojencih po vojni na Kosovu in v Iraku, 
pripisujejo orožju z osiromašenim uranom. Genski 
material prizadete  populacije  je uničen za vselej.

Prah nosi naokoli brez ozira na meje
Tako je leta 2007 18 držav vključilo municijo z osiromašenim  
uranom v svoje arzenale: Velika Britanija, Združene države, 
 Francija, Rusija, Grčija, Turčija, Izrael, Saudska Arabija,  
Bahrajn, Egipt, Kuvajt, Jordanija, Pakistan, Oman, Tajska,  
Kitajska, Indija in Tajvan. Poleg Iraka je bilo orožje z  
osiromašenim uranom že uporabljeno v Afganistanu, 
Kuvajtu, Palestini, Libanonu in na Kosovu. Kontaminirana 
območja z osiromašenim uranom vključujejo produkcijske 
obrate v  ZDA in VB, območja testiranja in hranjena tega 
orožja, kraje, kjer je prišlo do nesreč in kjer so bile izvedene 
vojaške akcije z orožji z osiromašenim uranom. Oblake 
prahu, kontaminirane z radioaktivnostjo, je veter odnesel 
stotine kilometrov od krajev konflikta. Prah, ki vsebuje 
delce osiromašenega urana, nosi naokoli radioaktivne delce 
s prašnimi nevihtami vse tja  v bližnja območja in dežele.

Uransko strelivo   –  
kako odpadki postanejo orožje
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Tvegani ostanki    
Uran je treba najprej »obogatiti«, da bi ga 
lahko predelali v gorivne palice za proizvodnjo 
jedrske energije. Ta proces prav  tako ustvarja 
visoko toksične in radioaktivne preostanke.
Za proizvodnjo električnega toka v elektrarnah je potreben 
lahko cepljiv uranov izotop U235. Vendar pa koncentrat rumene 
pogače vsebuje zgolj 0,7% U235, največji del vsebuje bolj 
stabilen  U238. Zato je potrebno rumeno pogačo, da bi bila 
uporabna v reaktorju, »obogatiti« do deleža U235 med 3% 
in 5%. Da bi to snov lahko obogatili, mora biti na razpolago v 
plinski obliki. Zato jo iz rumene pogače spremenijo v kemično 
agresivno in toksično substanco, uranov heksafluorid.  
Z kompliciranim postopkom oba izotopa uranovega 
heksafluoroda U235 in U238 v nadaljevanju ločijo enega od 
drugega kolikor je le mogoče. Del z večjo vsebnostjo U235 se 
imenuje obogateni uran, del z nižjo vsebnostjo U235 se imenije 
osiromašeni uran. Obogateno snov nato stisnejo v kroglice v 
tovarnah gorivnih elementov, vložijo v gorivne palice in potem 
uporabljajo kot gorivo v jedrskih elektrarnah. Osiromašenega 
urana ni mogoče uporabljati za proizvodnjo električne energije.
 
Transport urana po Evropi      
Za vsako tono obogatenega urana mora nastati najmanj sedem 
ton heksafluoridnega nuklearnega odpadka osiromašenega 
urana. V Evropi najbolj radioaktivne preostanke transportirajo 
iz Zahodne Evrope v Rusijo, kjer jih, kot trdi družba za 

obogatenje Urenco, domnevno predelajo v uporabni uran. 
Iz ekonomske perspektive je ponovna obogatitev tega 
materiala mnogo dražja kot rudarjenje za novi naravni uran. 
Za podjetja pa je to priročen način, kako odložijo jedrske 
odpadke. Po letu 1996 so iz nemškega obrata za obogatitev 
urana v Gronau poslali v Rusijo v celoti 27.000 ton uranovih 
odpadkov. Ocenjujejo, da je po vsem svetu 1,1 milijona ton 
osiromašenega urana odloženih v obratih za bogatenje.

Tvegan tovor
Proizvajalci radioaktivnih odpadkov tvegajo, da bodo njihovi 
skladiščni rezervarji puščali in potencialno izpuščali radioak-
tivne odpadke v tla in v pitno vodo. Julija 2008 je v francoskem 
obratu za bogatenje urana v Tricastinu izteklo 30.000 litrov 
radioaktivne uranove raztopine iz rezervarjev, ki so puščali. 
Drug problem je nevarnost eksplozije.  
Po podatkih nemške vlade je med začetkom leta 2007 in okt-
obrom 2008 potovalo več kot 300 transportov nuklearnih ma-
terialov po Nemčiji, večinoma po javnih cestah. Ti transporti 
so brez spremstva potovali tudi skozi središča mest. Ta uran 
tovorijo kot uplinjeni UF6. Ob kontaktu z vlago se na prosto 
uhajajoči UF6 spreminja v korozivno hidrofluorno kislino.  
Sodi z UH, ki so jih našli na prostem, so nenehno 
oddajali radioaktivno sevanje. Na območju Tomska, 
kjer stoji obrat za bogatenje urana, je pričakovana 
življenjska doba domačinov zgolj  48 let. 

Nuklearne odpadke, dobljene z bogatenjem urana, 
se na veliko prevaža skozi mestna in primestna 
območja.

     Vse tiho 
na zahodni 
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»Glavni problem niso  
zdravstvene škode, ampak  
nesprejemljivi pogoji dela.« 

deželi, ki vodi nuklearno industrijo,  se stvari 
slabo obračajo. Pripravljenost delavcev, da govo-
rijo, je zadosten dokaz. Ta dežela ima 54 nukle-
arnih reaktorjev in eden od njih, Fessenheim,  je 
čisto blizu nemške meje. Francozi si prizadevajo, 
da bi podaljšali dovoljeno operacijsko dobo, 
čeprav bi jo v resnici bilo treba zapreti. Nekateri 
delavci jo celo imenujejo »jedrska elektrarna - 
smrt«.

In delavci zdaj govorijo, ker jih je strah?
Da, bojijo se iti na delo, ker so jedrske elektrarne 
tako nezanesljive. Pred petdesetimi leti so vsi 
delavci molčali, ker so želeli zaščititi svojo indu-
strijo  pred protijedrskim gibanjem. V Franciji 
zdaj začenjajo govoriti, ker jih je groza načina, 
kako danes vodijo to industrijo, ki vodi v veli-
kanski polom. Zato so sprejeli odgovornost in 
govorijo pred mojo kamero. In to je spet stra-
šljivo.

Kakšni so delovni pogoji v JE? 
Nekdaj so vse so vse aktivnosti opravljali de-
lavci, ki so bili neposredno zaposleni v jedrski 
elektrarni. Obstajal je neke vrste kolektivni spo-
min. Danes delavci niso več zaposleni direktno 
v JE ali v energetskem gospodarstvu, temveč 
kot podizvajalci v drugem podjetju. Uradno 
niso v jedrski industriji in pogodbenik se mora 
nenehno premikati od ene jedrske elektrarne v 
naslednjo, ker se pogodbe povprečno iztečejo 

Zakaj ste želeli narediti film o tej temi in kakšne so bile 
vaše izkušnje med vašim raziskovanjem?
Ker je švedski reaktor Forsmark julija 2006  
skoraj eksplodiral,  sem želel razumeti, kaj  
natančno se dogaja v jedrski elektrarni (JE).
Zato sem se odločil, da bom govoril s tam redno 
zaposlenimi delavci. Po več mesecih raziskova-
nja v številnih deželah Evropske unije, sem ugo-
tovil, da me nihče v tej industriji ni hotel spustiti  
v elektrarno ali odgovoriti na moja vprašanja. 
Bil sem npr.  v Sellafieldu. Toda delavci niso bili 
pripravljeni govoriti z menoj. 
Bali so se, da bi izgubili svojo službo. Isto se je 
dogajalo na Švedskem: vsi so se bali. Če delate v 
JE, pripadate k tej skupnosti, živite povsem izo-
lirano od preostalega sveta, blizu reaktorja. In če 
»govorite«, ste »denunciant«. Jedrska industrija 
je mnogo let ohranjala veliko skrivnost in nihče 
o njej ne govori. In če to storite, izgubite svojo 
službo in vsi mislijo,  da ste izdajalec.

V katerih deželah ste lahko dejansko govorili z  
osebjem JE? 
Dežela, v kateri so se ljudje v resnici čutili 
dolžne, da spregovorijo, je bila Francija. V tej 

Alain de Halleux je za ARTE posnel doku-
mntarec »Ni o čem poročati?« o delovnih 

pogojih blizu francoskih jedrskih elektrarn. 
Med svojim raziskovanjem je ta filmar preživel 
dve leti z osebjem jedrske elektrarne.
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vsaki dve leti, kot zahteva evropska zakonodaja. 
Na tak način je kolektivni spomin izgubljen. 
Poleg tega prihajajo delavci v JE neposredno iz 
univerze in so brez izkušenj, vendar ukazujejo. 
To je povsem absurdno. Da si sposoben dajati 
navodila, moraš v resnici vedeti, kaj počneš. 

Je torej problem z varnostjo? 
Obstaja enormen problem varnosti. Ljudje iz 
nuklearne industrije govorijo, da imajo vse pod 
kontrolo. To me skrbi, ker takšne izjave kažejo, 
da nimajo pojma, kakšna je dejanska situacija, 
ali pa jo zanikajo. Sicer bi rekli: «Da,  obstaja 
problem, nemudoma moramo ukrepati.« Tako 
prekleto so gotovi, ko pravijo, da to ni ista teh-
nologija kot černobilska JE. In to je res. Toda 
delavec je glavni pri varnosti. In delavec, to je 
podpogodbenik, je tam obravnavan zelo slabo. 
Številni storijo samomor in stopnja ločitev med 
zaposlenimi je zelo visoka.

Ker je tako velik pritisk? 
Vedo, da je njihovo delo zelo pomembno za var-
nost, toda hkrati jim nihče ne dovoli, da bi svojo 
delo dobro opravili, in to zaradi finančnega 
pritiska. Če se zdaj karkoli zgodi v JE zdaj niso 
več glavni direktorji odgovorni, ampak delavci, 
ker so podpisali papirje, da so oni opravili delo. 
To je v resnici nelogično, ker so slabo plačani, 
vendar morajo nositi vso odgovornost. Zame je 
to suženjstvo.

To ne zveni zelo demokratično . . .
Ne. Nesprejemljivo je, da so ljudje, ki proizvajajo 
našo energijo,  obravnavani kot govno in nihče 
ne ve, kdo so. V prejšnih časih je vsakdo vedel, 
da je premog prihajal iz zemlje in da so ga ru-
darji izkopali. Danes prižgete svoj računalnik  

in niti sekundo ne pomislite na ljudi, ki 
delajo v JE. Kako je to mogoče?  Če rečete, 
jaz ne vem, da moj steak prihaja od krave, 
bi vam ljudje  rekli, kako ste neumni, toda 
z energijo je točno tako.  Ne vemo, od kod 
prihaja naša energija in ne poznamo ljudi, ki 
jo proizvajajo. To je nekorektno in tudi zelo 
nevarno.

Kaj mislite, kaj se zgodi v primeru, da pride do  
popolne stopitve reaktorja? 
Ko eksplodira JE, potrebujemo približno 
600.000 ljudi,  ki se bodo žrtvovali, da bi 
rešili problem. Černobil ni bil gromozanska 
nesreča. Bila je samo velika. Takratna situ-
acija bi bila desetkrat hujša, če ne bi imeli 
ljudi, ki so bili pripravljeni žrtvovati sami se 
med  operacijo čiščenja. V Evropi nihče ne  
bi hotel biti prostovoljec, ker ni nihče odgo-
voren za nesrečo. In ne živimo več v dikta-
torskem  režimu.  Zato se moramo dvigniti 
in reči, da to ni pravi način, kako se ravna.
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Nothing to report - 
 
»Ni o čem poročati?« film Alaina de Halleuxa vključuje v 
razpravo o jedrski energiji aspekt, pogosto pozabljen: 
delovna situacija osebja v nuklearnielektrarni. Ta doku-
mentarec daje besedonjihovim skrbem.
Dosegljiv na: www.dvdoc.be.
http://sales.arte.tv/detailFiche.action?programId=1626

Alain de Halleux 52, jedrski znanstvenik, živi s svojimi 
štirimi sinovi v Bruslju. Nekdanji vojni fotograf je posnel 
več dokumentarcev in med drugim uči aikido.
Dežela: Belgija.
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Tako kot elektrika  iz premoga, nafte in plina, je energija 
iz večine jedrskih reaktorjev proizvedena v elektrarnah, 
ki jih poganja para. Vendar vročine pri jedrski energiji ne 
ustvarja sežiganje, ampak cepljenje atomskih jeder.

Vroč krompir

Samo nekaj manj kot 3% globalne energije proizvaja 439 
jedrskih elektrarn. V jedrskih reaktorjih proizvajajo velike 
količine energije s cepljenjem uranovih jeder znotraj gorilnih 
palic. Sproščeni nevtroni pa spet sproščajo več ceplenja in 
poženejo sosednje atome v gibanje in nastala je verižna 
reakcija. Če ta proces ni pod kontrolo, lahko vodi do stopitve 
reaktorske sredice. Po najslabšem scenariju lahko začne 
radioaktivnost nekontrolirano uhajati. Običajno uporabljajo 
vodo za kontrolo hitrosti in temperature reakcij. Vročina, ki 
pri tem nastaja, se prenaša na vodo, in s tem nastaja vodna 
para, ki poganja turbine in tako proizvaja električni tok.

Tveganje v detajlu 
Najbolj običajen tip jedrskih elektrarn so lahkovodni reaktorji, 
kjer voda služi kot hladilno sredstvo in kot zavora delcev. 
Obstajata dva tipa: vrelno jedrski reaktor in tlačnovodni 
jedrski reaktor. Nekoliko enostavnejša je konstrukcija vrel-
nega vodnega reaktorja. Ista voda,  ki obdaja gorivne 
elemente, poganja generatorje. Posebno pri tem  modelu 
so se zgodile težke eksplozije vodika v nemških jedrskih 
elektrarnah v Gundremmin- genu leta 1987, Krümmelu leta 
1999 in Brunsbüttelu leta 2001. V tlačnovodnem jedrskem 
reaktorju sta cepljenje jeder in proizvodnja električnega 

toka ločeni v dveh vodnih krogotokih. Toda oba tipa reak-
torjev predstavljata tehnična tveganja. Pogosto prihaja da 
uhajanja in problemov s hlajenjem. To je lahko zelo nevarno, 
če imajo med zasilnim ustavljanjem sistemi za ukrepanje v 
sili še vedno problem z ohlajanjem visoke temperature. 
V novem reaktorju v Harrisburgu v Pennsylvaniji ni deloval 
hladilni sistem po prisilni ustavitvi leta 1979, kar je skoraj 
vodilo do stalitve. Poleg tega je pri obeh modelih zelo ranljiva 
oskrba z elektriko v sili. Leta 2006 je v Forsmarku na Švedskem 
odpovedala polovica sistema za oskrbo z elektriko. Zaposleno 
osebje v nuklearni elektrarni je ukrepalo brez delovanja merilnih 
sistemov. Kot so povedali nekdanji vodje oddelka za načrtovanje, 
je šlo samo še za sedem minut do taljenja sredice. Jedrske 
elektrarne Krümmel in Brunsbüttel,  pa tudi Isar 1 in Gun-drem-
mingen, so po svojem konceptu zelo podobne Forsmarku. 

V novem reaktorju v Harrisburgu v Pennsylvaniji ni deloval 
hladilni sistem po prisilni ustavitvi leta 1979, kar je skoraj 
vodilo do stalitve. Poleg tega je pri obeh modelih zelo ranljiva 
oskrba z elektriko v sili. Leta 2006 je v Forsmarku na Švedskem 
odpovedala polovica sistema za oskrbo z elektriko. Zaposleno 
osebje v nuklearni elektrarni je ukrepalo brez delovanja merilnih 
sistemov. Kot so povedali nekdanji vodje oddelka za načrtovanje, 
je šlo samo še za sedem minut do taljenja sredice. Jedrske 
elektrarne Krümmel in Brunsbüttel,  pa tudi Isar 1 in Gun-drem-
mingen, so po svojem konceptu zelo podobne Forsmarku. 

V težkovodnih reaktorjih uporabljajo težko vodo (D20) za hla-
jenje, njena proizvodnja pa je zalo draga. V grafitnih reaktor-
jih  uporabljajo grafit kot nevtronsko zavoro. Primeri tega tipa 
reaktorjev so sovjetski reaktorji RBMK.  Izmed njih je najbolj poz-
nan reaktor v Černobilu. Cela vrsta tega tipa reaktorja še vedno 
obratuje v Rusiji. Poseben tip grafitnega reaktorja so visoko-
temperaturni reaktorji (pebble bed reactors). Delujejo z goril-
nimi kroglami kot nevtronsko zavoro. Vendar pa ta tehnologija ni 
nikoli dosegla  kaj več od testne faze. Oplodni reaktorji poleg 
proizvodnje elektrike hkrati  »oplajajo« plutonij, ki je na stopnji 
goriva, ki ga potem naprej uporabljajo v drugih elektrarnah.
Pri tem je varnostno tveganja znatno večje, ker je plutonij mnogo 
bolj eksploziven in nevaren kot uran. Z izjemo majhnih razisko-
valnih reaktorjev, danes ne deluje noben »hitro oplodni reaktor«.

Hlajenje jedrskega goriva je ključna komponenta varnosti 
jedrskih elektrarn. Vir: Karl Michel www.pixelio.de
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»Majak je zgodovina.  
Ljudje imajo kratek spomin.«

Odrasli ste v zaprtem mestu Oziorsk, kjer je bila zgra-
jena jedrska elektrarna Majak. Kakšno je bilo vaše 
tamkajšnje življenje?
Med mojim otroštvom me je obkrožalo strah 
zbujajoče vzdušje molčečnosti, povsod so bili 
stražarji z orožjem za bodečo žico. Starša sta mi 
prepovedala, da bi povedala, od kod prihajam,  
kadar smo bili zunaj Majaka. Mnogi delavci v 
naši jedrski elektrarni so postali alkoholiki. Po 
službi so se ga napili, ker so verjeli, da alkohol 
odstrani radionukleide. Postopoma sem se nava-
dila na dejstvo, da so mnogi naši prijatelji umrli 
zaradi raka. Vsi smo živeli v nenehnem strahu. 
Toda uradno so nam govorili: »Vse je super.«   

Številni ljudje so utrpeli trajno škodo zaradi jedrske 
nesreče v Majaku. Vi ste zastopali nekatere žrtve na so-
dišču. Lahko svobodno opravljate svoje legalno delo?
Ne! Oblasti nas redno preganjajo. Naš ugled vla-
čijo po blatu, ovirajo naše delo in obrekujejo nas 
kot vohune.
Leta 2008 je prišla policija z odločbo za prei-
skavo našega urada. Celo mojega otroka v vrtcu 
je obiskala varnostna služba in izpraševala uči-
telje, če sem dobra  mati in če vselej plačam pra-
vočasno svoje obveznosti. Ne počutim se varne 
in želim, da bi moji otroci odšli  vstran iz teh 

Nadežda Kutepova je odvetnica in civilna 
aktivistka, ki se bori za pravice žrtev 

znane jedrske nesreče Majak.

Naděžda Kutepova (37)  je ustanoviteljica organizacije za človekove 

pravice Planet upanja. S svojimi štirimi otroki živi v Ozyrsku. 

Dežela: Rusija

krajev. Če bo situacija postala prenevarna, bom 
morala zaprositi za politični azil.

2000 nosečih žensk je bilo prisiljenih čistiti območje   
po katastrofi. Mnoge izmed njih ste poklicno zastopali.  
Kaj se je zgodilo njim in kaj njihovim otrokom?  
Kot likvidatorke so ženske opravljale vse (vrste) 
dela v jedrski industriji do osmega meseca no-
sečnosti – brez zaščitnih oblek in mask. Številne 
ženske so umrle in številni njihovi otroci niso 
preživeli svojega otroštva. Do leta 1991 je bilo  
materam prepovedano govoriti z njihovimi otroci 
o tej katastrofi. Zato mnogi otroci, ki so preživeli 
in katerih matere so umrle pred letom 1991, ne 
vedo, da so bile njihove noseče matere vključene  
v čiščenje po nesreči. 

Kakšna je situacija danes na vašem področju?
V Ozyorsku, ki obstaja šele 60 let, je prenapol-
njeno drugo pokopališče.  Vsak dan umre 10 
ljudi, številni imajo raka in mnogo je invalidnih 
otrok. Toda ljudje ostajajo tiho in zakopavajo 
glave v pesek. Bojijo se za svoje zaposlitve in za 
svoje dohodke.
Vsakdo želi razvoj jedrske tehnologije, toda ljudje 
z našega območja zaradi tega trpijo, za kar ni  
nikomur mar.
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»Po naši vrnitvi iz Černobila, 
smo bili fizično in mentalno 
uničeni.«

V času stopitve sredice ste bili ena od redkih žensk radi-
obiologinj v Rusiji. Zakaj ste izbrali ta poklic?  
To je bila moja usoda. Ko sta bila moja starša 
mlada, so jima naročili, naj prideta na postajo 
s svojimi potrebščinami. Nista vedela, kam ju 
bodo odpeljali. Prispela sta v mesto, ki so ravno-
kar zgradili, sedanji Ozyorsk.
Tam sta sodelovala pri gradnji jedrske elek-
trarne Majak. Tega ni vedel nihče. Vsi, tudi moja 
starša, so morali podpisati papirje, da nikomur 
ne bodo povedali, kje so živeli in delali. Pet let 
jima niso dovolili, da bi zapustila mesto. Ko sem 
odkrila, pri starosti 26 let, kaj sta moja starša de-
lala, mi je bilo jasno, da želim raziskati posledice 
njune dejavnosti.

Zakaj trideset let stara neporočena mati tvega svoje 
zdravje na območju katastrofe, kakršen je bil  Černobil?
Tja so nas poslali kot eksperte. Zame je to bila 
profesionalna dolžnost. Poleg tega sem srečala 
žensko, ki so jo evakuirali iz Černobila. Njene 
oči so bile polne bolečine, ne morem jih poza-
biti. Če bi vi bili zdravnik, ali ne bi pomagali na 
smrt bolani osebi, tudi če bi se lahko pri tem in-
ficirali. Če pa bi vedela, kako strašno bo morala 
moja družina in jaz trpeti,  kako nas bo država, 

P  o veliki jedrski nesreči v Černobilu leta 
1986 je odšlo milijon likvidatorjev v Čer-

nobil »čistit«. Natalija Manzurova je ena izmet 
skupine likvidatorjev, ki je še vedno živa. 

 
Natalia Manzurova (58) živi s svojo hčero v Ozyorsku.

Ustanovila je »Združenje černobilskih invalidov«, ki

zastopa interese nekdanjih likvidatorjev.

Zemlja: Rusija

ki smo jo s svojimi življenji branili, ogoljufala, 
tega dela nikoli ne bi opravljala. 

Kako ste delali na tem visoko kontaminiranem 
območju?
Nosili smo zaščitno obleko in maske. Kljub 
temu je bila radiacija v dveh letih tako močna, 
da so nezaščiteni deli obraza prejeli posebno 
radioaktivno zagorelost.
Nismo imeli instrumentov, da bi merili radia-
cijo znotraj tega  območja, tako da bi se lahko 
izognili previsokim dozam. Kot eksperti smo 
se zavedali učinkov radiacije in pomembnosti 
varnostnih navodil: pravilnega slačenja speci-
alnih oblačil, varnosti pri hranjenju, pitju in 
pri hoji na WC.

Kako ste jo vi in vaši kolegi odnesli po tej misiji? 
Imela se probleme z želodcem in strašne glavo-
bole. Potem sem imela operacijo žleze ščitnice. 
Pri starosti 42 let so me razglasili nesposobno za 
delo in odpustili brez vsakega finančnega nado-
mestila. In moji kolegi?  Samo še maloštevilni so 
še vedno živi. In zelo bolani so. Številne družine 
so razpadle. Likvidatorji imajo najvišji stopnjo 
samomorilnosti v deželi.
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Scenarij najhujše nesreče se uresniči takrat, ko radioaktiv-
nost uhaja nekontrolirano in v velikih količinah. Do danes 
so se najhujše jedrske nesreče zgodile v Černobilu, Majaku 
in Fukušimi.

Brezmejno 

Majak
Velika jedrska elektrarna Majak na južnem Uralu je bila 
eden od proizvodnih obratov za prvo sovjetsko atomsko 
bombo. Bila je del »zaprte cone«, ki so jo ustvarili leta 
1945 med Čeljabinskom in Jekaterinburgom,  da bi odrezali 
sovjetsko proizvodnjo jedrskega orožja od zunanjega 
sveta.  V prvih letih delovanja so vse  radioaktivne odpadke 
iz proizvodnje plutonija v Majaku metali v bližnjo reko 
Tečo.  Bližnji prebivalci niso bili seznanjeni s tem. Zato 
so ljudje  za nenadne smrti krivili »rečno bolezen«. 

Leta 1957 je zaradi napake na hladilni napravi eksplodiral 
rezervoar, poln visoko radioaktivnih odpadkov (znan kot 
nesreča v Kištimu/Kyshtym).  Leto pozneje so območje 
dolgo 300 km in široko 70 km razglasili za zaprto cono.

Pri sto tisočih ljudeh je prišlo do kronične radiološke 
bolezni zaradi prejetih visokih doz radioaktivnosti.
Več let so radioaktivne tekočine tekle iz obrata za  
reprocesiranje v bližnjo jezero Karahaj/Karachay. Ko se 
je jezero leta 1967 presušilo, se je močno kontaminirani 
prah z vetrom širil po obsežnih področjih. Radioaktivni 
odpadki iz reprocesiranja so danes še vedno sprav-
ljeni v odprtih rezervarjih na lokaciji JE Majak.

Zaprta mesta – uradno ne obstajajo
V sovjetskih časih so gradili mesta, ki so služila raziskavam 
in razvoju glede na potrebe sovjetske vojaške tehnologije, 
posebno jedrskega orožja.  Teh takoimenovanih »zaprtih 
mest« ni bilo mogoče najti na nobenem zemljevidu in so bila 
znana samo po njihovih poštnih številkah.  Za ljudji s tujimi 
potnimi listi so bila zaprta mesta nedostopna. V nekatera 
izmed njih celo sovjetski državljani niso imeli vstopa. Po 
zlomu nekdanje Sovjetske zveze so večino večjih zaprtih 
mest odprli, vendar je za nekatere industrijske obrate in vo-
jaške baze za vstop še vedno potrebno posebno dovoljenje.

Zatvoreni gradovi službeno ne  
postoje 
U doba Sovjetskog Saveza građeni su gradovi za istraživanja 
i razvoj sovjetske vojne tehnologije, osobito za nuklearno 
oružje. Ti takozvani zatvoreni gradovi nisu se mogli naći na 
mapama, a bili su poznati samo po poštanskim brojevima. 
Za ljude sa stranim putovnicama, zatvoreni gradovi bili su 
zabranjeno područje. U neke od njih nije bilo dopušteno ući čak 
ni sovjetskim građanima. Od pada bivšeg Sovjetskog Saveza 
većina tih velikih zatvorenih gradova je otvorena, ali za ulaz u 
neka područja nuklearne industrije i vojnih baza i dalje treba 
posebna dozvola.

V Černobilu sta dva reaktorja še vedno v delovanju.  
Vir: Natalija Manzurova

Populacija Majaka trpi še dandanes.  
Vir: Timo Vogt www.rund-bild.de

Černobil 
Katastrofa nuklearne elektrane u Černobilu 1986. preko 
noći je promijenila svijet. Radioaktivnim česticama 
zagađena su velika područja nekoliko zemalja. U Černobil 
je poslano oko milijun ljudi, brojne posade likvidatora-
-čistača visokog stupnja. Njihov je posao spriječio još veću 
katastrofu. Ugasili su vatru u jezgri reaktora i zagradili 
ga betonom. Mjesecima nakon nesreće  bili su zaposleni 
čišćenjem. Prema studiji JPPNW i Društva za radijaciju, 
između 1986. i 2006. godine umrlo je najmanje 50.000 do 
100.000 likvidatora, a oko 90 posto onih koji su preživjeli 
danas su invalidi. U Ukrajini, Bjelorusiji i Rusiji povećao se 
broj oboljelih od raka, a zabilježen je i dramatičan porast 
oboljelih od fizičkih i psihičkih bolesti, kao što su nervna 
oboljenja i poremećaji cirkulacijskog sustava. U Černobilu 
je rođeno na desetke tisuća djece s genetskim oštećenjima, 
što će se višestruko odraziti i ubuduće, jer se oštećenje 
ljudskog genetskog materijala ozbiljno multiplicira u 
svakoj idućoj generaciji. Dakako, štetan utjecaj radioak-
tivnosti nije samo ograničen na Istočnu Europu. Studije 
pokazuju rast oboljelih i veću smrtnost u vezi s Černobilom 
u cijeloj Europi i po svijetu. Opširniji prikaz koliko je ta 
katastrofa utjecala na ljudsko zdravlje nije moguć, jer 
se prave informacije još drže u tajnosti, a istodobno se 
osporavaju provedena istraživanja i objavljene studije. 

Fukušima
Katastrofa JE Fukušima Daiiči se je zgodila 11 marca 
2011. Šlo je za kaskado tehničnih napak, stopitev jedrske 
sredice in izpustov radioaktivnih snovi po potresu in 
cunamiju, ki mu je sledil. Takoj po potresu so se reaktorji 
1 do 3 avtomatično ustavili in zasilni generatorji so 
začeli delovati, da bi omogočili kontrolo JE in hladilnih 
sistemov. Vendar je cunami po eni uri zalil  in potopil nižje 
ležeče prostore, v katerih so bili postavljeni generatorji 
za ukrepanje v sili. Generatorji so se ustavili in  prenehali 
dovajati električni tok črpalkam za ukrepanje v sili in za 
hlajenje reaktorjev. Ko so se črpalke ustavile, se je začela 
nekontrolirano višati temperatura v reaktorjih.  Sicer je 
obstajala možnost, da bi reaktorje takoj začeli polivati z 
bližnjo morsko vodo, vendar tega niso storili, ker bi slana 
voda trajno poškodovala dragocene reaktorje. S tem 
ukrepom  so začeli šele, ko je vlada to ukazala, a takrat je 

bilo že prepozno,  da bi preprečili popolno stopitev gorivne 
sredice v reaktorjih 1, 2 in 3. V visoki vročini in pritisku v 
talečih se reaktorjih je prišlo do reakcije med raztopljeno 
kovino z jedrskim gorivom in  preostalo vodo, ki jo je 
obkrožala, tako da je nastajal eksplozivni plin vodik. 
Medtem ko so si delavci prizadevali, da bi hladili in 
ustavili reaktorje, je prišlo do vrste eksplozij vodika.  
Med nesrečo je prišlo do velikih izpustov radioaktivnosti 
v zrak, tla in vode oceana. Iz ogroženega območja so 
evakuirali 150.000 ljudi, deloma tudi na območja, ki so 
bila bolj kontaminirana kot tista, iz katerih so jih izselili. 
Oblasti niso dovolile, da bi evakuiranci  vzeli s seboj 
domače živali, zato se je zgodil holokavst nad zapuščenimi 
domačimi živalmi na zaprtem območju evakuacije. 
Oskrba evakuirancev je bila v številnih primerih nezado-
voljiva, izplačila odškodnin pa neurejena in arbitrarno 
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nizka. Obstajajo domneve, da je osebje podjeta TEPCO, 
ki je upravljalo JE, dobilo navodila, naj širi podatke o 
neresnično nizkih nivojih izpuščenih radioaktivnih snoveh. 
Japonska uprava za jedrsko varnost in japonska 
vlada sta zelo pomanjkljivo obveščali javnost 
in prikrivali obseg in intenzivnost nesreče. 
Čeprav so ocenjevali, da je ušlo desetino radioaktivnih 
snovi v primerjavi s Černobilom, je največja študija o 
radioaktivnih izpustih iz Fukušime 21. oktobra 2011 
prišla do sklepa, da je bil to največji izpust žlahtnih 
plinov v zgodovini, ki ni bil posledica testiranja jedrskih 
bomb in je 2,5 krat presegel izpust v Černobilu.
Dva uslužbenca podjetja TEPCO, stara 21 in 24 let, sta 
umrla zaradi »pogojev katastrofe«. Japonska raziskovalna 
družba, ki je bila pooblaščena za ugotavljanje zdravstvenih 
posledic nesreče, je sporočila, da je prišlo do nekaj smrti 
na samem začetku evakuacije zaradi prekinitev operacij v 
bolnišnicah, zaradi poslabšanja že obstoječih zdravstvenih 

težav in zaradi stresa ob dramatičnih spremembah načina 
življenja. Ugotovili so, da je bila večina  umrlih starejših 
ljudi. Mainichi Daily News je 26. aprila 2011 poročal,  
da je 45 pacientov je umrlo po evakuaciji bolnice 
Futaba  zaradi pomanjkanja hrane, vode in medicinske 
oskrbe, ker je  evakuacija zamujala za tri dni. 
 
Glavni privatni pozavarovalnici Munich Re in Swiss Re ne 
bosta  imeli pomembnih izdatkov zaradi te nesreče, ker je 
»zavarovanje nuklearnih obratov na Japonskem izključe-
valo posledice potresa, ognja in cunamija«. Kljub številnim 
napakam in zavajanjem javnosti, ki jih je zakrivila japonska 
vlada, jo je Mednarodna agencija za atomsko energiji 
IAEA junija 2011 pohvalila v izjavi: »Japonski odgovor 
na jedrsko nesrečo je bil vzoren... Dolgoročni odgovor 
Japonske, vključno z evakuacijo območja okoli prizadetih 
reaktorjev, je bil impresiven in dobro organiziran.«
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„A onda je počelo sniježiti na 
Rongelapu...“ 

Kako gre ljudem danes?
 Mnogi trpijo zaradi tumorjev ščitnice, mrtvo-
rojencev, očesnih bolezni, raka jeter in želodca 
in levkemije. Celo ljudje, ki leta 1954 niso živeli 
na Rongelapu, temveč so sem prispeli po letu 
1957, so začeli trpeti zaradi istih bolezni, zaradi 
katerih smo trpeli mi. Tuji zdravniki so te ljudi 
imenovali »kontrolna skupina« in nam rekli, da 
primeri bolezni med njimi dokazujejo,  da naših 
bolezni niso povzročile nuklearne padavine. 
UNismo jim verjeli in pozneje smo zvedeli, da 
so bili otoki, iz katerih je prišla takoimenovana 
»kontrolna skupina«, prav tako kontaminirani 
zaradi nuklearnih testov.

In kako gre vam osebno? 
Zame je bila najhujša posledica, ker nisem več 
mogla imeti otrok. Imela sem več splavov. Ob 
enem od splavov, po štirih mesecih, sem rodila 
fetus s hudimi popačenostmi, imel je samo eno 
oko. Včasih sem imela občutek, da v sebi nosim 
otroka. Takrat sem bila zelo srečna, ker sem se 
veselila otroka, potem pa me je postalo strah, 
kakšne vrste dojenček se bo rodil?

Se to dogaja številnim ženskam vašega ljudstva?  
Mnoge ženske imajo raka na ženskih organih in 
deformirane fetuse. V naši kulturi so reproduk-
tivne težave znamenje, da ženske niso bile zveste 
svojim možem. Zato številne moje prijateljice 
molčijo o čudnih rojstvih, ki so se jim zgodila.

Se še spominjate, ko je eksplodirala bomba blizu 
vašega otoka? 
Tedaj sem bila stara enajst let in bil je moj 
rojstni dan, prvi marec. Ogromen sij je prek-
ril celotno nebo. Malo kasneje smo zaslišali 
oglušujoč hrup  in tla so se začela tresti. Od 
preglasnega zvoka so nas bolela ušesa. Bili smo 
zelo prestrašeni, kar nismo vedeli, kaj je vso to 
pomenilo. Starejši so rekli, da se je začela nova 
svetovna vojna. Spominjam se, da smo jokali.

Radioaktivne padavine so se spustile na Rongelap. 
Dva dni pozneje so evakuirali ves otok, in po treh 
letih so vam dovolili, da ste se vrnili. Kako je vse to 
potekalo v vaših očeh? 
Ob naši vrnitvi leta 1957 se je veliko spreme-
nilo. Nekatere naše prehrambene poljščine so 
v celoti izginile. Druge niso več obrodile. Kar 
smo jedli, je povzročalo mehurčke na naših 
ustnicah in v ustih. Trpeli smo zaradi močnih 
želočnih bolečin in bruhanja. Zdravnikom 
smo poročali o teh problemih. Oni pa so nam 
samo rekli, da svoje hrane ne kuhamo ustre-
zno. Vedeli smo, da to ni bilo res, ker je bila 
naša hrana stoletja pripravljena na ta način. 

Leta 1954 so izvedli eksplozijo atomske 
bombe Bravo« na atolu Bikini. Kot otrok 

se je Lijon Eknilang igrala v radioaktivnem 
prahu.

 
Nato pa ste vsi ponovno zapustili Rongelap, ker je bilo 
življe-nje na otoku preveč nevarno. Kako so vaši ljudje 
reagirali potem, ko so morali zapustiti svoj dom?
To je bilo za nas zelo težko, posebno za starejše 
ljudi. Trije izmed njih so potrti izginili v svoje 
koče in nikoli več niso prišli iz njih, dokler niso 
umrli. To je naša domovina, sem spadamo. To je 
spomin na naše pokojne, duše naših prednikov 
živijo tukaj. Naša zemlja nam pomeni vse, in 
uničila jo je ameriška vlada. Toda morali smo 
misliti na prihodnost naših otrok. Nismo želeli, 
da bi zboleli za vsemi tistimi boleznimi, za kate-
rimi trpimo mi danes.
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Republika Maršalovi otoki leži v zahodnem Tihem oceanu. 
To otoško ljudstvo sestavlja 29 atolov z 1200 večjih in  manj-
ših koralnih otokov. Po koncu druge svetovne vojne so otoki 
pripadli pod upravo ZDA. Med letoma 1946 in 1958 so ZDA 
izvedle 67 jedrskih poskusov na svojem skrbstvenem ozem-
lju, med drugimi eksplozijo največje vodikove bombe, kar 
jih je bilo kdaj izdelanih,  - pod geslom »Bravo« - na atolu 
Bikini, radioaktivne padavine pa so padle na otok Rongelap. 
Otoke so evakuirali zaradi  radioaktivne kontaminacije, in so 
jih je vlada ZDA spet kmalu razglasila za »naseljive«. Toda v 
sedemdesetih letih so morali spet prepovedati prebivanje 
na njih, ker je bil nivo kontaminacije na njih previsok in vse 
do današnjega dneva še vedno je.  
Nekatera območja so celo razglasili za prepovedane cone 
za 24.000 let. Čeprav so Maršalovi otoki postali neodvisni 
leta 1979, Združene države še vedno na otočju ohranjajo 
svojo strateško pomembno raketno bazo. Kot protiuslugo 
pa prebivalci Meršalovih otokov prejemajo znatno finančno 
podporo vlade ZDA.

Kontaminirani paradiž

Tropsi raj: tukaj seva 
samo sonce. Vir: Peller, 

www.aboutpixel.de

Raziskovalci ameriškega 
projekta Manhattan, 

ki so naredili atomsko 
bombo, so bili šokirani nad 

obsegom škode.  
Vir: ameriški arhivi.

 
Lijon Eknilang (63) se je rodila na atolu Rongelap in je tam živela 

med nuklearnimi testi. Danes živi na otoku Ebeye. 

Dežela:  Maršalovi otoki.

Skrajšano verzijo intervjuja »Učimo se iz trpljenja« iz knjige
Pacifiške ženske se izpovejo za neodvisnost in denukleari-
zacijo /Pacific Women Speak Out For Independence and 
Denuclearisation/ je prijazno podprl nemški založnik Pazifik 
Netzwerk e.V.
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Velika eksplozivna moč jedrskih orožij in proizvodnja 
ener-gije v jedrskih elektrarnah se pojavljata na isti 
način: z cepitvijo atomskih jeder in s posledično sprosti-
tvijo energije.

Človeški poskusni prašički

Raziskovanje cepitve jeder je bilo že od vsega začetka 
spodbu-jeno z vojaškimi ambicijami. Leta 1942 se je v 
ZDA začela gradnja atomske bombe pod vodstvom fizika 
Roberta Oppen-heimerja kot vrhunsko zaupen »Projekt 
Manhattan«. Prvo jedrsko orožje so testirali julija 1945 v 
Alamogordo v puščavi v Novi Mehiki. Bombardiranje Hirošime 
in Nagasakija je sledilo kmalu za tem, in na mah ubilo 225.000 
ljudi ter pohabilo še tisoče drugih v teko naslednjih let.  
Kot poroča Mednarodno združenje zdravnikov za preprečitev 
jedrske vojne (IPPNW), je bilo do leta 1998 opravljenih 
2058 jedrskih poskusov na številnih lokacijah. 
To pomeni, da je bil med letoma 1945 in 1998 vsakih 10 dni 
izveden en poskus. 500 atomskih bomb so sprožili nad zemljo, 

v atmosferi, pod vodo ali na zemlji. Približno trikrat toliko posku-
sov so izvedli pod zemljo po podpisu Sporazuma o delni prepo-
vedi poskusov leta 1963. Poskuse so opravljali predvsem na Ti-
hem oceanu, v Nevadi (ZDA), Kazahstanu, Rusiji in na Kitajskem.

Nekontrolirana verižna reakcija
Eksplozivno energijo nuklearnih orožij proizvede cepitev 
atom-skih jeder. Ko nevtron zadene cepljivo jedro, jedro razpade
 in sprosti veliko količino energije. S tem se sproži verižna
 reakcija. Znanstveniki upajo, da bodo pridobili informacije
kot rezultat poskusov z nuklearnim orožjem, in sicer o valovih 
pritiska, temperaturi, količini sevanja in potencialni smeri
radioaktivnega oblaka.

Smrtnonosni dež
Po detonaciji atomske bombe pride do izpustitve takoimenova-
nih »nuklearnih padavin«, to je intenzivno radioaktivnih snovi. 
Večji radioaktivni delci padejo na tla neposredno po eksploziji  
in zapustijo uničujočo količino radiacije na tleh. Manjše radio- 
aktivne delce vrže pozneje v zrak. Ti delci potujejo na dolge  
razdalje in kontaminirajo tla, zrak in hrano. Lahko povzročijo 
simptome akutne radiološke bolezni: omotico, bruhanje, krče, 
diarejo, vročino, krvavenje iz sluznic, izpadanje las, kar vse 
običajno vodi k smrti v kratkem času. Pogoji lokalnega vremena
 določajo naravo jedrskih padavin. Po atomskih bombah na 
Hirošimo in Nagasaki je padal črn dež, temne, goste, oljne 
padavine, polne radioaktivnosti. Na Maršalovih otokih 
je deževal radioaktivni pepel, za katerega so prebivalci 
otokov mislili, da je vrsta »snega«.

Lokalna eksplozija, globalno sevanje
Globalna izpostavljenost se je zelo povečala zaradi jedrskih 
poskusov. To je vodilo in bo v prihodnosti še naprej vodilo 
k poslabšanju človeškega zdravja. Ena od študij IPPNW je 
analizirala 430.000 smrtnih rakov po vsem svetu, za katere 
so domnevali, da so direkten rezultat dolgoročnih posledic 
jedrskih poskusov. Radiobiologi z univerze v Münchnu v Nemčiji 
ocenju-jejo, da bi to število lahko bilo celo tri milijone.
 
 

Radioaktivni oblak po eksploziji atom-
ske bombe. Vir: iz ameriških arhivov.            Nič, razen 

majčkeno 
preostanka

Re
pr

oc
es

ira
nj

e –
 N

ič,
 ra

ze
n 

m
aj

čk
en

o p
re

os
ta

nk
a



3332

»Če delavci iz Sellafielda  
javno kritizirajo, lahko  
to pomeni izgubo službe.«

izjavili so, da je radioaktivnost iz Sellafielda 
kriva za to. Devet mesecev pozneje so pri dva-
najst letnem sinu Leeju diagnosticirali levke-
mijo.
 
Kako ste se počutili po diagnozi? 
Kruti medicinski postopki v letu, ki je sledilo, 
začetna brezupna panika in šok zaradi dia-
gnoze, solze, strah in bolečina, ko sem morala 
Leeju in njegovemu mlajšemu bratu razložiti, 
kaj je levkemija, me še vedno preganjajo.

Kako so reagirale druge mame, katerih otroci so bili 
prav tako prizadeti? 
Matere ne govorijo odprto o svoji tesnobi in 
sumih, posebno če je kakšen član družine za-
poslen v jedrski elektrarni. Sellafield je največji 
zaposlovalec v zahodni Kumbriji in če upošte-
vamo rekordno nezaposlenost v tej pokrajini, 
skoraj ni izbire. 

Ali ste sploh lahko odprto kritizirali? 
Moji javno izrečeni pogledi niso bili všeč 
zaposlenim v Sella-fieldu in njihovih privr-
žencem, ki so v meni videli grožnjo za njihove 
službe. Lahko pa sem se soočala z jeznimi 
telefonskimi klici, sovražnimi pismi bralcev v 
lokalnih časopisih in celo ignorirala škodo na 
mojem starem avtomobilu, ki sem ga prelepila z 
protiatomskimi nalepkami, in so vanj s vso silo 
brcali, če sem ga pustila brez nadzora. Samo 

Za vas je Sellafield odgovoren za levkemijo vašega sina?
Da. Po podatkih British Nuclear Fuels /Britan-
skih jedrskih goriv/, je bila količina radioaktivne 
snovi, ki je tekla iz Sella-fielda v Irsko morje, sto 
krat višja kot je danes. Tedaj sem rada hodila s 
svojim sinom na obalo blizu obrata za reproce-
siranje. Lee je kot majhen otrok užival, če se je 
umazal, igral se je tako, da se je poškropil z bla-
tom na plaži in s peskom. Umivala sem ga tako, 
da se vrgla vedro morske vode po njem in igra se 
je spet začela. Neškodljiva zabava, sem si mislila 
tedaj, zdaj pa sem prepričana, da ni bila.

Ali ste karkoli vedeli o nevarnem sevanju?
Znanstveniki so že od petdesetih let dalje 
vedeli, da se je plutonij iz Sellafielda - kot del 
zavestnega eksperimenta na ljudeh iz Kumbrije 
– odlagal na naših plažah in se je tam akumu-
liral. Mi o tem dejstvu nismo bili obveščeni. 
Leta 1983 je bila objavljena dokumentacija, ki je 
razkrila, da je bila stopnja obolevnosti za rakom 
med otroci v bližnji vasi pri Sellafieldu deset 
krat višja kot v nacionalnem povprečju. Kot so 
ugotovili eksperti, to ni moglo biti slučajno, in 

Jannine Allis-Smith se je s svojim dojenčkom 
rada igrala na kumbrijski obali, kjer tudi 

stoji obrat za nuklearno reprocesiranje. Pri 
dvanajstih letih je Lee zbolel za levkemijo. Lee 
je preživel, mnogi drugi otroci, ki so živeli blizu 
Sellafielda, pa niso imeli te sreče.

Igre na plaži z 
daljnosežnimi  
posledicami.  
Vir: Janine  
Allis-Smith

Lake District poziva na hojo in plavanje. 
Vir: www.cambriaphoto.co.uk

Okrožje Jezero /Lake District/ je priljubljena turistična 
destinacija. S svojimi hribovitimi grebeni,  jezeri in 
morsko obalo je območje največjega nacionalnega 
parka v Veliki Britaniji. V parku leži tudi Scafell Pike, ki 
je z 987 m najvišji hrib v Angliji. Sicer idilična pokrajina 
je tudi lokacija večine jedrskih elektrarn v Angliji. Tudi 
Sellafield, s svojo tragično zloveščnostjo, se nahaja 
tam. Večina obiskovalcev ne ve, da dnevno spustijo iz 
obrata za reprocesiranje v Sellafieldu devet milijonov 
litrov radioaktivno kontaminirane vode direktno v 
irsko morje. Po podatkih Greenpeaca celotna količina 
radioaktivnosti, ki so jo izpustili v okolje v celotnem 
obdobju delovanja, ustreza  radioaktivni kontamina-
ciji, ki je ušla med popolno stopitvijo iz Černobila.

Izvrstne počitnice
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enkrat se mi je zdelo, da bom obupala. Ko sem 
nekoč Leeja peljala v bolnico na pregled, je moj 
avto začel močno ropotati in morala sem usta-
viti na avtocesti. Ko je prispela pomoč na cesti, 
mi je moški, ki si je ogledal avto, povedal, da so 
bile odvite matice na obeh sprednjih kolesih, 
kar se ni moglo zgoditi slučajno.  

Kaj mislite, kakšna bo prihodnost Kumbrije?
Mogoče sem naivna, toda upala sem, po 60 letih 
reprocesiranja v Sellafieldu v Kumbriji, in ko 
nas je preostali svet imel za jedrski smetnjak, 
da bomo doživeli boljšo, bolj varno in bolj čisto 
prihodnost. Želela sem, da bi naša prosperiteta 
izvirala od industrije, ki ne bo onesnaževala in 
ne iz jedrske energije. Da bi se okrepil turizem 
v povezavi z našim čudovitim nacionalnim 
parkom okrožja jezero /Lake District National 
Park/, in bi vanj  lahko vključili našo čudovito 
obalo, ki je ne bi več ogrožala in metala senco 
nanjo jedrska industrija. Toda ali se bo to sploh 
kdaj zgodilo? 
Glede na podporo oblasti novim jedrskim 
elektrarnam in njihovim obljubam o delovnih 
mestih, ki jih bodo te prinesle, sem mogoče 
tudi naivna in verjamem, da si bodo ljudje okoli 
Sellafielda želeli zapomniti, da na 25 let staro 
vprašanje, »kaj je povzročilo otroško levkemijo 
na območju okoli jedrskega obrata?«, ni nikoli 
bilo odgovora.

Janine Allis-Smith (67) let, živi s svojim partnerjem blizu kumbri-

jske obale. Odkar je zbolel njen sin, je aktivna članica protijedrskega 

gibanja.

Dežela: Anglija
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Brneča pošiljka

Samo 1% porabljenega goriva je mogoče s 
procesiranjem narediti ponovno uporabnega
Potrošeno gorivo iz jedrskih elektrarn se sestoji iz 
96% nerazpadlega urana in 1% plutonija. Preostanek 
vsebine so f izijski produkti kot rutenij, rodij in paladij, 
ki jih ni mogoče reciklirati. V obratih za reprocesiranje 
te gorivne elemente frakcionirajo v posamezne 
dele, tako da radioaktivne vsebine ločijo v procesih 
raztapljanja in izolirajo individualne kompo-nente. 
 
Plutonij, uran in ostali cepitveni produkti so zdaj 
skoraj v celoti ločeni in na razpolago. Izolirani plutonij 
procesirajo v tako imenovano »gorivo mešanega oksida« 
(MOX), da bi lahko proizvajali elektriko. Reprocesiranje 
urana sedaj ni izvedljivo zaradi njegove nečistosti. 
Cilj, da bi zmanjšali količino odpad-kov, je absurden.

Nevarno delo za 1% manj jedrskih odpadkov
Kljub velikemu tehničnemu naporu, zmanjšajo količino 
odpadkov zgolj za 1%,  kajti ponovno uporaben je samo 
odpadni produkt plutonija. Izraz »recikliranje« je zato 
zavajajoč, kajti 99% prvotne snovi ostaja v obliki neupo-
rabne visoko radioak-tivne odpadne raztopine. Potem ko 
so leto dni vskladiščeni, radioaktivne odpadke zgostijo in 

vlijejo v steklo, potem pa prepeljejo v kontejnerjih –  
Kastorjih v začasne objekte za hranjenje. Ker morajo  
operaterji jedrskih elektrarn prevažati te produkte 
reprocesiranja, so potrebni obsežni prevozi na  
dolge razdalje. Celo japonski operaterji jedrskih  
elektrarn prejemajo svoje reprocesirane jedrske 
odpadke iz francoskega obrata v La Hague.

Radioaktivni odpadki in za orožje primeren plutonij
Stalno izpuščanje radioaktivnih odplak v morje in reke ter 
nenehno izpuščanje radioaktivnih /»žlahtnih«/ plinov  
je velikanski problem. Radioaktivne tekočine hranijo med  
hlajen-jem v obratih za reprocesiranje.  
V Sellafieldu je vedno znova prišlo do nevarnih pripetljajev: 
leta 2005 je visoko radioaktivna tekočina curljala več  
mesecev, ker so ignorirali opozorilne indikatorje.   
Ker sta La Hague in Sellafield locirana direktno na 
morski obali,  prihaja do permanentnega kontaminiranja 
bliž-njega obalnega morja. Zvezni urad za morja in 
hidrografijo ocenjuje, da je količina plutonija v irskem 
morju 200 kg. Za primerjavo je za izdelavo atomske bombe 
potrebno samo 5 kg plutonija. Plutonij, pridobljen z 
reprocesiranjem, je načeloma primeren material za izdelavo 
orožja, in ga je mogoče zlorabiti za vojaške namene.

Če komurkoli pade na pamet, da odpre kontejner-Castor, bo izpostavljen 
nevarni radiacijj jedrskih gorivnih elementov, kar lahko izzove težke posledice 
za zdravje in tudi smrt. V kontejnerjih-castorjih temperature narașčajo na 
stotine stopinj Celzij, na površini so okrog 80°C, kar je vidno na sliki, posneti z 
infrardečo kamero. Vir: Martin Storz, Greenpeace
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»Nuklearna industrija je  
v Rusiji prav tako sveta, kot  
krava v Indiji.«

Zakaj ste začeli pozivati javnost k nasprotovanju  
jedrski energiji? 
Ker sem spoznala, da moja družina in moji 
otroci nimajo prihodnosti, če se ne lotim pro-
blemov, ki jih je ustvarila nuklearna industrija. 
Leta 1989 sem skupaj z drugimi študenti delala 
pri pobiranju čebule v kolhozu v sverdlovski 
regiji. Delali smo na polju blizu domnevno 
praznega skladišča. Naslednji dan so se neka-
teri študenti pritoževali zaradi močnih bolečin 
v sklepih. Tretjega dne nas polovica ni mogla 
vstati, in petega dne so nas vse odpeljali v 
bolnišnico. Zdravniki so odklonili, da bi nam 
postavili diagnozo, ki bi jo lahko povezovali z 
radioaktivnostjo. Rekli so nam samo, da naj ne 
imamo otrok v naslednjih desetih letih. Pozneje 
smo izvedeli, da so bile v »praznem« skladišču 
že leta shranjene tone radioaktivnih snovi.

In kako je vaša skupnost reagirala na vašo politično 
angažiranost? 
Ko sem se leta 2001 pridružila protijedrskemu 
gibanju, so ravno pripravljali zakon, ki bi dovo-
ljeval uvoz in skladiščenje jedrskih odpadkov 
v Rusiji. Tedaj sem organizirala prvo protestno 
akcijo v Jekaterinburgu. Dan za tem me je pok-

Olga Podosenova je že sama trpela zaradi 
škodljivih učinkov sevanja. Ko je začela 

javno zagovarjati ustavitev ruskega uvoza  
jedrskih odpadkov, so jo vrgli iz službe.

lical moj šef. Rekel je, da ni možno, da bi bil 
kdo vključen v protijedrsko gibanje in da bi bil 
hkrati državni uslužbenec.

Očitno vas niso mogli prestrašiti, ker ste danes vodite-
ljica ene od ruskih okoljskih organizacij. Kaj to pomeni 
v deželi, kakršna je Rusija?
Na našem območju ni lahko biti proti jedrski 
energiji. Lokalne oblasti so odvisne od jedr-
ske industrije kot tudi od stališča vlade glede 
jedrske energije. Na Uralu funkcionarji govo-
rijo o nuklearni energiji kot o »mrtvecu« - ali 
boš govoril dobro o njej, ali pa moraš o njej 
molčati. Za nas je zelo težko organizirati tudi 
najbolj enostavne akcije, kot na primer izobra-
ževanje javnosti. Ljudje, ki živijo blizu jedrskih 
elektrarn, še vedno ohranjajo običaje iz dobe 
Sovjetske zveze, in so tiho. To zapleta naše 
delo. Ljudje, ki so se najprej obrnili na nas za 
pomoč, nenadoma prekinejo z nami vse stike.

Vi živite na območju Urala, ki je po vsem svetu poznan 
kot najbolj radioaktivno kontaminirana regija. Kako 
to tam vpliva na vsakodnevno življenje?
Nevarnosti jedrske energije za nas so povsod. 
Moja hči že od zgodnjih let ve, da ne sme piti 
vode iz vodovodne pipe in da se ne sme kopati 
v številnih rekah in jezerih. Vem, da moj sosed 
šokiran skoči pokonci vsakič, ko zasliši sireno, 
ker misli, da se je nekaj zgodilo v jedrski elek-
trarni.

 

Približno 30 let je evropska jedrska industrija odlagala 
del svojih radioaktivnih odpadkov v Rusiji. Po ocenah 
Svetovne infor-macijske službe za energijo (WISE), 
je šlo za približno 100.000 ton. Evropske družbe za 
atomsko energijo izkoriščajo nizko ceno hranjenja in 
odlaganja v Rusiji in sosednjih državah. Zahod je to 
situacijo izrabljal, in jo še vedno izrablja. Rusija je v 
začetku v uvozu jedrskih odpadkov videla atraktiven 
poslovni model, ker je brezupno potrebovala devize. 
Rosatom, nuklearno podjetje v državni lasti, je na primer 
zaslužil 21 milijard ameriški dolarjev za uvoz 20.000 
ton visoko toksičnih radikalov iz zahodnih jedrskih 
obratov do leta 2000. Večina pogodb o teh poslih izvira 
iz devetdesetih let. Rosatom je v javnem intervjuju 
priznal, da so bile te pogodbe v tedanjih časih sklenjene 
zaradi takratnih finančnih razmer in se danes o njih ne 
bi hoteli pogajati. Vendar je že podpisane pogodbe treba 
izvršiti in transportov ni mogoče preprosto ustaviti.

Skrajno nedemokratično
Milijoni podpisov ljudi za referendum niso uspeli 
preprečiti zakonitega sporazuma iz leta 2001, ki 
dovoljuje uvoz jedrskih odpadkov v Rusijo. Vlada je 
vse te podpise hkrati razglasila za neveljavne.
V čeljabinsko regijo, v kateri je locirana največja jedrska 
elektrarna – Majak, pošiljajo zahodne jedrske odpadke.

Kupčevanje z jedrskimi  
odpadki 

Olga Podosenova  (37) let, živi s svojo družino v Jekaterin-

burgu. Je novinarka in koordinatorka mednarodne okoljske 

organizacije Ecodefense.

Dežela: Rusija
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Ljudje nekdanjih sovjetskih republik se branijo v težkih pogo-
jih, vseeno uspevajo. Vir: NGO Ecodefense
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Vsaka stopnja procesiranja in rabe urana ustvarja velike 
količine radioaktivnih odpadkov. Njihova razpolovna doba 
je tja do 4,5 milijarde let. Vprašanje odlaganja odpadkov 
ostaja nerešeno.

Kam bi dali odpadke?

Radioaktivni odpadki se zelo razlikujejo med seboj, predvsem
glede količine radiacije, vročine, stanja, radiotoksičnosti
in razpolovne dobe. 

Za plutonij je razpolovna doba 24.000 let, za U235 700 milijo-
nov let in za U238 (DU/osiromašeni uran) 4,5 milijarde let.  
Čeprav nemški Zakon o atomski energiji zahteva varno 
odlaganje, še vedno ne obstaja trajno odlagališče. V Nemčiji 
proizvedejo vsako leto 400 ton porabljenega goriva.  
V novejšem času  so ustvarili 16 začasnih odlagališč na 
lokacijah jedrskih elektrarn. Prisiljeni smo domnevati, da 
so v teh improviziranih zgradbah jedrski odpadki odloženi 
na dolgi rok. Glede na ocene nemškega Zveznega urada 
za sevanja, bo Nemčija leta 2030 soočena z 29.000 m3 
radioaktivnih odpadkov. To odlaganje v glavnem financirajo 
z zveznimi finančnimi sredstvi. Stroške za raziskave 
končnega odlaganja nosijo izključno vladna ministrstva.

Prihodnost negotova 
Z jedrskimi odpadki je povezanih veliko negotovosti. Njihovo 
izoliranje bi moralo biti varno zagotovljeno več kot stotine 
tisoče let. Zaradi potrebe po neznansko dolgem obdobju, 
ki je potrebno, je zagotovilo varnega odlaganja nemogoče 
podati. Da bi odpadke izolirali kolikor je najbolj mogoče, se 
znanstveniki ozirajo za določenimi geografskimi lastnostmi. 
Vendar moramo domnevati, da se geološki pogoji v prihodnosti 
lahko spremenijo. Poleg tega je negotovo, če zaželjene 
geološke karakteristike obstajajo dejansko povsod na območju 
lokacije odlagališča. Prav tako ni preverjena dolgoročna 
stabilnost posode containtmenta. Zaradi razvoja plinov v 
odpadkih, lahko pride do povečanja pritiska in do eksplozije. 
Poleg tega vselej obstaja tveganje, da v posodo odlagališča 
vdre voda. Tako lahko radioaktivne substance onesnažijo 
podtalnico, kot se je zgodilo v odlagališču Asse v Nemčiji.
Številne študije, med drugimi tudi tista, ki jo je izvedla 
Nacio-nalna akademija znanosti Združenih držav, so prišle 
do sklepa, da je samo vprašanje časa, kdaj radionukleidi 
onesnažijo biosfero, to pomeni ljudi, živali in rastline. V 
amandmaju zvezne vlade Združenih držav iz leta 2001 k Zakonu 
o atomski energiji /Atomic Energy Act/ je dobesedno rečeno: 
Problem trajnega in varnega odlaganja visoko radioaktivnih 
nuklearnih snovi je »sedaj povsod praktično nerešen«.

Olga Podosenova in njeni kolegi iz Ecodefensa v akciji No 
nuclear tekom srečanj na forumu z državljani v času vrha G8. 
Vir: NGO Ecodefense.

Radiativni magnezit odložen v 
poškodovane kontejnerje v enem 

starem skladišču v Krasnoufilmsku. 
Vir: NGO Ecodefense.

Rudnik soli ASSE 
ASSE je nekdanji rudnik soli v Spodnji Saški, kjer se je 
raziskovalo v letih od 1965 do 1995. Narejene so razvojne 
študije o odlaganju radioaktivnih odpadkov. Od leta 1979 
se tam ne odlaga več nikakršnih nadaljnjih odpadkov, za 
to nekdanje poskusno odlagališče je 2009 leta prevzel 
odgovornost Državni urad za zaščito pred sevanji in zdaj 
preučuje najboljši možen način za zaprtje.

         
Igra, v kateri 

nihče ne more
zmagati 
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ga prebivalci zapuščajo, da bi si našli v večjih 
mestih zaposlitev. Natančno to se dogaja v Be-
lene. Poskušali so tudi najti kraj, kjer so ljudje 
slabo izobraženi. Večina tukaj živečih so Romi 
z zelo nizko stopnjo izobrazbe. Lažje si je kupiti 
podporo ljudi z obljubami o dobro plačanih de-
lovnih mestih.

Po demokratičnih spremembah v devetdesetih letih v Bol-
ga-riji je bila gradnja JE Belene končno zamrznjena, toda 
leta 2001 je vlada načrte o gradnji reaktivirala. Zakaj?
Nekdanji kralj je zmagal na volitvah z obljubo, 
da bo spremenil Bolgarijo v bogato državo.
Rekel je, da želi zgraditi JE Belene, ker potrebu-
jemo več električnega toka. Potem bi se znižale 
cene energije. Vlada je objavila razpis za grad-
njo JE. Edino podjetje, ki se je prijavilo, je bil 
Atomstrojexport. Interes so izrazile tudi kanadske, 
francoske in ameriške firme, toda razpisni pogoji  
so bili kakor ukrojeni za Atomstrojexport. Ljudje 
verjamejo, da je za to nekdo pokasiral zelo visoko 
provizijo. Sedanja vlada je razkrila, da za milijarde 
Levov v projektu ni nobenih potrdil.

Zelo ste aktivni v boju proti JE Belene. Se čutite varni 
kot okoljska aktivistka v Bolgariji?
 Moje delo je precej težavno. Oblasti so tesno 
povezane z omen-jenimi podjetji. Vlada nam 
poskuša z zelo pogostimi kontrolami davčne 
uprave otežiti življenje in naše posle. Iščejo dej-
stva, s katerimi bi nas lahko onemogočili.  

Kakšen vpliv bi imela izgradnja JE v Belene na vašo 
biološko kmetijo? 
Če bi bila Belene zgrajena, bi morala opustiti 
moj celotni kme-tijski obrat. Tako jaz kot tudi 
moji kolegi v regiji bi izgubili svoje bio-certifi-
kate. Ker naše kmetije ležijo v tridesetkilome-
trski coni, bi bilo skoraj nemogoče proizvajati 
življenjske potrebščine. Toda to je samo en raz-
log, zakaj sem proti gradnji Belene. Gre za enega 
najbolj nevarnih tipov jedrske elektrarne, ki ga 
je možno zgraditi - novo rusko tehnologijo, ki še 
ni bila testirana. Poleg tega je naše območje ek-
stremno seizmično aktivno. Leta 1977 je prišlo 
do izjemno močnega potresa v gorovju Vrancea 
v Romu-niji, ki leži zelo blizu. Pri tem je umrlo 
120 ljudi. Odstranitev radioaktivnih odpadkov 
na območju, ki je potresno ogroženo, bi bila 
prav tako zelo tvegana.

Vlada je vedela za vse to, zakaj kljub temu podpira ta 
projekt? 
Vlada je že dalj časa poskušala najti primerno 
lokacijo za jedrsko elektrarno. Svetovali so ji, 
naj poišče območje, ki je malo poseljeno, in ki 

Bolgarsko jedrsko elektrarno Belene naj 
bi zgradili na potresnem območju. To bi 

uničilo poljedelsko pridelavo in turizem na ce-
lotnem območju. Proti gradnji se je angažirala 
Albena Simeonova. Po grožnjah s smrtjo jo 
skrbi za njeno življenje

»Mafijske razmere«
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Der Lake District  
Nationalpark:  

Standort der meisten 
Atomanlagen 

Großbritanniens

Strandspiele – ein 
harmloses Vergnügen?

Baby Lee bei seinem 
Lieblingsspie

Poskušajo uničiti naše obrate na območju, 
kjer je edina možnost za preživetje kmetij-
-stvo. Želijo nas pregnati iz te regije. 

Prejeli ste tudi grožnje s smrtjo? 
Da, leta 2002 so mi prvič  grozili z umorom. 
Ti ljudje so prišli v elegantnem BMW-ju, 
oblečeni v lepe obleke. Rekli so mi, da bi bilo 
zame najboljše, da zapustim to pokrajino. 
Zagrozili so: »Vemo, da živite tukaj sami s 
svojim otrokom in očetom. Svetu-jemo vam, 
da ne govorite več proti Belene, to nas moti. 
Lahko vzamemo zakon v svoje roke. « Bila 
sem resnično šokirana.

Ali veste, kdo vam je grozil?
Da, te osebe so bile tako arogantne, da so se 
povsem razkrile. Pripadajo enemu najbogatej-
ših podjetij v Bolgariji. Zelo blizu je podjetju, 
ki bi naj gradilo Belene in želi profitirati od 
tega posla. Imena podjetja ne želim imeno-
vati. Leta 2005 sem skoraj leto dni imela oseb-
nega stražarja, ki je bil z menoj skoraj 24 ur. 
V zadnjih 20 letih se je zgodila v Bolgariji cela 
vrsta umorov. 
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Albena Simeonova 45 let, je biološka kmetovalka. Njena polja so 

samo 10 km oddaljena od kraja, kjer naj bi bila zgrajena bolgarska 

JE »Belene«.

Dežela:  Bolgarija

Potem ko vsi govorijo o klimatskih spremembah, raz-
lične firme, politiki in nekateri maloštevilni znanstveniki 
propagirajo jedrsko energijo kot varuha klime. 
Če ne upoštevamo, da jedrska energija vsekakor emitira 
CO2, je ta ideja tudi sicer povsem nerealna. Da bi dosegla 
relevantnost glede klimatske problematike, bi morali 
po vsem svetu zgraditi tisoče jedrskih elektrarn s vsemi 
njihovimi negativnimi spremlje-valnimi pojavi. Vsaka 
jedrska elektrarna potrebuje od prvih načrtovalnih korakov 
do dokončanja večinoma deset let ali več. Poleg tega so v 
večini dežel potrebne dodatne visoke investicije za izgradnjo 
mreže daljnovodov, da lahko električni tok sploh pride do 
porabnikov. In končno je gorivo uran omejen vir. Zato je tudi 
jedrska energija časovno omejena oblika energije. Obnovljive 
energije so nasprotno okolju prijazne in decentralne. Z nji-
hovo smiselno uporabo ustvarijo delovna mesta, regionalno 
ustvarjanje vrednosti in dohodki se porazdelijo v številne 
roke. Kjer je potrebno, je mogoče obnovljive vire energije 
inštalirati v kratkih rokih in jih integrirati v regionalne mreže. 
Pozneje lahko nadregionalne prenosne mreže ustvarijo 
boljšo izravnavo energije. Z obnovljivimi energijami je tudi 
mogoče v večih korakih zgraditi fleksibilen, moderen sistem 
električnega toka. V tem smislu so obnovljive energije 
pri pravilni uporabi prijazne do klime, do okolja in lažje 
jih je financirati. Od nedavnega proizvajalci in dobavitelji 
atomske industrije propagirajo mešanico obnovljivih 
energij in jedrske energije, čeprav zelo dobro vedo, da ti dve 
vrsti tehnike ne spadata skupaj. Električni tok iz vetra in 
sonca fluktuira in potrebuje inteligentno mrežo električne 
energije. Za to je potrebna vsklajenost ponudbe in porabe 
električnega toka. Smiselno izravnavo lahko ustvarijo tudi 
majhne fleksibilne elektrarne, ki jih je mogoče hitro vključiti 
ali izključiti. Jedrske elektrarne so preveč okorne in tega 
ne zmorejo.  Zaradi tega obnovljive energije in jedrska 
energija ne spadajo skupaj. To se je potrdilo tudi v sporu 
med E.ON-om in EDF z britansko vlado marca 2009. Če bodo 
obnovljive energije še naprej spodbujali, so trdili koncerni, 
bodo morali ustaviti svoje investicije v jedrsko energijo. 
Upravljalci jedrskih elektrarn torej vedo, da stojimo pred 
spremembo sistema. Zato se moramo mi sami odločiti.

Ubijalka klime jedrska energija
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Renesansa jedrske energije – 
kje pa sploh, prosim?
Atomska industrija s svojimi političnimi in medijskimi 
zavezniki še kar naprej razširja pravljico o renesansi jedrske 
energije. V nasprotju s temi trditvami obstajajo le zelo ma-
loštevilni novi reaktorji. Mnogi izmed omenjenih projektov 
so se začeli že pred desetletji. Zadnja jedrska elektrarna, 
ki je bila kjerkoli na svetu dokončana in pred  petimi leti 
priključena na električno omrežje, je bila romunska JE 
Černavoda-2. Njena gradnja se je začela že leta 1983. 
Zasnovana je na zastarelem kanadskem CANDU konceptu, 
ki ga danes skoraj ne bi več odobrili. Kanadske oblasti za je-
drsko varnost so novo licenco zavrnile že leta 2007. Eden od 
vzrokov so specifični problemi v povezavi z tako imenovano 
pozitivno reaktivnostjo – fenomen, ki je povzročil kata-
strofo v Černobilu. Seznam reaktorjev, ki so sedaj v gradnji 
v Evropi, izkazuje vrsto  »zombijev« na tem področju.
 
Zastarele tehnologije
Na Slovaškem je energetski koncern ENEL ponovno 
začel z gradnjo dveh enot v Mohovcah. Načrti temeljijo 
na sovjetski tehnologiji iz sedemdesetih let. Reaktorja 
v Mohovcah ne zaostajata samo daleč za aktualnimi 
standardi, ampak ju ni mogoče primerjati s tehniko 
jedrskih elektrarn, ki so bile zgrajene v osemdesetih letih 
v zahodnih državah. Niti najnovejši francoski tip reaktorski 
– EPR, ki ima dvojno debelino plašča okoli reaktorja, ne 
zagotavlja ustrezne varnosti. Kljub temu, da so pri gradnji 
v Mohovcah drastično varčevali na vseh koncih in krajih, 
je gospodarnost tamkajšnih jedrskih elektrarn verjetno 
nova polomija. Stroški so se samo v letu 2009 – 2010 
dvignili iz 1,7 na 2,8 milijarde evrov. V Bolgariji so spet 

Državljanska nepokorščina:  
demonstriranje proti izgradnji novih  
jedrskih elektrarn.  
Vir: Albena Simeonova

obudili k življenju še en projekt s sovjetskimi reaktorji. Za 
gradnjo jedrske elektrarne na potresno ogroženi lokaciji 
Belene so ruski dobavitelji zagotovili, da bodo stroški 
znašali 4 milijarde, neodvisna komisija pa je ugotovila, 
da bodo dejanski stroški znašali 9 do 10 milijard evrov. 
Strateški partner RWE ni bil pripravljen dati toliko denarja 
in se je zato oktobra 2009 umaknil iz projekta Belene.

Od vzornega objekta do polomije
Ne glede na to sta v Evropi v gradnji samo dve jedrski 
elektrarni tipa EPR – na Finskem in v Franciji. Kar so prvotno 
povzdigovali v zastavonoše renesanse jedrske energije, 
ki bosta veliko varnejši, bolj gospodarni in bolj zanesljivi, 
se je spremenilo pri obeh projektih v katastrofo. Finski 
Olkiluoto-3 bi morali končati maja 2009, toda po štirih letih 
gradnje je mogoče računati z nadaljnimi štirimi leti zamude.
Doslej so ugotovili že več kot 3.000 varnostnih pomanj-
kljivosti. Stroški gradnje so prvotno znašali 2,5 milijarde 
evrov in so se medtem podvojili na 5,5 milijarde evrov. 
Podoben scenarij se odvija pri francoski jedrski elektrarni 
Flamanville-3: resni tehnični problemi, zamuda 12 do 
18 mesecev in proračun, ki se je že po prvih dveh letih 
gradnje povečal za 700 milijonov evrov. Resni problemi z 
digitalnimi sistemi in drugimi funkcijami zbujajo dvome, 
če bo kdaj, kot je bilo prvotno načrtovano, prišlo do izvoza 
tega reaktorskega tipa v Veliko Britanijo ali v druge 
dežele. V zadnjem času smo bili priča vrsti projektnih 
ponudb za novogradnje jedrskih elektrarn, ki so jih 
odpovedali zaradi prevelikih stroškov. Sem spadajo Južna 
Afrika, Turčija, Kanada in več projektov v ZDA. Ne obstaja 
nobena renesansa jedrske energije, razen virtualne, v 
katero naj verjamemo. Ta pravljica naj bi rešila umirajočo, 
umazano, nevarno in predrago atomsko industrijo.

Obnovljiva 
luč poti naprej 
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»Če si miroljuben, ne  
pomeni, da sprejmeš karkoli.  
Nekaj moraš storiti, da  
kljubuješ nepravičnosti.«

Zakaj ste se začeli ukvarjati z problematiko energije? 
Sprožila je to černobilska nesreča leta 1986. Pred 
tem je za mene elektrika prihajala pač od nekje 
tam zunaj. Čeprav sem šolana učiteljica, v resnici 
nikoli nisem delala v tem poklicu. Pet otrok sem 
rodila hitro enega za drugim, tako da sem bila 
zaposlena z negovanjem otrok in gospodinjenjem. 
Černobil je eksplodiral v našo družinsko idilo kot 
bomba in spoznala sem, da moram poskrbeti za 
svet, v katerem bodo živeli moji otroci. Ker se je 
zdelo, da niti politiki niti javna podjetja niso pote-
gnila nobenega nauka iz te katastrofe v Černobilu, 
ni bilo druge alternative, kot da smo zavihali ro-
kave in sami nekaj storili.

In tako ste ustanovili starševsko iniciativo?
Da. Najprej smo se ukvarjali z praktičnim ure-
janjem situacije po Černobilu. Kaj lahko varno 
jemo? Ali se otroci še lahko igrajo zunaj? Ali se 
lahko zavarujete pred radiacijo? Toda kmalu smo 
spoznali, da se v našem prizadevanju  ne bomo 
mogli omejiti samo na te probleme. Naš izrecni 

Nemčija ima sedaj 36% obnovljivih virov 
v svoji energetski mreži. Majhna skup-

nost Schönau in njena energetska oskrba, ki 
je v javni lasti, je precej prispevala k temu 
razvoju. Ursula Sladek, mati petih otrok in 
akreditirana osnovnošolska učiteljica,  
je soustanoviteljica schönauske elektrarne.

cilj je bil in še vedno je, da dosežemo kar najbolj 
varen umik iz rabe nuklearne energije.

Kaj je bil vaš prispevek k ukinitvi jedrske energije?
Šli smo k regionalnemu dobavitelju elektrike 
KWR – zdaj pod dežnikom EnBW – in vprašali 
za podporo proizvodnji elektrike iz majhnih 
elektrarn. To je bilo tisto, kar se nam je zdelo 
pomem-ben korak k izstopu iz jedrske energije. 
Odgovor KWR je bil jasen: »Ne želimo varče-
vati z elektriko, mi jo želimo prodajati.  
Vi škodujete naši družbi in srečni ste lahko, da 
vas ne tožimo pred sodiščem.« Celo v razgovo-
rih o spremembi pogodbe o kon-cesiji tedaj v 
Schöngau je KWR blokiral vključitev okoljskih 
ozirov. Od tedaj smo sklenili, da vzamemo 
svojo oskrbo z ener-gijo v svoje lastne roke.

Zaradi tega ste leta 1997 kupili lokalno mrežo za  
oskrbo z električno energijo za 5,8 milijona DM od 
prejšnega upravljalca. Kako vam je uspelo spraviti 
skupaj toliko denarja?
Najprej smo izvedli podrobno cenitev električ-
nega omrežja, katerega vrednost je znesla nekaj 
manj od 3,9 milijona DM. To smo zlahka zbrali 
s prodajo delnic državljanov in finančnim 
vložkom banke v javni lasti GLS. Toda KWR je 
sprva zahteval 8,7 milijona DM, več kot dvak-
rat več od tistega, kar smo imeli mi. Takšne 
cene so danes narasle kot običajno sredstvo 

upravljalcev mrež, s katerim preprečujejo ali 
odložijo prevzeme. Na koncu smo plačali 5,8 
milijona DM – še vedno mnogo preveč. Doda-
tna sredstva nam je uspelo zbrati z nacionalno 
akcijo zbiranja sredstev.

V nadaljevanju ste soustanovili javno podjetje za 
oskrbo z energijo Schönau. Kako vam je to uspelo do-
besedno iz nič?
To je bilo seveda mogoče samo s podporo šte-
vilnih ljudi. Najprej smo naredili študijo izve-
dljivosti z udeležbo strokovnjakov. S pomočjo 
takoimenovane »pogodbe o servisiranju« smo 
dobili podporo glavne javne agencije, ki nam je 
pomagala ustvariti tehnično in organizacijsko 
strukturo. Po več letih političnega boja, dveh 
državljanskih referendumih in javni kampanji, 
ki so jo podprle okoljske, pa tudi religiozne, 
politične in socialne skupine, je leta 1997 naša 
državljanska skupina prevzela oskrbo z ener-
gijo v Schönau.

Koliko pa je bil vaš uspeh odvisen od podpore lokalnih 
oblasti in lokalne skupnosti?
Župan in nekaj članov mestnega sveta tedaj 
niso bili naklonjeni temu, da mi prevzamemo 
kontrolo nad dobavo energije. Da smo ures-
ničili ta projekt, smo izvedli dva javna refe-
renduma. To je bil hud boj, vendar sem zelo 
ponosna na svoje sodržavljane, ki so se posvetili 
prizadevanju za obnovljivo energijo in nam 
omogočili, da smo postali dobavitelji elektrike 
v Schönau. Medtem smo postali najbolj izsto-
pajoča družba v mestu. Zagotavljamo nova 
delovna mesta in skrbimo za to, da je mesto 
Schönau, ki je eko-nomsko odvisno od turizma, 
postalo dobro znano.

Kako pridobivate kupce?
Posameznik mora samo izpolniti našo vlogo 
za dobavo električne energije in priložiti kopijo 
svojega računa za elektriko. Vse drugo storimo 
mi za naše kupce. Transfer k nam traja okoli Ob
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šest tednov in ni kompliciran. Elektriko do-
bavljamo po celi Nemčiji in imamo približno 
85.000 kupcev.

Ali morajo kupci plačati več, kot bi plačali konvencio-
nal-nemu dobavitelju elektrike?
To je težko reči čez prst. V Nemčiji je več kot 900 
dobaviteljev elektrike, ki imajo vsi različne cene. 
Včasih smo mi dražji, včasih cenejši kot dobavi-
telji jedrskega ali premogovniškega električ-nega 
toka. Običajno porabnik elektrike avtomatično 
misli, »ekološko – to mora biti drago!« Zelo po-
gosto pa to ne drži, in tako se prehod k nam kot 
zelenemu dobavitelju elektrike pogosto splača, ne 
le okoljsko temveč tudi finančno. 
 
Ali je mogoče drugje posnemati tisto, kar ste ustvarili 
vi v Schönau?
Da. Schönau je zelo povprečen, precej konzer-
vativen kraj, kakrš-nih je zelo podobnih stotine 
v Nemčiji. Ni značilen po kakšnem posebnem 
uporniškem duhu. Razvijamo pravila in zah-
teve, ki poenostavljajo uspešno akcijo. Na ta 
način smo srečni, da svetu-jemo drugim inicia-
tivam in tako spodbujamo, da primer Schönaua 
lahko služi kot vzorec drugje po Nemčiji.

Photo under end of intervju with Ursula Sladek: Mogoča 
je oskrba z energijo iz obnovljivih virov brez nuklearne 
energije. Vir: www.ews-schoenau.de

Ursula Sladek  62 let, je izvršna direktorica schönauskega

podjetja za dobavo energije. Leta 1999 je prejela Nagrado 

združenja za prihodnost brez jedrske energije /Nuclear- 

Free-Future Award/. Dežela: Nemčija.
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Pred desetimi leti je bil znotraj strukture energetskih virov 
elektrike v Nemčiji delež obnovljive energije 5%. Velike 
energetske družbe so se obrnile na politike in jih posvarile, 
naj ne razvijajo preveč obnovljive energije, ker so menili, da 
je nestanovitna in da bi delež obnovljivih virov več kot 10% 
onemogočil zanesljivo dobavo elektrike. Pred štirimi leti – 
leta 2009 – je približno 20% energije v nemški energetski 
mreži prihajalo od tehnologij obnovljive energije in ta delež 
nenehno narašča. Ta porast je omogočil nemški »Zakon za 
spodbujanje obnovljivih energij«, oz. EEG. Pred tem so imeli 
dobavitelji številne opcije, kako so lahko preprečevali priklju-
čevanje obnovljive energije v električno prenosno mrežo. 
Lastniki elektrarn za obnovljivo energijo so stežka dobili 
kakršen koli denar za svojo elektriko in zato je bila investicija 

Prednost obnovljivim virom

v obnovljivo energijo finančno nepredvidljiva. EEG sedaj 
predstavlja zakonito garancijo da so obnovljive energije na 
prvem mestu vključene v prenosno mrežo elektrike, in da 
je za dvajset let zagotovljena zanesljiva cena (znana tudi 
kot »prevzemna tarifa«). Posledica je bila, da je industriji 
obnovljive energije zagotovljena ekonomska varnost in da 
je postala kreditno sposobna pri bankah. Srednje velike 
družbe so se uveljavile na tržišču. Konkurenca tradicionalnim 
dobaviteljem elektrike se je povečala in spodbudila nastanek 
novih podjetij ter utrdila zaupanje v obnovljive vire. Tako 
je proti koncu leta 2009 sektor obnovljive energije ustvaril 
preko 280.000 novih delovnih mest v Nemčiji. Strokovnjaki 
na področju obnovljivih energij igrajo sedaj pomembno 
vlogo na okroglih mizah političnih konzultantov.

Sonce, veter, voda in biomasa bolj in bolj osvajajo naš trg z elektriko. 100% oskrba z obnovljivo energijo je še kako mogoča 
z nemškimi tehničnimi kapacitetami in tudi prinaša ogromne koristi nemški ekonomiji.
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Vse je v kombinaciji virov
Študija iz leta 2007 (http://www.kombikraftwerk.de/index.
php?id=27)  je demonstrirala, da je z nemškimi tehničnimi 
kapacitetami  zlahka mogoče doseči 100% oskrbo z 
obnovljivimi viri energije. Ta študija je tudi pokazala, da je 
važna inteligentna integracija medsebojnih povezav med 
proizvajalci elektrike, potrošniki in tehnologijami njenega 
hranjenja. Potrebno ključno vlogo ima kontrolni sistem, 
ki poveže vse igralce. Različni proizvajalci (voda, veter, 
sonce, biomasa in geotermalna energija) prispevajo svojo 
elektriko. Potrošniki kot so gospodinjstva, javne zgradbe in 
industrija so vključeni v sistem z npr. inteligentnimi števci. 
Ti števci dopuščajo vklapljanje in izklapljanje določenih 
naprav in s tem sledenje trenutne redistribucije elektrike. 
Če trenutno intenzivno piha veter, so priklopljeni strojni 
pogoni ali naprave v industriji ali v gospodinjstvih. Če je na 
razpolago manj energije, se lahko potrošniki kot so hladil-
nice in trgovine s hladilniki za nekaj časa odklopijo iz mreže. 
Za nekatere druge so potrebne dodatne tehnologije za 
hranjenje energije. To je mogoče doseči z črpalnimi vodnimi 
elektrarnami, skladiščenjem komprimiranega zraka, elek-
tričnimi avtomobili, ali z hladilnimi oz. ogrevalnimi sistemi. 
Evropski takoimenovani visokovoltažni daljnovodi (HVDC) 
lahko redistribuirajo velike količine energije na velike 
razdalje. Energijo je tako mogoče pošiljati tja, kjer je pot-
rebna, s čemer se zmanjšuje nujnost po njenem hranjenju.

Decentralizirana in fleksibilna
Obnovljivi viri energije potrebujejo fleksibilen trg elektrike. 
Proizvajalci elektrike, tehnologije za njeno hranjenje in 
potrošniki delujejo v tesni medsebojni povezavi. Velike 
centralne elektrarne, večinoma na premog ali jedrsko 
energijo, ne morejo funkcionirati na fleksibilen način. 
Novi igralci na trgu se morajo biti sposobni hitro adaptirati 
na obstoječo proizvodnjo in povpraševanje po elektriki. 
Majhni toplarniški pogoni nekaj takega lahko dosežejo, ker 
je delovanje teh majhnih motorjev mogoče pospešiti ali 
ustaviti v najkrajšem času. Možno jih je tudi medsebojno 
povezati v takoimenovane virtualne elektrarne, ki proizva-
jajo toliko elektrike, kot je v danem trenutku potrebno. 

Te bloke toplarn je mogoče ogrevati z biomaso (bioplinom 
ali z rastlinskim oljem). Večje, centralizirane in nefleksibilne 

lastnike elektrarn, ki so v preteklosti dominirali tržnim 
struktu-ram, vedno bolj nadomeščajo srednje velike 
družbe ali občinska javna podjetja. Ta proces ne poteka 
brez odpora obstoječin tržnih gospodarjev, kar se 
izpričuje v množičnem propagiranju jedrske energije 
in v agresivnih načrtih za nove elektrarne na premog.

Dodana vrednost ostane v regiji
Določeni faktorji v tem konverzijskem sistemu 
morajo biti organizirani regionalno. Vendar pa je 
najvažnejše možno storiti na lokalnem nivoju.  Tu 
lahko ljudje direktno sodelujejo pri dobavi energije. 
Prednosti so očitne: dohodki iz energetske industrije 
ostanejo v regiji in jih lahko tam ponovno investirajo. 
Decentralizirana delovna mesta nastajajo lokalno. 
Zaradi tega celoten proces na dolgi rok spodbuja 
domačo ekonomijo. Predvsem pa so investicije v 
obnovljive energije pomemben korak proti večji 
neodvisnosti od fosilnih in drugih končnih virov goriva.

Komunalna dodana vrednost 
Mnoge občine so že zdavnaj spoznale socialni, eko-
nomski in okoljski pomen in koristi trajne, neodvisne 
dobave elektrike in toplote. Občine se lahko na primer 
same oskrbujejo s toploto geotermalne energije ali 
bioplina, zgradijo kombinirane elek-trarne, kupijo 
svojo lastno mrežo električne napeljave ali aktivno 
spodbujajo razvoj naprav za obnovljive energije. Neka-
tere občine v Nemčiji proizvajajo dva do tri krat toliko 
energije, kot je same porabijo. 

Ali ste vedeli? 
Ko bodo Nemci porabili samo polovico elektrike, ki 
jo porabijo sedaj, se bo delež obnovljivih energij v 
nemški strukturi energije povečal do 40%, ker ima  
obnovljiva energija prednost. V Nemčiji vstopa v 
prenosno mrežo prva, pred premogom in jedrsko 
energijo.
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»Ne obstaja 
nič tako močnega 

kot ideja, katere 
čas je prišel.«
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Demokratizacija  
energetskega sektorja

Energetski sektor vztraja na uhojeni poti, pa 
četudi je danes zelo jasno, da je ta zgrešena.

V Sloveniji je v letih 2009 in 2010 potekala razprava o ener-
getski prihodnosti države. Sprejeli naj bi nov energetski pro-
gram (NEP), vendar je razprava kmalu potihnila, strokovna 
ozadja in osnutki NEP so romali v predal, gradnjo TEŠ 6 so 
izsilili z vsemi mogočimi sredstvi, ključne stolčke v energet-
skem sektorju pa so razdelili po političnih linijah.

Pripravljalci poniklega NEP ugotavljajo, da je energetika 
danes na razvojni prelomnici. Slovenija je energetsko zelo 
intenzivna: v letu 2008 je bila energetska intenzivnost 
oziroma poraba energije na enoto proizvoda kar za 54 
odstotkov višja od povprečja 27 članic EU. Povečuje se raba 
energije, zlasti električne; razklopa med rastjo gospodarstva 
in rastjo rabe energije še nismo dosegli. Trenutno približno 
tretjino električne energije proizvedemo iz premoga. Nega-
tivni vplivi kurjenja fosilnih goriv na zdravje ljudi postajajo 
vedno bolj očitni in (ne)posredno dokazljivi. Premog je 
tudi najbolj podnebju neprijazen energent in opozorila o 
nujnosti zmanjšanja izpustov CO2 zaradi pobnebnih spre-
memb še nikoli niso bila tako jasna. Jedrska energija se je 
na globalni ravni namesto za odrešiteljico izkazala za nočno 
moro v obliki katastrofalnih nesreč. Mnenja o rabi jedrske 
energije se krešejo, a dejstvo je, da nihče ne more zagotoviti 
stoodstotne varnosti jedrskih elektrarn. Rešitve za odlaga-
nje dolgoročno radioaktivnih odpadkov še ni. Kljub temu 
podaljšujejo življensko dobo NEK za 20 let, v pripravi pa je 
tudi gradnja drugega reaktorja. Vso nafto in plin uvozimo, na 

ceno pa nimamo vpliva; v Sloveniji smo leta 2011 uvozili 48 
odstotkov potrebne energije, kar pomeni, da znatna sredstva 
odtekajo iz države. Prihodnje obete poslabšujejo spremembe 
na mednarodni ravni - pričakovana visoka cena energentov in 
pričakovana povečana uvozna odvisnost zaostrujeta vpraša-
nje strateške oskrbe z energijo.

Namesto, da bi odgovorili na orisane izzive energetskega 
sektorja, se recept najmočnejših akterjev glasi: potrebujemo 
več energije, zato bomo kurili še več premoga in uvažali 
še več urana, nafte in plina. Energetski sektor vztraja na 
uhojeni poti, pa četudi je danes zelo jasno, da je ta zgrešena. 
Večina vse tiho spremlja in dopušča, da nam peščica med 
seboj povezanih akterjev kroji sektor, od katerega je odvisna 
kakovost našega življenja. Trenutno država skrbi predvsem za 
to, da lahko zagotovi zadostne količine (električne) energije 
za velika podjetja. Zato se usmerja v gradnjo velikih objektov, 
kot sta TEŠ 6 ali NEK 2. O tem, kdo prevzema in plača okoljsko 
škodo, zdravstvene težave prebivalstva, tveganje nesreč in 
vse druge stroške, se ne govori na glas. Ti projekti se finan-
cirajo iz denarja državnih podjetij, posojil bank, ki se finan-
cirajo iz javnih sredstev, ter poroštev, ki jih daje država. Če 
bi država javna sredstva usmerila v takšen razvoj, v katerem 
bi si lahko sami zagotavljali elektriko in toploto iz lokalno 
razpoložljivih obnovljivih virov energije, bi korist imel vsak 
od nas. Toda to igralcem v energetskem sektorju ni v interesu.

Energetska politika ni stvar, ki bi zanimala večino državlja-
nov, vsaj dokler je iz vtičnice na voljo elektrika in cena na 
položnicah ne raste preveč. Vendar pa je energija osnova za 

naše življenje in delovanje celotne družbe. Energetski sektor 
skrbi za naše primerno toplo bivalno okolje, razsvetljavo, 
prehrano, komuniciranje, delovanje zabavne elektronike, 
mobilnost, možnost opravljanja dela. V Sloveniji smo s pro-
testi pokazali, da se državljani vse bolj začenjamo zavedati 
naše aktivne vloge pri upravljanju družbe. Tako kot zahte-
vamo prenovo demokratičnega sistema in pravne države, 
bi morali zahtevati pomembne spremembe v energetskem 
sektorju. Odločiti se moramo, ali bomo svojo energetsko 
prihodnost prepustili velikim podjetjem, od katerih bomo 
popolnoma energetsko odvisni, ali pa bomo začeli z demo-
kratizacijo energetskega sektorja in omogočanjem spre-
memb na mikroravni uveljavljanje koncepta decentralizirane 
proizvodnje energije.

Ravno zato potrebujemo drugačno vizijo. Trajnostna ener-
getska politika mora temeljiti na viziji nizkoogljične družbe. 
Ključni strateški cilji takšne politike so varčna in učinkovita 
raba energije, širjenje rabe obnovljivih virov in prehod na 
pametna energetska omrežja. O vseh teh komponentah je 
treba razmišljati celostno in povezano, saj je vsaka integralni 
del celote. Infrastruktura in primerno bivalno okolje, kme-
tijstvo, transport, industrija, storitve - to je vseobsegajoč 
spekter dejavnosti in v vseh je treba začeti delovati za 
zmanjšanje rabe energije. Ta je v t. i. razvitih državah ne-
kajkrat višja kot v državah v razvoju, kar moramo, že zaradi 
zgodovinske odgovornosti, spremeniti in uravnotežiti. Prvi 
pomemben ukrep bi zato moralo biti varčno in učinkovito 
ravnanje z energijo. To ne pomeni, da bomo zaradi tega zni-
žali naš življenski standard, ampak da bomo bolj racionalno 
trošili energijo. Vsak evro, vložen v energetsko učinkovitost, 
je večkrat povrjen. Hkrati to pomeni zmanjšanje potrebe po 
novih dragih infrastrukturnih projektih za proizvodnjo ener-
gije, saj je porabimo manj.

Stavbe v Sloveniji so energetsko potratne. Glede na to, da za 
ogrevanje prostorov namenimo več kot 60 odstotkov celotne 
rabe energije v gospodinjstvih, imajo ukrepi z energetsko 
sanacijo stavb zelo velike učinke. Prav tako je treba zagoto-
viti ambiciozne standarde za nove stavbe, ki naj bodo »skoraj 
nič energijske«, pasivne ali pa s pozitivno energijsko bilanco. Si
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Investicije na tem področju bi pomenile zmanjšanje rabe 
energije, obenem pa bi spodbudile gradbeni sektor.

Pomemben segment so obnovljivi viri energije. Večinoma 
gre za majhne in razpršene kapacitete, katerih razširje-
nost je na področju električne energije pogojena s spre-
membami trenutnega omrežja za prenos in distribucijo. 
Decentralizacija proizvodnje energije pomeni, da si lahko 
vsak sam zagotavlja potrebno energijo. Pri ogrevanju je 
marsikatero gospodinjstvo že v takšni sitiaciji, pri elek-
trični energiji je trenutno še preveč ovir. Takšen koncept 
razvoja s seboj prinaša še eno komponento - ker dosedanji 
porabnik energije postane obenem proizvajalec, bi lahko 
ta proces poimenovali tudi pooblastitev ali demokratiza-
cija. Demokratizacija se dotika vseh segmentov življenja 
državljanov. S tem, ko nekdo proizvaja energijo in ni več 
odvisen od ponudnika, ki mu vsiljuje svoje pogoje, dobi 
nadzor nad pomembno komponento lastnega življenja, 
obenem pa (bistveno) pomembnejšo vlogo v energetskem 
sistemu in tudi v energetsko-politični areni, kjer se spreje-
majo odločitve. Številne lokalne skupnosti po svetu in tudi 
nekatere države dokazujejo, da je v energetskem sektorju 
možna drugačna pot. Čas je, da se tudi pri nas zavedemo, 
da nismo zgolj ovce, ki se pustijo ubogljivo voditi (energet-
skim) pastirjem, ti pa imajo v mislih bolj dobičke kot našo 
kakovost življenja, naše zdravje ali okolje. 

Avtor :   

Tomislav Tkalec, Focus,  
objavljeno 23.3.2013, Delo - Sobotna priloga, str. 11-12
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Franc Mesojedec/Frank 
Meno – začetnik protije-
drskega gibanja v Sloveniji

7. septembra 2010 je v Pittsburghu/Pennsylvania 
v ZDA povsem nepričakovano preminil Franc 
Mesojedec/Frank Meno, začetnik in ena osrednjih 
osebnosti slovenskega gibanja proti atomski energiji 
in proti “miroljubni rabi” jedrske energije. 

Rodil se je 7. januarja 1934 v vasi Prapretno 
pri Radečah v premožni kmečki družini, ki je 
kot toliko drugih obubožala zaradi nacistične 
izselitve iz obmejnega ozemlja “tisočletnega 
Reicha” ob Savi, pred koncem vojne pa mu je 
nenadoma umrl oče. V času prisilnega odkupa 
po vojni so materi samohranilki, ki ni zmogla 
plačevati davkov, zasegli zadnjo kravo na kme-
tiji. Ta slepa krivica ga je najglobje pretresla in 
zrevoltirala, čeprav ga ni pahnila v histerični 
protikomunizem. Pognala ga je tudi na grenko 
pot emigracije. V New Yorku je brez vsakršnih 
sredstev doživel skrajno brutalnost velemesta 
in kapitalističnega sistema, vendar ga to ni uk-
lonilo. Preživljal se je s priložnostnimi deli in v 
poznih večernih urah pobiral ravnokar odvr-
žene izvode The New York Timesa, da je iskal 
ponudbe za delovna mesta in se obenem učil po 
100 besed na dan. Stalno službo je kot elektron-
ski tehnik dobil na Carnegie Institute of Tech-
nology v Pittsburghu, ker se je izkazal s svojim 
znanjem iz tehnične visoke šole v Münchnu. 

Na istoimenski univerzi je doktoriral leta 1971 
z drugim najboljšim uspehom svoje generacije 
na temo uporabnega modeliranja nevralnih 
sistemov na cerebellumu. Večino življenja je 
delal na medicinski fakulteti univerze Carne-
gie-Melon v Pittsburghu, kjer je snoval, kon-
struiral in izdeloval prototipe novih aparatur s 
področja medicinske diagnostike in nuklearne 
medicine.  Zlasti je bil ponosen na svoje izume 
s področja manj invazivnega in škodljivega 
diagnosticiranja. Mesojedec je 12. maja 1971 
pisal prvo od dveh pisem predsedniku vlade 
Stanetu Kavčiču. Navedel je, da je obveščen o 
namenu gradnje nuklearke in da ne verjame, 
da so ‘strokovnjaki’ predsedniku vlade pos-
redovali ‘pravo sliko’ o tej zadevi. Povdarjajo 
namreč samo verjetnost eksplozije, direktnega 
sevanja in segrevanje vode.

On pa je opozoril na 1. izpuščanje radioaktiv-
nih snovi v vodo in atmosfero med normal-
nim obratovanjem in na 2. nerešen problem 
predelave in shranjevanja radioaktivnih 
odpadkov. Opozoril je tudi na zakasneli vpliv 
na živa bitja in ljudi, ki škoduje zdravju in 
povzroča genetske poškodbe. Kot primer je 
vzel mleko. Zaradi prejšnjih poskusov atom-
skih bomb in delovanje jedrskih elektrarn, ki 
izpuščajo majhne količine radioaktivnosti, 
vsebuje mleko po celotnem planetu radioak-
tivni jod in stroncij. Si
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Avtor: Leo Šešerko

Opozorilo na dva problema med normalnim  
obratovanjem

Prvo slovensko protiatomsko besdilo in njegove 
posledice  

Kavčič mu ni nikdar odgovoril, tudi v svo-
jem poznejšem dnevniku, kjer je na stotinah 
strani opisoval, kako so njega samega nadzi-
rali po odstranitvi z oblasti, ni z eno besedo 
omenil ljudi, ki so jim prisluškovali v času 
njegovega predsedovanja vladi. Mesojedčevo 
pismo pa je vlada poslala Inštitutu Jožef Šte-
fan, kjer so odgovorili, da je radioaktivnost 
vse okoli nas in da uporabljamo ročne ure, 
na številčnicah katerih je tudi radio-aktivni 
premaz, pa nam ni zato nič hudega. Hkrati je 
policija začela redno nadzirati (“obiskovati”) 
njegovo mater Ano in ji odvzela vsa njegova 
pisma. 

To ni odvrnilo ne sina in ne matere. Mesoje-
dec je napisal članek “Atomska energija – di-
leme našega štetja”, ki velja kot prvo slovensko 
strokovno protiatomsko besedilo, njegova 
mati pa ga je aktivistično neustrašeno ustno 
širila med ljudmi.V zadnjih desetletjih se je 
posvetil temeljnim vprašanjem teoret-ske 
fizike, vprašanju osnovnih delcev, gravitacije, 
energije, prostora in časa. Stal je na stališču, 
da lahko sodobna teorija etra pojasni nerazre-
šljiva protislovja, v katera vodi danes prevla-
dujoča fizikalna teorija relativnosti. Bil je tudi 
velik ljubitelj klasične glasbe.Omenil pa je, 

da je po objavi njegovega članka o atomski 
energiji v Sloveniji njegova kariera zastala 
in da od takrat dalje ne v ZDA ne v Sloveniji 
ni imel več nikakršne možnosti za profesio-
nalno napredovanje. 
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kostnega mozga, ki jo je organizem pri vseh 
zavrnil, vendar pa so verjetno prav zaradi nje 
vendarle preživeli. To je bil hud udarec za Ti-
tove načrte z jedrsko oborožitvijo, ki so  upo-
časnili, ne pa povsem ustavili. Vzroka za to 
sta bila otoplitev v odnosih s Sovjetsko zvezo, 
zaradi katere se Tito v mednarodnih odnosih 
ni več počutil tako ogroženega, in ogromno 
finančno breme, ki je izviralo iz jedrskega 
vojaškega programa in je dušilo državno eko-
nomijo. Jugoslavija je podpisala Sporazum 
o neširjenju jedrskega orožja leta 1968 in ga 
ratificirala leta 1970. Izvajala pa je paralelno 
program A izdelave jedrskega orožja in pro-
gram B „miroljubne rabe“ jedrske energije za 
proizvodnjo električnega toka. 

Po letih izvajanja študij o izvedljivosti pro-
grama B, je Tito osebno izbral ameriško 
podjetje Westinghouse kot prodajalca tlač-
novodnega jedrskega reaktorja 664 MW. Za 
Westinghouse se je odločil brez vpliva stro-
kovnjakov ali javnosti.

Jugoslovansko odločitev o upočasnitvi razvoja 
jedrskega orožja je Tito revidiral po 18. maju 
1974, ko je Indija, ki je bila dolgoletni rival 
Jugoslavije za vodstvo gibanja neuvrščenih 
držav, izvedla prvi test jedrskega orožja. Tito 
je sklical sestanek vodij vseh glavnih jedrskih 
raziskovalnih ustanov, predstavnike vojske 
in vojaških obveščevalnih služb. Med sestan-
kom so vojaški predstavniki poučili prisotne, 

kakšni so načini za uporabo civilnega pro-
grama za proizvodnjo električnega toka kot 
krinke za paralelni program razvoja orožja.

Ker je prizadevanje držav z jedrskim orožjem, 
da bi zaustavile njegovo širitev v nadaljne 
države, očitno spodletelo, je jugoslovanska 
vlada ocenila, da ni problematično, če napove 
izdelavo jedrskega orožja. Tako je časopis 
Borba znotraj okvira splošnega obrambnega 
koncepta 7. decembra 1975 napovedal „po-
novno preučitev vprašanje neširjenja jedr-
skega orožja“.

Po Titovi smrti leta 1980 je vodenje in aktivno 
podporo razvoju jedrskega orožja prevzel novi 
minister za obrambo admiral Branko Ma-
mula. Znanstveniki so delovali na obeh para-
lelnih programih A in B, ki sta bila povezana 
glede infrastrukture in financiranja. Nadzor 
nad obema programoma je izvajal Vojaški 
tehnični inštitut (VTI). Večina jugoslovan-
skih nuklearnih  raziskovalnih ustanov je bila 
vključenih v program A ali B. Večino vojaških 
raziskav so izvajali znanstveniki v Vinči.

Opuščanje nuklearne energije v Sloveniji v času de-
mokratičnih sprememb – s figo v žepu
7. julija 1987 so na sestanku VTI sporočili, 
da je program A končan. Kmalu mu je sledil 
program B, saj je jedrska nesreča v Černobilu 
aprila 1986 sprožila dvome o varnosti jedrskih 
programov in okrepila protijedrska gibanja v 

Evropi in po svetu. Tako je bilo tudi v Jugo-
-slaviji. Hrvaški republiški parlament je iz 
republiškega plana za obdobje 1986 – 1990 
črtal gradnjo naslednje jedrske elektrarne 
Prevlaka. Po dolgih razpravah je jugoslovan-
ska zvezna skupščina 

15. junija 1989 sprejela sklep o moratoriju, ki 
je prepovedoval gradnjo jedrskih elektrarn 
in obratov ter vključeval prepoved zveznega 
financiranja. Od takrat so bile v Jugoslaviji 
ustavljene vse aktivnosti, povezane z jedrsko 
industrijo.

Tudi v Sloveniji je bila ustavitev delovanja 
nuklearne elektrarne Krško med sklepanjem 
koalicije opozicijskih strank po predlogu Ze-
lenih vključena v program koalicije Demos. 

Vendar se je kmalu razkrilo, da v večini 
parlamentarnih strank ni bilo volje za ures-
ničitev tega programa in da so ta program 
sprejele s figo v žepu. Zaradi neuresničevanja 
programa denuklearizacije sem kot posla-
nec 18. julija 1995 v slovenskem Državnem 
zboru vložil zahtevo za razpis referenduma o 
zaprtju in dekomisiji  Nuklearne elektrarne 
Krško. Zahtevo je podpisalo 37 poslancev, 
med njimi Jože Pučnik, Borut Pahor, dr. Ciril 
Ribičič, Igor Bavčar, Tone Partljič, Tone Per-
šak, Danica Simšič, Franc Potočnik itd., tako 
da je bil med podpisniki zastopan celoten 
politični spekter.

Militaristična in represivna izhodišča od  
prvega do zadnjega dneva 

Glavne odločitve v Titovi pristojnosti  
Tito je osebno odločal o glavnih vprašanjih 
raziskovanja in uporabe jedrske energije v 
Jugoslaviji po drugi svetovni vojni. Leta 1947 
je odločil, da se ustanovi prvi jedrski razis-
kovalni center v Vinči, leta 1949 je predlagal 
ustanovitev Inštituta Jožef Štefan v Ljubljani 
in leta 1950 Inštituta Ruđer Boškovič v Za-
grebu. Ker nista hoteli ne Sovjetska zveza in 
ne Združene države Amerike posredovati 
izkušenj in tehnologije,  je v začetku pet-
desetih let postala Norveška glavni partner 
Jugoslavije na področju jedrske znanosti. Ju-
goslovanski znanstveniki so se usposabljali in 
delali na Norveškem inštitutu za raziskovanje 
jedrske energije Kjeller, zlasti na področju 
kemičnega izločanja plutonija s Purexovo 
metodo reprocesiranja. Reaktor RA, ki so ga 
v Vinči opisali kot »reaktor, namenjen pred-
vsem proizvodnji plutonija«, je bil ključnega 
pomena za Titov načrt izdelave jedrskega 
orožja. Po Stalinovi smrti in otoplitvi v med-
narodnih odnosih med blokoma, predvsem 
pa zaradi nesreče v Vinči 15. oktobra 1958, 
v kateri je po reaktorskem poskusu eden 
udeleženec umrl, pet pa jih je bilo ožarčenih 
in prepeljanih na kliniko v Parizu s  hudo 
radiacijsko boleznijo, je Tito postal previden 
glede načrtov o jedrskem orožju. Ožarčeni st-
rokovnjaki so v Parizu prejeli transplantacijo 

Travmatična vprašanja – jedrska energija  
v Sloveniji v slepi ulici   
Avtor: Leo Šešerko
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Iz anket javnega mnenja je bilo znano, da je 
bila večina volilk in volilcev naklonjena zapr-
tju NEK v razumnem roku, kar je pomenilo, 
da so obstajale dobre možnosti za uspeh refe-
renduma. Tedanji predsednik vlade Janez Dr-
novšek je po enomesečnem roku na predvečer 
sprejetja zahteve za referendum v Državnem 
zboru več kot dve uri klical po telefonu enega 
za drugim podpisnike zahteve iz vrst stranke 
Liberalne demokracije Slovenije in jim prigo-
varjal ter grozil, da naj umaknejo svoj podpis. 
To je storilo osem poslancev iz LDS in s tem 
je Drnovšek onemogočil referendum. 

Dve leti pozneje, leta 1997, pa je predlagal Fa-
kulteti za družbene vede v Ljubljani, da me je 
kaznovala zaradi predloga o referendumu  in 
preprečila mojo vrnitev na prejšnje delovno 
mesto izrednega profesorja filozofije na fa-
kulteti, čeprav sem imel odločbo prejšnega 
dekana FDV, da se po opravljanju javne funk-
cije poslanca lahko vrnem na svoje delovno 
mesto profesorja. Prav tako pa mi je pravico 
do vrnitve zagotavljal zakon o poslancih in 
ustava, ki določa, da nihče ne sme biti diskri-
miniran zaradi svojega nazora. Formalno je 
FDV izvedla ta postopek tako, da so mi na isti 
dan izdali v razmaku pet minut dve odločbi: 
prvo o vrnitvi na delovno mesto, takoj za tem 
pa še drugo odločbo, da ni več potrebe po 
mojem delu zaradi ukinitve delovnega mesta.

Hkrati je dr. Janez Drnovšek kot predsednik 
vlade poskrbel, da je vlada odobrila nakup 
novih uparjalnikov samo po šestnajstih letih 
obratovanja NEK, čeprav so strokovnjaki 
(med njimi dr. Miha Tomšič) ocenjevali ta 
nakup kot nepotreben. Drnovšek se je tedaj 
uveljavil kot glavni politični lobist nuklearne  
energije v Sloveniji.

V naslednjem, zadnjem obdobju svojega živ-
ljenja pa se je nenadoma začel predstavljati 
kot varuh narave in zagovornik zelene priho-
dnosti človeštva, ne da bi priznal in se opravi-
čil za svoja prejšna dejanja. 

Prevozi jedrskih odpadkov iz vseh smeri v Luko 
Koper
Ob tem pa so bila in ostala nerešena in ne-
odgovorjena vsa glavna vprašanja nuklearne 
energije v Sloveniji: predvsem kam in kako 
spraviti jedrske odpadke, kako zagotoviti 
sredstva za visoke stroške zaprtja in dekomi-
sije NEK, kako preprečiti radioaktivno kon-
taminacijo med normalnim obratovanjem, 
kako preprečiti topitev sredice v primeru 
velike naravne nesreče ali v primeru terori-
stičnega napada, ter kaj pomeni in kam vodi 
represija nad nasprotniki jedrske energije, 
njihovo nezakonito metanje iz služb in tepta-
nje njihovih drugih zakonskih in človekovih 
pravic.

Medtem ko je bila večina prebivalcev Slove-
nije vseskozi skeptična glede jedrske energije 
ali ji izrecno nenaklonjena, to pa se je še stop-
njevalo po najnovejši katastrofalni jedrski ne-
sreči v Fukušimi, so parlamentarne politične 
stranke naklonjene jedrski energiji in podalj-
šanju roka delovanja NEK po letu 2023, ko se 
izteče njena prvotno predvidena življenjska 
doba. Prav tako pa gradnji NEK 2, čeprav je 
ideja absurdna. 

Slovenske vlade so imenovale za direktorja 
Uprave za jedrsko varnost Andreja Stritarja, 
ki je konec osemdesetih let na velikem med-
narodnem posvetovanju o jedrski energiji 
v Cankarjevem domu v Ljubljani izjavil, da 
so jedrski odpadki tako varni, da jih je prip-

ravljen imeti spravljene pod svojo posteljo. 
Njegovo imenovanje ni bilo v nasprotju s to 
njegovo izjavo, ampak je bil imenovan prav 
zaradi nje. Tudi ukinitev ministrstva za 
okolje v zadnji vladi Janeza Janše in podre-
ditev okolja kmetijstvu  je neodgovorna in 
anahronistična, tako kot imenovanje nekda-
njega župana občine Krško Franca Bogoviča, 
odločnega nuklearnega lobista, za pristojnega 
ministra za nuklearne zadeve, saj je vedno 
promoviral jedrsko energijo.

To je imelo za posledico popolno neučinko-
vitost Slovenije na področju sedanje in pri-
hodnje jedrske varnosti. Vprašanje skladišča 
uporabljenega goriva in visoko radioaktivnih 
odpadkov se sploh ne postavlja, skladišče 
nizko in srednje radioaktivnih odpadkov je 
načrtovano v podtalnici Save ob jedrski elek-
trarni. Celo nedavna misija dveh ekspertov 
IAEA (J. Pacovsky in R. Chaplow) je ocenila 
projekt v celoti zelo kritično, v posameznih 
delih pa negativno. 

Povdarjanje nujnosti izgradnje odlagališča 
za nizko in srednje radioaktivne odpadke je 
namenjeno preusmerjanju pozornosti javnosti 
od popolnoma nerešenega vprašanja odlaga-
nja jedrskega goriva. Javnost naj bi si ustvarila 
zavajajoč vtis, da so s tem rešeni problemi 
z odpadki in v nadaljevanju pristala na po-
daljšanje delovanja NEK 1 in morebiti celo 
na gradnjo NEK 2, ki bi jo na tujem ozemlju 
financiral italijanski kapital, glavno breme pa 
bi padlo na Slovence.

Hkrati sosednje države (Avstrija, Italija in 
Hrvaška) z izjemo Madžarske ne dovolju-
jejo prevozov tujih radioaktivnih snovi čez 
svoje ozemlje, tako da se ti prevozi iz vseh 

strani preusmerjajo v Slovenijo, kjer je za-
radi grobega ravnanja oblasti z nasprotniki 
nuklearne energije najmanj javnega odpora. 
Ena od ladij, ki je bila nedavno natovorjena 
z radioaktivnimi snovmi v Luki Koper, je 
med nadaljno plovbo za las ušla potopitvi na 
morju.   
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Linki

www.greenpeace.org/international/campeins/nuclear
Greenpeace International
www.ippnw.org
Mednarodni zdravniki za preprečitev jedrske vojne
www.nirs.org
Jedrske informacije & služba za vire 
www.nuclear-free.com
Nagrada za prihodnost brez atoma
www.wecf.eu 
Women in Europe for a Common Future 
www.ucsusa.org/nuclear_power
Zveza znanstvenikov, ki jim ni vseeno 
www.wilpf.org
Ženska mednarodna liga za mir in svobodo 
www.antenna.nl/wise
Svetovna informacijska služba za energijo 
 
Drugi
Sortirdunucleaire.org/English
worldnuclearreport.org
sonneundfreiheit.eu
plage.cc
focus.si
zveza-zeg.si
zelena-akcija.hr
orah.hr
bellona.org
dianuke.org japan.nonukesasiaforum.org

Knjige

Chernobyl, Twenty Years – Twenty Lives,
ISBN 87-7514-147-7, knjigo distribuira WISE.
If You Poison Us: Uranium and Native Americans,
avtor Peter H. Eichenstaedt, 1994, Red Crane Books
Nuclear Power is not an Answer, avtorica Helen
Caldicott, 2006, www.helencaldicott.com
Pacific Women Speak Out For Independence and
Denuclearisation, avtor Zohl dé Ishtar, Raven Press, 
Christchurch 1998      

Filmi

Climate of Hope – 
avtor Scott Ludlam. Naročila: wiseamster@antenna.nl
Deadly Dust – 
dokumentarec Friederja Wagnerja o municiji z uranom.
www.ochowa-film@t-online.de
Tour de France for a nuclear phase-out – 
dokumentarec Trajan tv.  
Naročila WISE: wiseamster@antenna.nl
Power to change (Carl-A. Fechner)
www.powertochange-film.com/ 
Nuclear lies (Praved Krishnapilla)
www.youtube.com/watch?v=QdhOyygBO4Y 
Die Reise zum sichersten Ort der Erde (Edgar Hagen)
www.youtube.com/watch?v=KlNaGoJdKmA 
Stotine filmov, dokumentarcev in fotografij je mogoče najti 
in naročiti, preko www.laka.org

Proti-jedrsko združenje Sonce in svoboda  
(www.slunceasvoboda.eu) je nastalo kot giba-
nje odpora proti češki jedrski elektrarni Te-
melin. Sedež združenja je v Avstriji. Njegovi 
člani poskušamo s konstruktivnimi kontakti 
sprožiti vseevropsko debato tudi v sosednjih 
deželah in jo obogatiti v ekološko trajno-
stnem in kulturnem smislu. 

Zahvaljujoč sponzostvom je lahko bila npr. 
inštalirana solarna naprava na občinskem 
objektu v Věžovate Pláně, prvi češki občini, 
ki je povezana v omrežje Klimabündnis. 
Ljudem na obeh straneh meje je bilo raz-
deljenih 250 solarnih radijskih aparatov, ki 
so hkrati svetilke. Iz sponzorskih darov za 
jezikovne tečaje je omogočeno, da vsako leto 
podeljujemo čezmejna priznanja z nagrado 
v obliki delnice na kompleksu vetrnic (www.
windkraft.at). Združenje je npr. soudeleženo 
pri »pionirskih projektih proizvodnje elek-
tričnega toka iz sončne energije« (www.helio-
s-sonnenstrom.at) iz Zgornje Avstrije (www.
energiebezirk.at) in pri projektih, ki jih je ini-
ciiralo takoimenovano energetsko omizje iz 
Waldviertla (Schrems, Merkenbrechts www.
energiestammtisch.at ). 

Kot del anti-atomske ofenzive Zgornje 
Avstrije bomo pripravili nadaljne pre-
vode iz mednarodnega protiatomskega 
odpora (www.oekonews.at/index.php?m-
doc_id=1000391&npf_search=yes&xml-
val_FIND[0]=riepl ) in jih dali na razpolago 
zainteresirani javnosti. Cilj tega svetovnega 
povezovanja proti atomski energiji je uve-
ljavitev energetskega preobrata z roko v roki 
z obnovljivimi energijami. Pri tem igrajo 
osrednjo vlogo kulturni in čezmejni aspekti. 
V podporo temu je bila v nemški jezik pre-
vedena knjiga Ljudje Temelina avtorja Anto-
nina Peliška.  

Kontakt:  
www.sonneundfreiheit.eu     
Bernhard Riepl, Kaplice, CZ   
b.riepl@eduhi.at    

www.slunceasvoboda.eu 
Irena Belšak, Žalec, SLO 
irena.belšak@gmail.com

 “Ne obstaja nič tako močnega kot ideja,  
katere čas je prišel.”
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JEDRSKA  
ENERGIJA
Kritično vprašanje
Poročila iz prve roke iz bojnih črt 
proti verigi jedrskega goriva

Če rečete, da ne veste, kako pride zrezek od krave, bodo ljudje mis-
lili, da ste resnično neumni – isto je z energijo.
Alain de Halleaux
 
Četrtina nemške električne energije prihaja iz nuklearnih elektrarn. Nekateri izmed nas v 
WECF smo hoteli izvedeti, kaj vse se skriva v proizvodnji jedrske energije.  
Zato smo spremljali pot urana, surovine za nuklearno industrijo, od kopanja rude do njenega 
bogatenja, in proizvodnje električnega toka ter skladiščenja odpadkov po celem svetu  
V to zgodbo smo vključili tudi posameznike, prizadete ob proizvodnji nuklearnega goriva. 
To so ljudje, ki govorijo o svojih izkušnjah s kopa njem urana in njegovim bogatenjem,  
o jedrskih katastrofah in o skladiščenju radioaktivnih snovi.To so pričevanja o delovanju  
nuklearnih elektrarn, o uporabi orožja z osiromašenim uranom na vojnih območjih in  
o učinkih ponovne predelave jedrskega goriva. Vsi, ki so prispevali k temu prikazu, imajo 
skupno značilnost – vedo, da mora biti pot v prihodnost drugačna od poti urana v preteklosti.
 


