ЗАКЛІК ДА МАРАТОРЫЯ НА АТАМНУЮ ЭНЕРГІЮ Ў ЯПОНІІ І ДА
НЕАДКЛАДНАГА ВЫДАЛЕННЯ ЯДЗЕРНАГА ПАЛІВА З АТАМНАЙ
ЭЛЕКТРАСТАНЦЫІ Ў ФУКУШЫМЕ
Галоўнай мэтай гэтага закліку з'яўляецца разбурэнне той сцяны маўчання, якая
існуе па-за межамі Японіі вакол катастрофы ў Фукушыме. Цяперашнія улады
Японіі, на чале з прэм'ер-міністрам Нода, адмаўляюцца ад намеру сваіх
папярэднікаў вызваліць краіну ад залежнасці ад атамнай энергіі. У грамадстве
не спыняюцца спрэчкі адносна гэтага пытання і ўсё больш павялічваецца
незадаволенасць і непрыняцце выкарыстання атамнай энергіі.
Улады Японіі спрабуюць пераканаць сусветную грамадскасць у тым, што
маштабы катастрофы нязначныя, сітуацыя пад кантролем і небяспека для
жыхароў Японіі мінімальная. Але на самой справе сітуацыя значна
адрозніваецца:
 У трох реактарах, якія працавалі падчас катастрофы, аб'ём уцечкі
расплаўленага паліва, якая назіралася ў першым блоку, значна
перавышае аб'ём уцечкі расплаўленага паліва падчас усіх папярэдніх
аварый. Акрамя таго, такое паліва на практыцы немагчыма
кантраляваць. Заяўленне аб тым, што пашкоджаныя рэактары былі
пераведзены у стан «халоднага спынення», не мае сэнсу, таму што гэты
метад спынення рэактара магчымы толькі пры суцэльнай актыўнай зоне
реактара. Між тым паліва ў першым, другім і трэцім энеграблоках
часткова ці цалкам расплаўлена, што вядзе да страты кантролю. Існуе
рэальная небяспека, што паказчыкі дасягнуць крытычнага ўзроўню, і
гэта прывядзе да ланцуговай рэакцыі.
 Сітуацыя з басейнамі вытрымкі для адапрацаванага паліва застаецца
невырашанай. Новыя моцныя землятрусы і занадта шчыльнае захаванне
паліўных стрыжняў можа прывесці да новай аварыі з цяжкімі і
непрадбачнымі наступствамі. Група экспертаў кабінета міністраў Японіі
лічыць, што ў бліжэйшай будучыні ў акеянічнай зоне побач з Японіяй
магчымы землятрус магнітудай 9 і, як вынік, цунамі выключнай
вышыні. Такая хваля можа абрынуцца не толькі на станцыю
Фукушымы, але і на іншыя атамныя станцыі Японіі.
 У паўночна-ўсходніх рэгіёнах краіны сітуацыя ўсё яшчэ выклікае
непакой. Нягледзячы на тое, што ўлады спрабуюць запэўніць ў тым,
што сітуацыя пад контролем, не выключана магчымасць сур'ёзнага
радыёактыўага забруджання. Тысячы людзей былі вымушаны пакінуць
радныя мясціны назаўсёды, у тым ліку тыя, хто паехаў з небяспечнай
зоны па ўласным жаданні. Гэтыя людзі засталіся без сродкаў да
існавання і жывуць ў становішчы няўпэўненасці ў будучым дні.
 У той жа час улады Японіі прымяншаюць сур'ёзнасць забруджання,
павялічваюць дапушчальныя паказчыкі забруджання для дзяцей і

турбуюцца больш аб стварэнні уяўнай нармальнасці, чым аб здороўі
мясцовых жыхароў.
 5 траўня быў спынены для планавай праверкі апошні з 50 прыватных
атамных рэактараў Японіі. У гэтым годзе праверка прадугледжвае
таксама тэсты і карэкціроўкі, неабходнасць якіх абумоўлена аварыяй у
Фукушыме. Нягледзячы на выключэнне ўсіх рэактараў, у краіне не было
адзначана недахопа электраэнергіі. Зараз улады і прадстаўнікі атамнай
індустрыі жадаюць як мага хутчэй запусціць атамныя электрастанцыі, у
той час як сярод насельніцтва ўзрастае жаданне адмовіцца ад гэтага віду
электраэнергіі.
Мы лічым, што гэтыя праблемы датычацца не толькі Японіі, але і ўсёй
сусветнай грамадскасці, і таму патрабуем ад уладаў Японіі наступнага:
 не запускаць спыненныя ядзерныя рэактары;
 тэрмінова выдаліць і перамясціць паліўныя стрыжні з моцна
пашкоджаных басейнаў вытрымкі;
 неадкладна эвакуіраваць дзяцей з забруджанных раёнаў;
 садзейнічать стварэнню міжнароднай междысцыплінарнай камісіі пад
эгідай ААН для вырашэння сітуацыі ў Фукушыме з нагоды таго, што
Тэпко не ў стане вырашыць гэтую праблему.
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