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AURZKEZPENA

Eredu ekonomiko kapitalistaren oinarrietako bat baliabide energetikoen merkatua ahalik eta gehien

kontrolatzea da, ekoizpen energetikoaren alorrean nagusi diren formetatik ondorioztatzen diren ara-

zoak bazterrean utzita, hala ingurumen-arazoak nola arazo sozial eta sanitarioak. Nazioarteko era-

kundeak aspalditik konturatu dira, ondo konturatu ere, zibilizazio honek ezin izango duela etorkizu-

nean bizirik iraun iturri energetikoen mugak kontuan hartzen ez badira; hala eta guztiz ere, neurriak

hartzeko unea behar baino gehiago atzeratzen ari da.

Gaur egun, energiarekin zerikusia duten jarduerek (prozesaketa, transformazioa, kontsumoa,…)

C02ko igorpenen %80 sortzen dute mundu osoan, eta, gainera, energia funtsezkoa da aldaketa kli-

matikoan. Ikatzez, petrolioaren deribatuez eta gasez elikatutako zentral termikoek planeta osoan

barreiatuta funtzionatzen dute, era oso desberdineko teknologiekin, gizateriari beharrezkoa den

energia gehiena hornituz eta osasunean –osasun publikoan, ingurumen osasunean eta laneko osa-

sunean- gradu desberdineko ondorioak eraginez.

Oraingo eredu energetikoa, erregai fosilen erabileran oinarritua, agortuta dago. Alde horretatik,

badira alternatibak bilatzera behartzen duten zenbait faktore: berotegi-efektua -aldaketa klimatiko-

aren eragilea-, petrolioaren eta gasaren erreserben agorpena hurbil egotea –neurri batean edo

bestean-, petrolioaren prezioen igoera geldiezina, eta abar.

Energia berriztagarriak lekua irabazten ari dira mix energetikoan, baita Euskal Herrikoan ere, baina

egia da prozesu hori nahi genukeen baino askoz ere geldoagoa dela. Dena dela, benetan kezkaga-

rria dena da kontsumo energetikoaren hazkunde ikaragarria eta, horri lotuta, energiaren eskari hori

gestionatzeko instituzioetatik zein gutxi egiten den ikustea, haien ahaleginak txikiak eta sendotasu-

nik gabekoak baitira.

Energiaren hornikuntza eta ingurumenaren babes egokia bermatzeko aukeratu beharreko bidearen

inguruan mundu osoan sortu diren zalantzen aurrean, energia nuklearra berpiztearen aldeko aho-

tsak sortu dira berriz ere. Gaur egun, ehunaka zentral nuklearrek jarraitzen dute funtzionatzen, nahiz

eta hondakin erradioaktiboen arazoa konpondu gabe dagoen, prozesu osoa biziki garestia den, eta

instalazioak oso arriskutsuak diren osasunarentzat eta inguru m e n a re n t z a t . T xe rnobilgo eta

Harrisburgeko istripuak inola ere ahaztuta ez badaude ere, aspaldiko iritziak itzuli dira, hainbat urtez

isilik egon ondoren, hauxe errepikatzeko: “eskura dagoen teknologia modernoarekin, zentral nukle-

arrak seguruak dira”.

Agerikoa denez, argudio hori ez da inola ere berria. Patronala eta gobernu batzuek presioa egiten

dute, orain dela 30 urte bezala, energia nuklearra energiarik merkeena, garbiena eta seguruena

dela esanez. Aldaketa klimatikoaren aurrean eta erregaiek mix energetikoan duten pisua nabar-

menki murrizteko beharraren aurrean, alternatiba bakarra energia nuklearra dela sinestarazi nahi

diote gizarteari. Diotenez, ez dago ia arriskurik istripuak gertatzeko, eta hondakin erradioaktiboen

arazoa konpontzeko bidean da.

H a l a , E u ropako Parlamentuko kide Christofer Fjellner pozik agert zen da “ b e rpizkunde nu k l e a-

rrak indarra hart zen duelako munduko leku askotan”. Endesako kontseilari ord e z k a ri eta

E n e rg i a ren Espainiar Klubaren Presidente Rafael Mira n d a k , b e rri z , ze ra adierazi du: “ e t o rk i z u n

e n e rgetikoa ezin ulertu daiteke energia nu k l e a rrak rol garrantzitsua jokatzen ez badu sektore a-

ren lehiakort a s u n a , i n g u ru m e n - i ra u n k o rtasuna eta hornikuntza elektri k o a ren segurtasuna uztart-

zen dituen ore k a ren bilaketan”. A d i e ra z g a rria da ikustea nola nu k l e a rren aldeko adiera z p e n e n

a rtean estatuko sindikatuetako bu ruzagi nagusienak dauden; izan ere, b e rriki esan dutenez,

e n e rgia nu k l e a rra ezin ordezka daiteke, e t a , a re gehiago, e n e rgia nu k l e a rra ri bu ruzko eztabaida
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i re k i t ze a ren alde azaldu dira , e n e rgia hori gizart e a ren mendetasun energ e t i k o a ren altern a t i b a

izan daitekeelakoan.

Ikus daitekeenez, ez dago garbi nork defendatzen dituen patronal elektrikoaren interesak eta nork

defendatzen dituen ingurumenaren alde kontzientziatuta eta inplikatuta dagoen langileriarena.

B e ra z , t e s t u i n g u ru horre t a n , b e h a rrezkotzat jotzen dugu gauzak behar den bezala arg i t ze a .

Ezinbestekoa da sasi-egiei eta isilune interesatuei mozorroa kentzea, energia nuklearraren erreali-

tatea hedatzeko langile guztien artean eta gizarte osoan. Energia horrek sortzen dituen galdera guz-

tiekin, orain arte konpondu gabe dituen arazoekin, eta baita aldaketa klimatikoa gelditzeko ekime-

nari egin diezaiokeen ekarpenarekin ere.

Horregatik guztiagatik, IPAR HEGOA fundazioak energia nuklearra aztertzera zuzendu oraingoan

bere HARITIK. Bertan aztertzen dira zentralen segurtasuna, laneko osasunak eta ingurumen-osasu-

nak pairatu ditzaketen kalteak, ustezko lehiakortasuna, gizartearen iritzia, eta abar.

Bukatzeko, aztergai dugun gaiaren alorrean izen handia duten lau pertsonaren iritzia ere ekarri

dugu: Marcel Coderch, ARENen Idazkaria (Baliabide Energetikoen Azterketarako Elkartea) eta etor-

kizuna aztertzeko xedez espainiar Estatuak antolatu duen Energia Nuklearraren Mahaiaren  txos-

tengilea; Carlos Bravo, Greenpeaceren espainiar Estatuko eleduna energia nuklearraren gaietan;

Roberto Bermejo, Ekonomia doktorea eta UPV/EHUko Ekonomia Aplikatuko Sailaren irakaslea; eta

José Allende, UPV/EHUko Ekonomia Aplikatuko katedraduna. Haien parte-hartzea eskuratzeko

aukera izan dugu, gairi buruz egin zaizkien lau galderei emandako erantzunen bitartez. IPAR

HEGOA fundazioan zinez eskertzen diegu beren ekarpena; halaber, argitalpen honen bidez, pano-

rama argitzen laguntzea espero dugu, energiaren etorkizuna amarrurik gabe eztabaidatu, planifika-

tu eta erabaki dadin aurrerantzean.

Euskal Herria, 2007ko apirila
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1.- SARRERA

Dirudienez, munduko petrolioaren ekoizpena bere puntu gorenera iritsi daiteke hemendik 10 edo

15 urtera, eta hamar urte gehiago gauza bera gerta daiteke gasarekin; horren ondorioz, energiaren

prezioak nabarmenki igoko lirateke. Bestalde, aurreikuspenen arabera, berotegi-efektuko gasen

igorpenak %62 igoko dira planeta osoan 2030 urterako, eta horrek ondorio larriak izango ditu ingu-

rumenarentzat eta ekonomiarentzat. Krisi energetikoa aurrean izanik, polemika bizkortu egin da:

energia nuklearra ote da etorkizuna?

Gaur egun, planetan 443 errektore nuklearrek funtzionatzen dute, guztien artean 369 GWko poten-

tzia sortuz (hau da, 369.000 MW). Orain dela 4 hamarkada, energia nuklearra erregai fosilen alter-

natiba zela segurtatu ziguten, baina errealitatea da ez duela ekoizten ezta munduan kontsumitzen

den energiaren %2 ere (%5,7 AIEAren metodologiaren arabera, zeren fisioaren beroa hartzen baitu

kontuan, ez benetan ekoiztutako energia). Industria hori krisi sakonean dago murgilduta. 1954an,

AEBetako Energia Atomikoaren Batzordeko Presidentea izanik, Lewi Straussek ezan zuen elektrizi-

tatea nuklearra “ia doakoa izatera iritsi zitekeela, hainbesteraino non ez baitzuen mereziko ezta fak-

turatzea ere”. Mende erdia iragan ondoren, profezia hark barregura ematen digu. Hala eta guztiz

ere, merkantzia berbera saldu nahi digute berriz ere. Oraingoan  –zerbait ikasi dute-, argudio ber-

deak erabiliz.

1974an, AIEAk (Energia Atomikoaren Nazioarteko Elkarteak) 4.4.50 GW aurreikusi zituen 2000 urte-

rako. Errealitateak bere lekuan jarri du profezia hura, zeren eta, esan dugun moduan, ekoizpena 369

GW baino ez da, hots, aurreikusitakoa baino 12 aldiz txikiagoa.

Energia nuklearra gainbehera doa nabarmenki: EBko 25 estatuetan 147 zentral nuklear ari dira jar-

dunean gaur egun, baina 1990an 164 zeuden. Frantziar Estatua eta Finlandia dira haren aldeko apus-

tua egin duten bakarra. Planeta osoan, hamabi urtean 33 zentral itxi dira.

INFORMAZIO NUKLEARRA, ESTATUEN ARABERA:

ESTATUA FUNTZIONATZEN ERAIKITZEN ITXITA EKOIZPEN 
ARI DIREN NUKLEARRA 

ERREAKTOREAK (ekoizpen elektrikoaren 
%, 2005ean)

Frantziar Estatua 59 0 11 78,4

Espainiar Estatua 8 0 2 19,56

Italia 0 0 4 0

Alemania 17 0 19 30,98

Brasil 2 0 0 2,45

Txina 10 4 0 2,03

AEB 103 0 28 19,33

Erresuma Batua 23 0 22 19,43

PLANETA, GUZTIRA 442 26 102 17

Komenigarria da argitzea, taulari dagokionez, beraren datuak ekoizpen elektrikoaren ehunekoei

buruzkoak direla. Laponche adituak dioenez, energia nuklearrak munduan egiten duen ekarpena

%6 da soilik. Hala, garai batean zentral asko eraikitzea erabaki zuten Estatuetan ere –frantziar Estatua

edo Japonia, adibidez-, jatorri nuklearreko energia ez da iristen %20ra. Frantziar Estatuaren kasuan,

batzuetan esaten da ehuneko hori %80 dela, baina hori errakuntza galanta da: ehuneko hori elektri-

zitatearen ekoizpenari dagokion ehunekoa da.

Energia nuklearra ez da
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Euskal Herriak ez du inolako zentral nuklearrik bere lurraldearen barnean, espainiar Estatuaren

gobernuak garai batean ahaleginak egin bazituen ere. Plangintza horren barnean, Lemoizerako

aurreikusitako bi erreaktoreak ez ezik, Tuterarako aurreikusitako bi erreaktoreak eta Debakoa eta

Ea-Ispasterkoa ere baziren. Zorionez, asmo horiek zapuztea lortu zen.

Dena dela, badugu Arabako mugatik kilometro gutxira kokatuta dagoen zentral bat, hots, Santa

Maria de Garoñan dagoena. Zentral hori espainiar Estatuko zentralik zaharrena da, eta lehen belau-

naldiko zentraletatik jardunean jarraitzen duen bakarra da. Ofizialki berretsi edo bermatu ez diren

informazio batzuen arabera, erabakita dago zentral hori 2009an itxiko dela.
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2.- SEGURTASUNA: AKTIBITATE HANDIKO HONDAKINEN ARAZO 
KONPONDU GABEA

Zentral nuklearretan sortzen diren aktibitate handiko hondakinak oso toxikoak dira, eta toxikotasun

horrek ehunaka mila urtez jarraituko du, agian 250.000 urtez. Ez da inolako konponbiderik aurkitu

haien gestiorako, ezta haien biltegiratzerako ere. Hondakinak sakonera handian lurperatzeak ez du

ezer bermatzen, zeren denbora-tarte luzeak eragozten baitu segurtatzea –adibidez- erregimen

hidrologikoak egonkorrak izango direla. Sortutako hondakinen kantitatea itzela da, alegia, 220 tona

baino gehiago urtean espainiar Estatuan eta askoz ere gehiago frantziar Estatuan.

Espainiar Estatuko Industria Ministerioaren Energia Idazkariak berak aitortzen duenez, energia

nuklearraren eremuan ez dago aurrerapen teknologiko nahikorik segurtasunaren alorrean, inber-

tsioaren kostuak eta eraikuntzaren epeak luzeegiak dira, hondakin gehiegi eta arriskugarriak sor-

tzen dira, eta armamendu nuklearra ugaltzeari lotutako arriskuak handiegiak dira.

AEBetako Zientzien Akademiaren arabera, zentraletako erregaia gordetzen duten deposituen kon-

trako eraso armatu batek Txernobilen gertatutakoen moduko emanazio toxikoak sor litzake.

Errusiak eta AEBek 30.000 buru nuklear baino gehiago dituzte, eta hainbat estaturen eskuetan dago-

en uranio aberastuarekin -5.000 tona- eta plutonioarekin -450 tona- milaka bonba atomiko fabrikatu

daitezke. Planeta askoz ere seguruagoa izango litzateke zentral nuklearrik gabe.

Energia Atomikoaren Nazioarteko Erakundeak (OIEA) 500 gorabehera baino gehiago erregistratu

eta berretsi ditu gai nuklearren kontrabandoaren eremuan, 1993tik aurrera. Bada gero eta hedatua-

go dagoen uste sendo bat, alegia, programa nuklearren zati handi baten atzean armamentu nuklea-

rra eskuratzeko nahi irmoa ezkutatzen dela, ez ezer beste.

Erreaktoreen zahartzeak, berez oso arr iskugarria den teknologia nuklearraren hutsegiteek eta

segurtasun kulturan gertatuko beherakadak –energia nuklearrak elektrizitatearen merkatu liberali-

zatuan lehiakor ez izateak eraginda- arrisku nuklearren gorakada ekarri dute berekin. Zentral nukle-

arren jabe diren enpresa elektrikoek segurtasun marjinak murriztu dituzte etekinak handitzeko, eta

erakunde arautzaileek ez dute gaitasunik beren arauak betearazteko eta gehiegikeria ekonomizista

eta interesatuei aurre egiteko.

Energia nuklearra ez da
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3.- OSASUN PUBLIKOA ETA INGURUMEN-OSASUNA: ESPERIMENTUAK
GASEOSAZ EGINGO BALIRA.

Gizarte modernoak froga zientifiko aski bildu ditu zera esateko: energia nuklearrak osasun publiko-

aren kontrako erosoa dela eta ekosistema naturalak modu larrian eta –sarritan- konponezinean hon-

datzen dituela.

Txernobilen adibideak argi eta garbi erakutsi zuen norainoko inpaktuak sor ditzakeen  istripu nukle-

ar batek ingurumenean. Ingurumenera askatutako erradioaktibitatearen kantitatea 200 aldiz handia-

goa izan zen Estatu Batuek Hiroshima eta Nagasaki hiri japoniarren kontra jaurti zituen bonba ato-

miko biek batera askatu zutena baino.

Atmosferara igorritako gai erradioaktiboek (besteak beste: iodo 131, zesio 137 eta 134, estrontzio

90 eta plutonio 239) aire kutsatuzko masak eratu zituzten: hodei erradioaktiboa. Haizeak bultzatuta,

hodei horrek ez zuen zentralaren ingurune hurbilera soilik iritsi; aitzitik, milaka kilometrora mugitu

zen, Bielorrusia, Ukraina eta Errusiako alor zabalak, Asiako ingurune handiak eta Europa gehiena

kutsatuz. Hodei erradioaktiboa Euskal Herrira ere iritsi zen.

Errendimendu energetikoa aztertzen baldin badugu, zentral nuklearrek oso eraginkortasun txikia

dute, zeren %30era baino ez baitira iristen. Ur kontsumoa biziki handia da, baita zirkuitu itxietan ere.

Bizitzaren ziklo osoan kutsatzen dute; hala, uranio meategietan radoi gasa eta beste gai erradioakti-

bo batzuk (polonioa, radioa,…) askatzen dira, lur eremu handiak hondatuz. Izatez, uranio kilogramo

soil bat eskuratu ahal izateko tona bat lur baino gehiago mugitzen da, eta kilogramo horretatik %0,7

soilik da U-235, hots, lortu beharreko mota.

Osasun publikoari dagokionez, asko dira energia nuklearrak osasunari kalte larriak ekartzen diz-

kiola frogatu duten ikerketak. Karlos III.a Osasun Institutuaren Epidemiologia Zentro Nazionaleko

Minbiziari buruzko Epidemiologia Unitateak - Espainiar Estatuko Sanitate Ministerioarena- hauxe

frogatu zuen 2001eko uztailean argitaratutako azterlan batean: Santa Maria de Garoñatik gertu dau-

den herrietan askoz ere handiagoak direla birika eta urdail minbiziko tasak; hori horrela, zentrala-

ren hurbiltasuna eta minbizi kasuen igoera estu lotuta zeudela ondorioztatu zuen. Gisa berean, zen-

tral horren inguruan (30 km) antzeman da leuzemiak eragindako hilkortasun tasarik handiena haur

eta gazteen artean (0 eta 24 urte bitarte).

López Abentek eta horri buruzko azterlanak egin dituzten beste pertsona batzuek diotenez, giltzu-

rrunetako eta hezurretako minbizia pairatzeko arriskua ohikoa baino handiagoa da Vandellosko

zentral nuklearraren inguruko alorrean; Zorita eta Almarazko zentralen ingurunean, berriz, handia-

goa da ehun konektiboetako minbizia pairatzeko arriskua. Zentral horiek guztiak espainiar Estatuan

daude. Gainera, beren azterlanetan atzeman zutenez, leuzemiagatik hiltzeko arriskua ohikoa baino

handiagoa zen Andujar eta Ciudad Rodrigoko instalazioen inguruan, birikako minbizia pairatzeko

arriskua handiagoa zen Ciudad Rodrigon, bularreko minbizia El Cabrilgo emakumeen artean (ber-

tan hilerri nuklear bat dago), eta kolon, giltzurrun eta tiroideko minbizia La Habaren alorrean.

Geografikoki urrunago joanez, cesio-137k, batez beste 30 urteko bizitza izanik, epe luzerako ondo-

rioak utziko ditu Txernobilgo istripuaren eraginpean egondako milaka pertsonengan. OMEren ara-

bera, Bielorrusian, tiroideko minbizia 285 aldiz maizago agertzen da istripuaren ostean aurreko

garaian baino. Gomel herrian (Bielorrusia), berriz, haurren tiroideko minbiziaren kopurua lehen

baino ehun aldiz  handiagoa da istripuaren ondoren. Horrez gain, beste gaixotasun ere ugaldu egin

ziren, hala nola leuzemia, tuberkulosia, aberrazio kromosomatikoak, nerbio-sistemaren gaixotasu-

nak, gaixotasun kardiobaskularrak, digestio-aparatuarenak eta endokrinoak, iskemia kardiakoa, ul-

tzerak, diabetea eta bihotzekoak.
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Malformazio kasuak bikoiztu egin dira jaioberriengan. Txernobildik 200 kilometrora, tiroideko min-

biziak eragin handiena duen eremua dago, eta horrek garbi adierazten du noraino iristen den Euskal

Herrian Garoñako arriskua. Txernobilgo erradioaktibitateagatik kutsatutako urak 30 milioi pertso-

nengan izango du eragina; 9 milioik baino gehiago ur kutsatua edaten dute jadanik, eta 23 milioik

erradiazio maila onartezina duen arraina jaten dute, edota ur erradioaktiboz ureztatutako elikagaiak.

Ez da, beraz, gaseosa kaltegabea. Energia nuklearra ez da
etorkizuneko energia



4.- BI ADIBIDE ADIERAZGARRI: TXERNOBIL ETA GAROÑA

1986ko apirilaren 26an, historia nuklearraren istripurik handiena gertatu zen, Txernobilen. Ukrainan

kokatutako zentral nuklear horretako 4. erreaktorean istripu bat gertatu zen: nukleoaren fusioaren

eraginez, erradioaktibitate handiko milaka tona material askatu ziren atmosferara. Istripu horren

ondorioz, honezkero 200.000 pertsona baino gehiago hil dira Ukrainan, Errusian eta Bielorrusian,

Errusiako Zientzien Akademiaren txosten baten arabera. 7 milioi pertsona baino gehiago kutsatu

egin dira. Errusiako gobernuaren azterlan ofizial baten arabera, kostuak 250.000 milioi dolar baino

gehiago dira. 160.000 km2 baino gehiago kutsatuta daude.

Istripuaren osteko lehenengo egunetan ez zitzaion ezer esan inguruneko biztanleriari, eta horrek

are gehiago larriagotu zituen ondorioak. Gero, 30 kilometroko erradioan bizi ziren herritar guztiak

ebakuatu zituzten.

Gaur egun, Txernobilgoen moduko erreaktore batzuek funtzionatzen jarraitzen dute, eta ez dira

ixten interes ekonomikoen eraginez.

Santa Maria de Garoñako (Burgos) ze n t ral nu k l e a rra ri dagokionez, S e g u rtasun Nuklearre k o

Kontseiluak (CSN) aitortu du erreaktorearen ontzia zeharkatzen duten hodietan badirela hainbat

arrakala; aitortu ere arazo horiek okerrera doazela aitortu du. Hor dauden 97 hodietatik, 66k arra-

kalatze-prozesu kezkagarriak pairatzen dituzte. Datu horren garrantziaz jabetzeko, kontuan hartu

behar dugu ezen, erreaktorea gelditu ahal izateko, kontrol-barrek zehaztasun milimetrikoz pasatu

behar dutela haien artetik, ondo funtzionatu dezaten. Ontziaren barneko beste elementu batzuk ere

–ganbera, adibidez- arrakala ugarik dakarten arazoa  pairatzen ari dira.

Kostuak murriztu nahi dituenez, Santa Maria de Garoñako zentralak ez ditu hodi guztiak ikuskatzen

geldialdi bakoitzean. Jokabide hori oso arduragabea da, zeren dirua irabazteko asmoa lehenesten

baitu herritarren segurtasunaren gainetik.

LABek zentral hori berehala eta betirako itxi dadila eskatu du behin baino gehiagotan, eta antzeko

eskaria egin dute euskal alderdi politiko gehienek, administrazioek eta gizarteak –inkesta eta mani-

festazioen bidez, eta abar-. Hori horrela izan arren, oraingoz ez dago ziurtatuta zentrala itxi egingo

dela, ezta 2009an ere, nahiz eta urte horretan amaitzen zaion oraingo ustiapen baimena.
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5.- LANEKO OSASUNA ETA PREKARIETATE NUKLEARRA: 
GERO ETA OKERRAGO

Energia nuklearra ekoiztearekin zerikusia duten fase guztiek arrisku nabaria dute langileen osasu-

narentzat, uranioa eskuratzeko prozesuarekin hasita eta zentralak desegiteko eta hondakinak ges-

tionatzeko prozesuekin bukatuz. Radon gasak eta hautsaren inhalazioak birikako minbizi tasa han-

diak sortzen dituzte uranio meatzarien artean. Erauzten den meatik, %99 baino gehiago hondakin

erradioaktibo bihurtzen da, edo kimikoki toxikoa den hondakin.

Zentralen barnean, erradiazioren iturri nagusiak hauexek dira: euspen-ontzia, erreaktorearen nukle-

oa, likido hoztailea, turbina, lurruna bideratzeko sistema, erregai irradiatua, erregai berriaren bilte-

gia eta kutsadura kentzeko instalazioak.

Espainiar Estatuaren kasuan, zentral nuklearretako langileen esposizioa ikuskatzeko ardura Babes

Erradiologikorako zerbitzuei dagokie. Haiek kontrolatu eta erregistratu behar dituzte pertsona

bakoitzak hartutako dosia, osasunaren aldizkako azterketak egin eta historialak mantendu, eta baita

erradiologiaren ikuspuntutik sailkatu ere, lanari datxekion arriskuaren arabera.

A rrisku erradioaktiboa nahiko handia da ohiko funtzionamenduan, handiagoa erre a k t o rea karg a t ze-

ko eta deskarg a t zeko lanetan, eta are handiagoa, j a k i n a , m a t e rial erradioaktiboen ihesa gert a t ze n

d e n e a n . E . C a rdis-ek orain dela gutxi egindako azterlan baten ara b e ra , langile batengan 100

m i l i S i eve rteko dosi bat metatzen bada, %9,7 igotzen da era guztietako minbiziek eragindako hilkor-

t a s u n a , eta %19 leuze m i a ren ondoriozko heri o t z a , l e u zemia linfozitiko kro n i k o a ren kasuan izan ezik.

Espainiar Estatuko Segurtasun Nuklearreko Kontseiluaren arabera, bere kontrolpean dauden bede-

ratzi zentraletako langileen osoko dosia hauxe izan zen 2000 urtean, pertsona bakoitzeko: 7065

miliSievert. Dosi erradioaktiboak “eremu beroetan” sartzean jasotzen dira batik bat, hau da, erreak-

torearen nukleoaren arloan konponketak egiten direnean, erregaia berriz kargatzen denean, eta

abar. Batzuetan, lehenengo zirkuitua hozteko ura kutsatuta egoten da eta dosi handiak ekartzen diz-

kie langileei.

Zorigaitzez, zentral nuklearrek ezkutatu ohi dituzte erradioaktibitate gehien dagoen eremuetan sar-

tzen diren langileek jasotzen dituzten eguneko dosiak, hainbat metodoz baliatuz: datu horiek planti-

lla osoaren artean banatuz, bulegoetako pertsonala ere barne sartuta, edota datu horiek ezkutatu

urteko miliSievertak erabiliz, nahiz eta egun gutxiko epean urteko gehieneko dosiaren antzeko

dosiak jaso dituzten.

Arrisku handieneko jarduerei dagokionez, gero eta ohikoagoa da lan horiek kontrata edo azpikon-

tratetako langileen bizkar uztea; horren eraginez, kontrola eta segurtasuna murriztu egiten dira.

Esperientziarik eta prestakuntzarik ezaz gain, errotazioaren igoera ere hartu behar da kontuan. Hori

horrela, prekarietateak gora egiten du horrenbesteko arriskua duen eremu horretan, laneko segur-

tasun maila murriztuz.

Emaitzen kontua da lehentasunezko helburua, gestio prebentiboaren eta lan baldintzen gainetik.

Hori modu larrian gertatzen da birkargatze garaietan. Jarduera nuklearraren berezko arriskuak are

larriago bilakatzen dira enpresarien nahiagatik, hots, kostu ekonomikoak murrizteko nahiagatik.

Presio handia egiten da denboraren alorrean, eta langileen eta kontratatutako enpresen errotazioa

handitu egiten da. Adibidez, Santa Maria de Garoñako zentralean, enpresak zuzenean kontratatuta

dituen pertsonak 269 dira, 190 pertsona kontraten langile finkoak dira, eta 1.500 pertsona geldial-

dietarako soilik kontratatzen dituzte. Baldintza horietan, askoz ere zailagoa da gestio prebentiboa

koordinatzea.

Energia nuklearra ez da
etorkizuneko energia



Atal hau amaitu aurretik, ezinbestekoa da aipatzea Txernobilgo katastrofearen datu batzuk eta istri-

pu horrek laneko osasunaren alorrean izandako ondorioak. Tiroideko minbiziaren kasuak %4.000

igo dira Txernobilgo sutea itzaltzeko lanean parte hartu zuten 800.000 langileen artean, zeren erra-

dioaktibitate dosi oso handiak jaso baitzituzten. Gutxi gorabehera 12.000 pertsonak eremu kutsa-

tuenean lan egiten jarraitzen dute, erradioaktibitate dosi handiak jasoz.
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6. EKONOMIA: ENERGIA NUKLEARRA EZ DA LEHIAKORRA

Negozio energetikoa intentsiboa da kapital aldetik. Erregaien erauzketak, haien transformazioak eta

produktu energetikoen banaketak inbertsio izugarriak behar dituzte eta etekin ikaragarriak ematen

dituzte. Hori esanda, beharrezkoa da energia nuklearraren lehiakortasuna aztertzea; ikusi behar

dugu zer baldintzatan lortzen dituzten enpresek egundoko etekinak, zentralen ustiapenari esker.

Energia nuklearra ezin da lehiakortzat jo. Ez zen izan bere hasierako aldian, gaur egun ere oso urrun

dago lehiakorra izatetik, eta nekez pentsa daiteke epe laburrera edo ertainera hurbilduko denik

lehiakortasunaren mugara. Jardunean dauden erreaktore guzti-guztiak erakunde estatalek eraiki

dituzte, edo dirulaguntza apartak eskuratu dituzte abian jartzeko eta garatzeko. Eraikuntzaren kos-

tuek hainbat elementu islatzen dituzte batera, alegia, diseinuaren betekizunak, erregulazioak era-

gindako atzerapenak eta kalitatearen kontrolari eta eraikuntzaren gestioari lotutako hainbat arazo.

Informazio gutxi dago eraikuntzaren benetako kostuei buruz, eta zalantza ugari etorkizunean sor

daitezkeen kostuen inguruan.

Frantziar Estatuan, eraikuntzarako kalkulatzen den kostua da 2.750 dolar/kW. Kostu horiek apur bat

txikiagoak dira Finlandian: 2.200 dolar, gutxi gorabehera. Kalkulu batzuen arabera, prezioa 1.500

dolarretik gorakoa denean ez dago lehiakortasun aukerarik. Funtzionamenduaren eta mantenimen-

duaren batez besteko kostuei dagokienez, AEBetako zentraletan hauxe kalkulatu zen 1990eko har-

makadetan: 20 dolar MW eta ordu bakoitzeko.

Guztiarekin ere, garrantzitsuena da zentral nuklearrek beren ingurumen eta segurtasun kostuak kan-

poratzen jarraitzen dutela. Hau da, industrial nuklearrak ez du bere gain hartzen bere hondakinen

tratamendua, ezta haien biltegiratzea ere, ez du bere gain hartzen haien segurtasuna bermatzeko

kostua, hondakin horiek arriskutsuak diren bitartean, eta abar. Hala, kontuan hartu beharrekoa ez da

oraingo egoera soilik, baizik eta kostuetan ondorio esanguratsuak izan ditzaketen arau aldaketak

gerta daitezkeela. Legezko aldaketa horiek berrikuntza teknologikoak ezartzeko exijentziak izan

daitezke, ugaltze arriskua murriztera zuzenduta, edota hondakinen gestioari lotutako aldaketak,

segurtasuna barneratzeari lotutako aldaketak, eta abar.

Garbi dago, jakina, industria nuklearrak ez zituela bere gain hartu Txernobilgoko istripuaren ondo-

rio ekonomikoak. Iturri batzuen arabera, katastrofe haren eraginez 358.000 milioi dolarreko kostuak

sortu ziren kutsadura kentzeko, tratamendu medikoetarako, ukitutako eremuak garbitzeko, biztanle-

ei bizilekuak emateko eta ondorio elektrikoak konpontzeko.

Badakigu, ondo jakin ere, energia nuklearraren beherakadaren arrazoietako bat Three Mile

Islandeko eta Txernobilgo istripuak izan zirela, eta baita horren haritik sortu zen presio sozial eko-

logista eta antinuklearra ere; horrekin batera, baina, kontuan hartu behar da energia iturri horren

g a re s t i t a s u n a . Ezin ahaztu dezakegu bera ren beherakada lehenengo istripua –Th ree Mile

Islandekoa- gertatu baino sei urte lehenago hasi zela, hau da, 1973an. Hamarkadan haren hasieran,

parke nuklearrarentzat aurreikusten zen hazkundea gero benetan gertatu dena baino askoz ere han-

diagoa zen.

Garai hartan, zentral berriak egiteko plan asko utzi ziren bertan behera, baina Industria nuklearrak

esan zuen horren arrazoi nagusia 1973ko petrolio bahimendua izan zela: izan ere, bahimendu

horrek jaitsiera ekonomikoa eta interes tasen igoera ekarri zituen, eta horrek elektrizitatearen eska-

ria murriztu zuen. Gaur egun, aurreikusita dago petrolioaren prezioa igoko dela, eta, hortaz, baita

altzairuaren eta zementuaren prezioak ere, halako moldez non energia nuklearraren kostuak are

gehiago igoko diren. Izatez, uranioaren prezioa petrolioaren prezioaren atzetik ibiltzen da, zeren eta,

beste arrazoi batzuen artean, meategietan energia fosil asko kontsumitzen baita.

Energia nuklearra ez da
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Errealitateak erakusten duenez, indarrean dauden araudiak zentral nuklearrak diruz laguntzeko

beste forma bat dira. Adibidez, espainiar Estatuaren kasuan, istripu nuklearrik gertatuz gero, kalte

nuklearrari dagokion erantzukizun zibilaren erregimena 150 milioi eurokoa baino ez da. Araudian

ezarritako zigorren zenbatekoa irrigarria da, eta horrek baliorik gabe uzten du disuasio-faktore

gisa.

Energia nuklearraren ziklo osoari begiratuz gero, aski frogatuta dago energia nuklearra energiarik

garestiena dela. Energia horrek berekin dakartzan kostu guztiak kontatuz gero, planetako zentral

nuklear guztiak kendu litezke eta haien ordez aerosorgailu eolikoak eta gaseko ziklo konbinatuko

zentralak jarri, eta 200.000 milioi dolar sobratuko lirateke.

Espainiar Estatuan soilik, zentral nuklearretako hondakin erradioaktiboak 2050era arte tratatzeak

13.000 milioi euroko kostua izango du Estatuarentzat, ENRESAren arabera. Horrek esan nahi instala-

tutako megawatt bakoitzeko bi milioi euro gastatu behar direla. Zifra ikaragarria izan arren, osoko

kostuaren alde agerikoena baino ez da.

Bai frantziar Estatuan eta bai espainiarre a n , e n e rgia nu k l e a rrak nolabait estalita dauden diru l a g u n t z a k

e s k u ra t zen ditu, eta hori tarifa elektrikoan islatzen da, j a t o rri nu k l e a rreko KWh-aren prezioa faltsutuz.

H e rri t a rrok gara –tarifa elektri k o a ren bidez eta beste bide batzuen bitartez- ze n t raletan sort zen dire n

hondakinen gestioa ord a i n t zen dugunok, ze n t ralak desegiteko kostua ord a i n t zen dugunok, h o rre n

osteko segurt a s u n a , eta abar. Bien bitart e a n , e n p resa pribatuek negozioa egiten dute energ i a ren sor-

k u n t z a re k i n . Hau da, e rrealitatean ikusten duguna da etekinen pribatizazioa eta galeren sozializazioa,

i zen bat jart ze a rre n .

Espainiar Estatuaren kasuan, ENRESA da hondakin erradioaktiboak gestionatzeaz eta zentralak

eraisteaz arduratzen den enpresa. Hondakin horiek oso arriskutsuak izango dira ehunaka mila urtez.

Bada, Enresak ez du oraindik ere lortu ezein “udalerririk” erostea aktibitate handiko Hondakinen

Aldi Baterako Biltegia (ATC) jartzeko, nahiz eta urtean 12 miloi euro eskaini, eta 2030etik aurrera 18

milioi. Behin betiko biltegiaren kostua, Enresak berak dioenez, 12.000 milioi euro izango da. Ezagun

denez, gastu horiek ez ditu ez Iberdrolak ez Nuclenorrek bere gain hartuko.

Espainiar Estatuan diharduten enpresa handiek azken urteotan egin dituzten proiektuei begiratuz

gero, garbi ikus daiteke ziklo konbinatuko zentral termikoak eta parke eolikoak eraikitzeko ekime-

nak biderkatu direla. Horren arrazoi bakarra ez da irudi eta kontsiderazio hobea dutenik. Ezta lehe-

nengoak aski eraginkorrak direnik edo bigarrenek eboluzio arina izan dutenik eta haien energia

garbi eta berriztagarrikotzat jotzen denik.

Konparazio argigarri batzuk egitearren: zentral nuklear bat eraikitzeko hamabi urte inguru behar

dira, gaseko ziklo konbinatuko zentral bat bi urte, eta parke eoliko bat zortzi hilabete. Zentral nukle-

arren inbertsio kostuaren sorkuntza ahalmena 2.000 euro/kW da; gas naturaleko ziklo konbinatuko

zentraletan, berriz, 450 euro baino ez da, eta energia eolikoaren kasuan 900 euro/kW.

Hori bai, beharrezkoa da inbertsio gehienak energia berriztagarrien hazkunde arina ahalbidetzera

zuzentzea, hori bideratu gabeko kontu bat baita oraindik ere. Izan ere, fisio nuklearrak –berak baka-

rrik- Energiaren Nazioarteko Agentziaren kide diren estatuetako I+G fondoen %47,3 eskuratzen du.

Inbertsio horrek kalte egiten dio beste sektore batzuen garapenari, hala nola energia berriztaga-

rrien garapenari, zeren inbertsio interesgarrietara joan litezkeen fondoak eskuratzen baititu.

Gainera, zentral nuklearrak kaltegarriak dira kokalekutzat hartzen dituzten eskualdeei, zeren turis-

moa uxatzen baitute, haren beherakada eraginez.

Beste alde batetik, zentral nuklearrak ez dira batere intentsiboak enpleguaren alorrean. Hala, enple-

gu sorreraren datuak energia berriztagarrien aldekoak dira argi eta garbi, energia nuklearraren

a u rre a n ; g a i n e ra , e n e rgia berri z t a g a rriek enplegua sort zen dute beren kokalekuetan.
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Deszentralizazioa ahalbidetzen dutenez, herri txikietako biztanleria beren lekuan finkatuta geratze-

ra bultzatzen dute, eta, beraz, lurralde-oreka sustatzen dute.

Errealitate ukaezin hori ikusita, ez da harritzekoa energia nuklearraren sinesgarritasuna zalantzan

jartzen dutenak izaera oso desberdinekoak izatea. Adibidez: Forbes aldizkari ospetsuak –mundu

osoan- esan du energia nuklearra “Iparramerikako historia ekonomikoaren fiaskorik handiena

dela”. Mundu Bankuak eta beste banku multilateral askok denbora luzea daramate proiektu nuklea-

rrak finantzatu gabe, kostu aldetik eraginkorrak ez direla argudiatuta.

Denbora batez, sektore batek argudio ahul bat erabili zuen energia nuklearra defendatzeko, alegia,

zentral nuklearrak gure lurrean eraikitzea mesedegarria izango zela soberanismoarentzat. Bada,

energia nuklearrak ez lioke independentzia energetikorik emango Euskal Herriari: uranioa inporta-

tu egin beharko litzateke, eta baita atzerrian aberastu ere. Teknologia nuklearra ere kanpokoa izan-

go litzateke, jakina.

Azken batean, beraz, energia nuklearra ez da aukera bideragarria ekonomiaren ikuspuntutik. Bizirik

irauteko duen modu bakarra da dirulaguntza mardulak eskuratzea Administrazioaren aldetik. Kostu

aldakorrak oso handiak ez badira ere, hasierako inbertsioak bai dira neurri itzelekoak. Horregatik,

inbertsio-enpresek finantza-gastu izugarrietan sartzen dira, eta segurtasunik gabe agertzen dira

beren inbertsioetan.
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7.- ALDAKETA KLIMATIKOA: ARGUDIOEN AZKEN JAUZIA

Energia nuklearrak lortu duen azken bultzada era honetan argudiatzen da: energia nuklearrak bidea

ematen du karbono dioxidoaren igorpenak murrizteko, eta, beraz, lagungarria da aldaketa klimati-

koaren kontrako borrokarako. Ideia hori hainbat batzar, hedabide eta forotan errepikatu da behin eta

berriro, lau haizeetara barreiatuz; beraren aurrean, baina, zera esan behar dugu: hasteko, alternati-

ba ezin daiteke aukeratzea ea erradioaktibitate handiko hondakinak eta istripu nuklearreko arriskua

nahi dugun, alde batetik, edota, bestetik, euri azidoak eta aldaketa klimatikoa.

Gakoa da horrelako inpakturik sortzen ez diguten alternatiben aldeko apustua egitea. Gure apus-

tuak ereduz aldatzea eskatzen du, gure gizartea energia berriztagarrietan soilik oinarritzen den

eredu sozial baterantz eramateko. Norabide horretan ibiltzeko, badugu aukera eskari energetikoa

murrizteko eta aurrezpen- eta eraginkortasun-neurriak sendotasunez bultzatzeko, aldi berean bizi-

kalitatea jaitsi gabe.

Dena dela, presio talde nuklearren gaur egungo argudio nagusira itzuliz, bigarren eragozpen bat jar

dezakegu. Erregai fosilak elektrizitatearen sorkuntzatik ezabatu nahi izateak, energia nuklearraz

baliatuz, hauxe eskatuko luke: datozen 25 urteetan zentral nuklear bat eraikitzea bi egunetik behin.

Eraikuntza erritmo eutsiezina izango litzateke, ez litzateke uranio nahikorik egongo, ez genuke jakin-

go non gorde horrela sortuko liratekeen hondakinak –ehunaka mila tona-.

Real Instituto Elcano de Estudios Internacionales y Estratégicos erakundearen azterlan baten arabe-

ra, 2030 urterako erregai fosilak kentzea eta haien ordez energia nuklearra jartzea, elektrizitatearen

ekoizpenean, ez da inola ere bideragarria.

Frantziar Estatuko Zientzia Nuklearren Institutuak planeta bat irudikatu du, non 2030 urterako ener-

gia nuklearrak eskariaren %85 beteko lukeen OCDEko estatuetan, %50 antzinako bloke sobietarre-

an, eta %30 gainerako herrietan. Horretarako, beharrezkoa izango litzateke hiru egunetik behin

erreaktore bat eraikitzea, bi hamarkadatan 3.000 G23-ra iristeko, eta kontsumituko litzatekeen ura-

nio kantitatea izugarri handia izango litzateke, hainbesteraino non zentral horien bizialdia amaitu

aurretik agortuko bailitzateke. Hala, “plan estrategiko” hori 2025ean gelditu beharko litzateke, ura-

niorik ezagatik.

Erreaktore nuklearren erregai erreserbak –fisiorako balio duen uranio-235- hamarkada gutxian

agortuko dira, eta, beraz, erregai hori etengabe garestitzen ari da. Oraingo kontsumo erritmoari eu-

tsiz gero, e s k u ra dauden uranio erreserbak mendea amaitu baino lehen agortuko dira ,

Cambridgeko Unibertsitateko Global Energy Perspectives-en arabera. Zentralen kopurua biderka-

tu egingo balitz, energia nuklearraren aldeko sektoreek nahi duten moduan, erreserbak hamarkada

batean desagertuko lirateke. Gure planetan dauden beste uranio mota batzuk erauzteko kostua

askoz ere handiagoa da, eta mineral hori lortzeko askoz ere erregai fosil gehiago behar dira, eta,

beraz, CO2 gehiago sortuko litzateke.

Ongi kontrastatutako hainbat azterlanek erakusten dutenez, %0,02ko baino gutxiagoko mea dute

meategietan, erauzketa eta aberaste lanean sortzen den CO2 gero saihesten dena baino gehiago

da. Hori guztia gas naturala erabiltzen duen zentral baten bidezko sorkuntzarekin alderatuta.

Kontuan hartu behar dugu, alde horretatik, ziklo nuklearraren etapetan erregai fosilak erabiltzen

direla, kantitate handian: uranioa meategian erauztea, kontzentratua ekoiztea, zentralak eraikitzea,

mantentzea eta desegitea, hondakin erradioaktiboen gestioa, eta abar. Elektrizitatea sortzeko tek-

nologia ez-fosilen ziklo osoari begiratuta, ekoiztutako kw/h bakoitzeko, energia nuklearrak edozein

energia berriztagarrik baino CO2 gehiago igortzen du.
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Energia nuklearraren aldeko sektoreen argudio batzuei aurre eginez, guztiz posiblea da C02 igor-

penak murriztea, Kiotoko protokoloa betetzea eta energia nuklear bertan behera uztea. Suedia eta

Alemania horixe frogatzen ari dira. Frantziar Estatuak, aldiz, energia nuklearraren aldeko apustu

irmoa egin duenez, ez du Protokolo hori inola ere betetzen. Bere elektrizitatearen %75 baino gehia-

go jatorri nuklearrekoa da, eta aldi berean gero eta urrunago dago igorpenei buruz adostutako mai-

latik, hau da, 2008-2012 garaian 1990ko igorpen mailari eustetik. Horren arrazoia da garraio sekto-

rearen igorpenak izugarri igo direla, eta sektore hori petrolioaren mendekoa da. Energia nuklearrak

ez du ezertan esku hartzen.

Alde horretatik, gogoratzekoa da energia nuklearrak ezin ordezka ditzakeela erregai fosilak fun-

tsezko sektore batean: garraioan. Ez dugu ahaztu behar horixe dela CO2 gehien sortzen duen jar-

duera. Adibidez, EAEren kasuan, haren igorpenak %101 igo dira 1990-2006 aldian, eta Euskal

Herriko gainerako herrialdeetan ere zinez larria da egoera.

Orobat, energia nuklearrak ezin du gaur egun ezertan lagundu Berotegi-efektuko Gasen murrizke-

tan, siderurgiatik edo errekuntzaz baliatzen diren beste industria askotik datozen gasen kasuan.

L a bu r b i l d u z , B e rotegi-efektuko Gasen igoera ri aurre egiteko bidea ez da energia nu k l e a rra , b a i z i k

eta neurri mu l t zo bat: lehenengo urratsa energia aurreztea eta era g i n k o rtasunez era b i l t zea da

– h o rrek oso potentzial handia du oraindik ere - , eta horrekin batera energia garbi eta berri z t a g a-

rrien aldeko apustu irm o a . H o rrekin batera , aldaketa sakonak egin behar dira beste ere mu ba-

tzuetan ere : l u rraldea modu egokian antolatze a , h i ri konpaktuak eta espazioen funtzionaltasun ani-

t z a , ekipamendu sozial hurbilak, g a rraio kolektiboa bu l t z a t zea eta mu g i k o rt a s u n a ren gestio egokia,

LABek eskatzen duenaren modukoa: m e s e d e g a rria errenta txikiko klaseentzat, i n g u rumena erre s-

p e t a t zen duena, e n e rgia gutxiago xahutzen duena, e s k a ri a ren gestioaren aldeko apustua benetan

e g i n e z , b i d e - a z p i e g i t u rak etengabe eraiki beharre a n , ibilgailu bakoitza gehiago okupatze a re n

alde jard u n e z , …
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8.- ENERGIA NUKLEARRIK EZ: GIZARTEAREN GEHIENGOAREN 
S E N T I M E N D U A

E n e rgia nu k l e a rra ren etorkizuna fronte askotan dago jokoan. E ragina izango dute, z a l a n t z a rik gabe,

n a z i o a rteko erakundeen ori e n t a b i d e e k , nu k l e a rren aldeko lobby - a ren pre s i o e k , p a t ro n a l a ren intere-

s e k , eta abar. Dena dela, ez luke inolako zentzu demokra t i k o rik izango gobernuek era b a k i t zea ener-

gia nu k l e a rra ren ekoizpena berpiztea gizart e a ren iritzia kontuan hartu gabe. Alde horre t a t i k , b o rro-

ka ezkutu bat –edo ez hain ezkutua- gauzatzen ari da gizart e a ren iritzia ze n t ral nu k l e a rrak gehiago

o n a rt zen dituzten postulatuetara hurbiltze k o. Hala eta guztiz ere, e rrealitatea tematia da; izan ere, a s k i

f rogatuta dago herri guztietako biztanleria ze n t ral berriak era i k i t ze a ren aurka dagoela.

Italiak bertan behera utzi zuen energia nuklearra 1987an, erreferendum bat egin eta gero: hango

zentral nuklear guztiak itxita geratu ziren. Suediak, erreferendum baten bidez, bere 12 zentral nukle-

arrak 2010ean ixtea erabaki zuen. Estatu Batuetan, berriz, 1978az geroztik ez da proiektu gehiago-

rik egin zentral nuklearrak eraikitzeko. Alemanian plan bat dago abiatuta, funtzionatzen ari diren zen-

tralak arian-arian ixteko.

Norbaitek nahi izango balu Euskal Herrian zentral nuklearren bat eraikitzen hasi, gizarte gehiengo-

aren iritzia izango luke kontra. Inork ez du zalantzan jartzen euskal gizarteak gai horretan duen

nahia, zeren historikoki energia nuklearraren kontrakoa baita. 2005eko Eurobarometroaren arabera,

ez frantziar Estatuko iritzi publikoa ez espainiar Estatukoa ez dira inola ere energia nuklearraren

aldekoak, arazo energetikoen konponbideari begira; izan ere, energia horren aldekoak biztanleria-

ren %8 eta %4 soilik dira Estatu horietan, hurrenez hurren. Azterlan hori egiteko, EB25 eremuan

egindako 30.000 elkarrizketa hartu ziren oinarritzat.

Energia Atomikorako Nazioarteko Erakundeak 18 Estatuetan egindako iritzi azterlan baten arabera

–“Energiari buruzko Iritziak” izenez-, biztanleriaren %60 zentral nuklear berriak eraikitzearen kon-

tra dago. Beren Estatuen mendetasun energetikoko egoera hobetzeko zer energia iturri lehenetsiko

ote luketen galdetuta, Europako herritarrek modu garbian arbuiatu zuten energia nuklearraren

aukera –batez beste, %12 soilik agertu ziren energia horren alde-; bestalde, herritarren ustez fun-

tsezkoa zen energia berriztagarriak abiatzea, hala nola eguzki-energia eta eolikoa –horien aldeko

sostengua %48 eta %31 zen, hurrenez hurren-.

Espainiar Estatuari dagokionez, CISek dio herritarren %90k arriskugarritzat jotzen dituela zentral

nuklearrak: %27,7k uste du izugarri arriskugarriak direla, %46k oso arriskugarriak direla, eta

%17,9k arriskugarri samarrak direla.

Euskal Herriko errealitate soziologikoa eta ekimen nuklearrei azken hamarkadotan gizarteak eman

dien erantzuna ikusita, argi eta garbi ondorioztatu behar da euskal iritzi publikoa energia horren

kontrakoa dela, iritzi publiko espainiarra eta frantziarra baino are gehiago. Horrek bidea ematen

digu esateko industria nuklearra ez duela inolako etorkizunik Euskal Herrian; gainera, garbi dago

gure lurra ez dela izango Hondakinen Aldi Baterako Biltegirako espainiar Estatuko gobernuak  buru-

belarri bilatzen duen kokalekua.
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9.- ONDORIOAK

Asko dira energia nuklearra etorkizuneko alternatiba ez dela esatera behartzen duten arrazoiak.

Horien artean, hamar hauek azpimarratu ditzakegu:

1. Industria nuklearra oso urrun dago bere segurtasun arazoak konpontzetik. Gertatutako istripuek

eta haien ondorioen larritasunak bideragarritasunik gabe uzten dute aukera hau. Gainera, iker

kuntzan eta garapenean dirutza itzela gastatu bada ere, oraindik ere ez da bermerik lortu.

2. Industria nuklearrak ez du konponbiderik aurkitu hondakin erradioaktiboen gestiorako. Ez dago

konponbide teknologikorik hondakin horiek behin betiko desagerrarazteko.

3. Energia nuklearra ez da lehiakorra. Ekonomikoki bideraezina da, Administrazioen dirulaguntza 

ikaragarriei esker soilik lortzen du bizirik irautea.

4. Industria nuklearra kostuen kanporaketaz baliatzen da etengabe etekin pribatuak eskuratzeko 

(hondakinen gestioa, zentralen eraispena, segurtasuna, eta abar).

5. Ez da alternatiba egokia aldaketa klimatikoak sortutako arazo larriaren aurrean. Ziklo osoa kon

tuan hartuta, igorpenak oso kontuan hartu beharrekoa elementua dira. Beste alde batetik, energia

nuklearra ezin erabil daitekeen sektoreetan igortzen diren gasen pisua –ehunekoa- gero eta han

diagoa da.

6. Erregai fosilekiko mendetasuna ez litzateke murriztuko, zeren haien kontsumoa ezin ordeztu bai

taiteke garraio sektorean.

7. Etorkizunari begira oso energia iturri mugatua da, uranioaren eskasiagatik. Oraingo erritmoari

eutsiz gero, erreserbak 100 urte baino gutxiagorako dira.

8 . Z e n t ral nu k l e a rrek kalte larriak sort zen dizkiete osasun publikoari eta laneko osasunari .

Ingurumenaren ikuspuntutik mintzatuz, aukera txarrenetako bat izaten jarraitzen du, batez ere pro-

blematika erradioaktiboagatik.

9. Euskal Herriak ez luke inolako independentzia energetikorik lortuko energia nuklearraren bitar-

tez. Uranioa inportatu egin beharko litzateke eta atzerrian aberastu. Gauza bera gertatuko litzateke

teknologiarekin.

10. Euskal biztanleriak energia nuklearra baztertzen du etorkizuneko aukera gisa. Gizartearen

gehiengoan hedatutako eta errotutako sentimendu bat da.

Energia nuklearra baztertuta, krisi energetikotik eta aldaketa klimatikotik ondorioztatutako arazo ito-

garriari aurre egiten hasteko, badirudi lehenengo puntua dela eskariaren gestioari heltzea, kontsu-

mo energetikoaren hazkunde etengabea gelditzeko xedez. Garbi dago, jakina, “lehen mundu” deri-

tzana dela erantzukizun handienaz jardun behar duena, kontuan hartuta, gainera, energiaren aurrez-

pen hori ez dela bateraezina bizi-kalitateari eustearekin.

Xahuketa saihestuz, eraginkortasun energetikorako neurriak ezarriz, elektrizitatearen sorkuntzan,

banaketan eta kontsumoan, sektore guztietan (industrian, etxean, garraioan,…), urrats handia egin-

go genuke kontsumo erritmoak eta eskura dauden iturriak epe luzera elkarri egokitzeko. Mundu

mugatu batean bizi garela kontuan hartuta, Ama Lurrak bere muga baduela kontuan hartuta, ez da

inola ere bideragarria hazkunde esponentzial etengabea, material eta energia gehiago kontsumituz,

igorpenak handituz, lurra artifizial bihurtuz…

Horrenbestez, alternatiba orekatsu eta osasuntsua eraginkortasun eta aurrezpen energetikotik

pasatzen da, eta baita energia berriztagarriak sendotasunez bultzatzetik ere, gero eta presentzia

handiagoa izan dezaten euskal mix energetikoan. Ekoizpenean eta jabetzan deszentralizazio han-

diagoa egitea lagungarria izango litzateke lurralde-orekarentzat. Beharrezkoa da energia berrizta-

garrien ekoizpena neurri handian igotzea (energia eolikoa, eguzki-energia termiko eta fotovoltai-

koa, biomasa, geotermikoa…) eta erregai fosilen erabilera txikiagotzea.
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Energiaren hornikuntza, ekoizpen eta banaketaren kontrol demokratikoa are gehiago igo behar da,

sektoreko oligopolioen kalterako. Bukatzeko, ingurumenean dituen ondorioak ikusita, ezin atzera-

tuzkoa da energ i a rekin ze rikusia duten erabakiak bestelako modu batean hart zen hastea.

Premiazkoa da parte-hartzerako bideak irekitzea erabakiak hartzeko prozesuetan, eztabaida sozia-

la bultzatuz, eta adostasuna zein kontrol publikoa bilatuz. Are gehiago kontuan hartzen baldin badu-

gu nazioartean eskubide gisa onartu egin dela –frantziar eta espainiar Estatuek jadanik sinatu dute-

Aarhus Hitzarmenean, alegia, informazioa eskuratzeari, gizarteak erabakitze prozesuan parte hart-

zeari eta ingurumen-alorreko justiziara iristeari buruzko hitzarmenean.
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ERANSKINA - ELKARRIZKETAK

MARCEL CODERCH. Telekomunikazioen Ingeniari Doktorea eta AEREN, Baliabide Energetikoen

Ikerketarako Taldeko kidea

1. Iraunkortasunerantz joan nahi badugu,, zer funtzio du energia nuklearrak aintzat hartuta
dituen ezaugarriak eta arlo sozioekonomikoa zein ingurumena?
E: Iraunkortasunerantz joatea bada helburua, guztiz aurkakoa da energia nuklearra; behintzat iraun-

kortasuna bada belaunaldietan eta belaunaldietan era duinean eta gizalegez bizi ahal izateko gizar-

teko egiturak, egitura ekonomikoak, ingurumena eta planeta uztea etorkizuneko belaunaldiei.

Fisiozko energia nuklearra, derrigorrez, mugatua da aukeretan eta, gaur-gaurkoz, gure egungo

kontsumoen ondorio negatiboak etorkizuneko belaunaldiei uztea da. Egun, gure kontsumo energe-

tikoaren %6 baino ez da eta modu esanguratsuan handitu nahiko bagenu ehuneko hori, zentral

berrien bizia amaitu baino lehen agortuko litzateke eskura dagoen uranioa.

Bestalde, ehunka mila urtez irauten duen radiotoxizitatedun hondakinak sortzen ditu. Hondakin

horiek biosferatik isolatuta mantendu behar dira tarte horretan guztian eta gaur egun ez dakigu

zelan lortu hori. Kontuan hartzen badugu giza espezieak 100.000 urte inguru dituela, hurrengo

100.000 urteetan zer gerta daitekeen aurrikustea asmo irrigaria da.

Horrez gain, energia kontsumoaren gorakadaren zatirik handiena –eta ondorioz balizko zentral

nuklear berriena- egun industrialdu gabeko herrietan gertatu behar dela aintzat hartzen badugu,

aukera hori are irrigarriagoa da. Hori horrela da behar diren inbertsio, kostu, dimentsio, arazo tek-

niko eta eragile eta behar duen segurtasun osoagatik. Beraz, nuklearra ezin da izan gizateriaren zati

handi baten energia beharren erantzuna.

2. Patronalak dio energia nuklearra garbia, segurua eta lehiakorra dela. Horrela al da?
E: Energia nuklearra ezin da garbitzat hartu, oso hondakin arriskutsuak eta suntsiezinak sortzen bai-

titu. Garbia dela diotenean, energia sortzean negutegi efektuko gasik sortzen ez duela ari dira esa-

ten. Hala ere, erregai nuklearraren mehatzeko fasean, garraioan eta ekoizpenean sortzen ditu gasak.

Azterketa orokorra egiten bada, energia nuklearrari leporatu dakizkiokeen CO2 emisioak uranioa-

ren jatorria den mineralaren aberastasunaren menpe daude. Uranioaren kontsumoa areagotu behar

bada, %0,02tik beherako mea duten mehategiak erabili beharko lirateke. Kasu horretan meako fase-

an CO2 gehiago sortzen da gero aurreztu nahi duguna baino, gas naturalaren bidezko sorketarekin

alderatuta.

Egungo ze n t ral nu k l e a rrak seguru samarrak dira , baina ezinezkoa da ziurt a t zea Chernobilgo istri-

p u a ren modukorik gertatuko ez dela. H o rren froga argia dugu: ze n t ral nuklear baten era n t z u k i z u n

zibila hart zeko prest dagoen asegure t xe rik ez da. Estatua da, alegia gu guztiok, mugatutako era n -

tzukizun zibilaren legearen bidez arrisku hori eta ondorio ekonomiko eta pertsonalak bere gain

h a rt zen dituena.

Zentral nuklear berrien lehiakortasuna ez du inork ezagutzen. Izan ere, ez dira benetako kosteak

ezagutzen eta zentralak desegitearen eta hondakinak biltzearen kostuak ez dira era egokian zen-

batzen. Inork ez du frogatu, hondakinekin zer egin beharko den inork ez dakielako, ekoiztutako

orduko kilowatio nuklear bakoitzeko ordaintzen dugun 0,2€ nahikoa dela “kanporatutako” kostu

hauek estaltzeko. Enresak, esaterako, uste du 2070era arte estaltzeko nahikoa izango direla. Eta gero

zer? Nork hartuko du bere gain pasibo hori?

Albo batera uzten badugu hondakinen arazoa, pentsa liteke petrolioaren eta gasaren kostuen gora-

kadak errentagarri bihur litezkeela zentral nuklearrak. Alabaina, eskarmentuak kontrakoa erakusten
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digu. Petrolioaren lehen krisia izan zen hain zuzen ere industri nuklearra hondoratu zuena 70eko

hamarkadan. Orduko prezioen gorakadak eskaria murriztea eta interes tasak igotzea ekarri zuen. Bi

faktore horiek funtsezkoak dira nuklearraren lehiakortasunerako. Horixe izan zen Frantzian izan ezik

mundu osoan zabaldu zen moratoria nuklearrerako arrazoi nagusia. Frantzian bestela gertatu badi-

ra gauzak ez da izan lehiakortasunagatik, “force de frappe” eta “la grandeur de la France”-rekin

lotutako arrazoiekin baizik. Antzekoa da Irango egungo egoera.

Energia nuklearra lehiakorra balitz, enpresa elektrikoak gas bidezko ziklo konbinatuak planifikatzen

ibili beharrean zentral nuklearrekin arituko lirateke, zeren eta Estatu espainolean 1995etik baitago

liberalizatuta sorkuntza. Elektriketakoek diotena da soilik eraikiko dituztela nuklearrak Gobernuak

inbertsio horien etekina bermatzen badie gobernuak. Oraindik gogoratzen dute aurreko eraikuntza

zikloak porrotera eraman zituela. Porrot horretatik atera ahal izan ziren moratoriaren ordainketei

esker eta geure elektrizitate ordainagirien %4,5ekin ari gara ordaintzen oraindik moratoria hori.

3. Klima-aldaketaren aurrean, energia nuklearra da konponbidea?
E: Defendatzailerik sutsuenak ere ez dira ausartzen esaten klima aldaketaren arazoa energia nukle-

arrak konpon dezakeenik. Besterik gabe, egia ez delako. Gehienez, arazoaren konponbidearen

zatia izan daitekeela diote, baita aukerarik ezin dela baztertu ere. Nuklearra ezin da izan konponbi-

dearen parte garrantzitsua elektrizitatea baino ez duelako sortzen eta ezin dituelako garraioaren

%95ean erabiltzen diren erregai fosilak ordeztu. Elektrizitatearen %15-20 baino ezin duenez ekoiz-

tu, emisioen murrizketan lor dezakeena ez da garrantzitsua. Adibidez, MIT-en ikerketa baten arabe-

ra, 1.000 zentral nuklear eraikiko balira hurrengo 50 urteetan (hilero bi), 2050erako aurrikusitako

eszenatokian emisioen %8 aurreztuko lukete.

Ez da egia klima aldaketaren eragina txikituko duen mix energetikoaren parte izan behar duela

energia nuklearrak. Ziurra da 1.000 zentral nuklear eraikitzeko 3 bilioi euro alternatiba ekonomiko-

ago, eraginkorrago eta alboko kalte gutxiago eragiten dutenak daudela.

4. Energiaren krisiaren aurrean, zein alternatiba duzu desiragarri eta posibletzat?
E: Energia eta klima mailako arazoaren konponbidea planteamendu motaren araberakoa da. Urtero

%2 energia gehiago kontsumitu behar dugula suposatzen badugu eta, nola edo hala, lortzeko era

aurkitu behar dugula, konbentzituta nago arazo horrek ez duela konponbiderik. Fisikoki ezinezkoa

da 35 urterik behin munduko energia kontsumoa bikoiztea. Hori bai, arazoak badu konponbiderik

honela planteatzen badugu: geratzen zaigun energia fosilarekin eta iturri berriztagarrien bidez

garatzeko gai garenarekin, nola antola gaitezke sozial eta ekonomikoki bizi-maila duina izateko haz-

kunde esponentziala zalantzarik gabe gelditu beharko duen munduko biztanleri a re n t z a t ? .

Lehenengo eta behin hazkunde ekonomikoaren eta etengabeko kontsumoaren fetitxea desegin

behar da eta herritarrak konbentzitu dugun planeta bakarra dugula eta ezinbestekoa dela geure

burua mugatzea, bai kontsumoan bai biztnalerian. Halaber, bihar bertan hasi behar dugu bestelako

sistema sozial, ekonomiko eta kulturala eraikitzen, non ezertarako balio ez duten produktuak tonaka

kontsumitu barik sendatuko ditugun geure penak.

Lortzen ez badugu, litekeena da etorkizuna aurreranzko ihesa izatea, modu kolektiboan geure

burua hiltzeko zianuro dosi ederrarekin: ikatza+nuklearrak.

ROBERTO BERMEJO. Ekonomia Doktorea eta UPV/EHUko Ekonomia Aplikatua I. Sailaren Irakaslea.

1.- Iraunkortasunerantz ibili nahi izanez gero, zer rol jokatzen du energia nuklearrak -zure
ustez-, beraren ezaugarriak kontuan hartuta, ikuspuntu sozioekonomikotik eta ingurumen-ikus-
puntutik hausnartuz?
E.- Ez du inongo rolik jokatzen. Ez da berriztagarria, eta, gainera, uranioa oso baliabide urria da.

Moralgabea da, zeren belaunaldi batek edo bik “onura” ateratzen badiote, milaka belaunaldik hon-

22



dakinekin bizi behar izango dute gero.

2.- Garbia, segurua eta lehiakorra al da energia nuklearra, patronalak dioen bezala?
E.- Gezurra da, historiak halaxe erakutsi digu. Harrisburgeko (AEB, 1979) eta Txernobilgo (SESB,

1986) istripu larriez gain, erradioaktibitate ihes larriak ohiko gertaerak dira. Teknologia aldetik oso

garatuta dagoen herri bateko oraingo adibide bat jartzearren, Japoniaren kasua aipatuko dut. Azken

urteotan, epaileek instalazio nuklear guztiak gelditu dituzte urtean behin, erradioaktibitate ihesen-

gatik; geroago, zentral nuklear batzuk geldirik egon dira denbora-tarte luzeagoz, arrazoi berbera-

gatik.

Ez da lehiakorra. “Gizateriaren historiako porrot teknologikorik handiena” da, Wall Street Journal-en

arabera. AEBetan zentral nuklearrak eraiki daitezke, baina Harrisburgeko istripuaz geroztik ezein

enpresak ez du eskatu baimenik zentral nuklear bat eraikitzeko. Finlandian eraikitzen ari den zen-

trala, gehienbat diru publikoz ordainduta, oso aurrekontu garestia du, eta, gainera, aurrekontu hori

aurreikusitakoa gainditzen ari da nabarmenki, eta zentralak urtebete eta bi urte bitarteko atzerape-

na darama.

3.- Aldaketa klimatiko a gatik sort u t a ko ara zo a ren aurre a n , e n e rgia nu k l e a rra al da ko n p o n b i d e a ?
E.- Hori beste gezur bat da. Egia da ze n t ral nu k l e a rrek oso CO2 gutxi igort zen dutela beren fun-

tzionamendu norm a l e a n , baina kontuan hartu behar da aurretik energia kantitate itzela erabili dela

e rregaia fabri k a t ze k o, ze n t rala eta behin-behineko biltegiak era i k i t ze k o, e rregaia eta hondakinak

g a rra i a t zeko (batez ere hondakinen tra t a m e n d u ra k o, ze ren munduan oso planta gutxi baitaude

haien tra t a m e n d u ra k o, eta haraino eraman behar dira ) . B e rriki egindako azterlan batzuek ondori o

hauek atera dituzte: m i n e rala kontze n t razio handikoa baldin bada (oso gutxi gera t zen da mota

h o rre t a k o a ) , ziklo nu k l e a rra ren igorpenak ziklo konbinatuko ze n t ral termiko (gas naturala) baten

h e re n a ren adinakoak dira ; k o n t ze n t razio oso txikiko minerala era b i l t zen bada (munduan dauden

meategi gehienak –oso meategi gutxi daude- kategoria honetan daude), b e rri z , i g o rpenak ziklo

konbinatuko ze n t ral batek sort zen dituenen antzekoak dira .

4.- Bukatzeko, zer alternatiba iruditzen zaizu desiragarria eta bideragarria krisi energetikoaren
aurrean?
E.- Alternatiba bakarra eredu iraunkorra da, ez dago besterik. Hau da, eraginkortasun energetiko

handiko eredu bat, energia berriztagarriekin. Horixe da Europako Parlamentuak berriki esan

duena.

JOSE ALLENDE. UPV/EHUko Ekonomia Aplikatuko Katedraduna

1.- Iraunkortasunerantz ibili nahi izanez gero, zer rol jokatzen du energia nuklearrak -zure
ustez-, beraren ezaugarriak kontuan hartuta, ikuspuntu sozioekonomikotik eta ingurumen-ikus-
puntutik hausnartuz?
E.- Fisioko energia nuklear konbentzionalak ez du inolako iraunkortasun irizpiderik betetzen, bere

erabilera orokorrean. Erabiltzen den erregai nuklearra –uranio 235 aberastua- oso mugatua da eta

ez da berriztagarria. Iraunkortasunak eskatzen duena da eredu energetikoa oraingo erabilera ener-

getikoen kontserbazioan eta arrazionalizazioan oinarritzea da, eta baita haien eraginkortasunean

ere; eskatu ere energia alternatibak askoz ere gehiago bultzatzea eskatzen du, zeren eta, funtsean,

berriztagarriak, garbiak eta iraunkorrak baitira, eta, gainera, ez dute sortzen energia nuklearrak

sortzen duen moduko arriskurik. Beraz, mende honetako jauzi teknologiko, etiko eta iraultzaile han-

dia energia iturri berriztagarrien sustapena da.

2.- Garbia, segurua eta lehiakorra al da energia nuklearra, patronalak dioen bezala?
E.- Energia nuklearra ez da ez garbia, ez segurua eta ezta lehiakorra ere. AEBetan, errektore nukle-

ar berrien eraikuntzak hogeita hamar urte daramatza erabat geldirik, eta gauza bera geratzen da
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herri “garatu” gehienetan; horrek frogatzen du, argi eta garbi, energi iturri horrek konpondu gabe-

ko arazo itzelak dituela oraindik ere, hala ekonomikoak nola sozio-politikoak, ingurumenaren ere-

mukoak, eta abar. Gainera, paradoxikoa bada ere, arazo horiek larriagotuz doaz egunetik egunera,

armamentu nuklearraren ugalketarekin (Iran, Ipar Korea, Israel…) eta mehatxu terroristarekin duten

zerikusiagatik. Frantziaren edo Txinaren apustu nuklearra adibide bakartuak dira, geopolitikarekin

estu lotuak eta oso arriskutsuak. Ezin dira inola ere orokortu.

3.- Aldaketa klimatiko a gatik sort u t a ko ara zo a ren aurre a n ,e n e rgia nu k l e a rra al da ko n p o n b i d e a ?
E.- Energia nuklearra aldaketa klimatikoaren konponbide moduan planteatzea iruzur galanta da, eta

baita arduragabekeria handia ere. Gero eta segurtasun eta egonkortasun txikiagoa duen mundu

honetan, aldaketa klimatikoa energia nuklearra hedatzearen bidez konpon daitekeela esatea sar-

kasmo dramatikoa da, zientziaren ikuspuntutik defendaezina, eta ezin onartuzkoa etikaren eta poli-

tikaren ikuspuntutik. Aldaketa klimatikoaren arazoari ikuspegi holistiko eta integralez  heldu behar

zaio, eta, hasteko, Mendebaldeko zibilizazio “garaturen” ekoizpen, kontsumo eta mugikortasun ere-

dua kuestionatu behar da seriotasunez, oso eredu harraparia baita. Halaber, badago lotuta baliabi-

deak xahutzearekin, basogabetzearekin, garraio ereduarekin eta, jakina, eredu energetikoarekin.

Energia nuklearrak aldaketa klimatikoarentzat ustez dituen onurak fikziozkoak dira, puntualak, epe

laburrerakoak eta funtsean faltsuak, zeren ez baitira kontuan hartzen alternatiba nuklearrak dituen

arriskuak, ezta epe ertain eta luzera sortzen dituen arazoak ere (ikus nire iritzi artikuluak: GARA,

2007/1/23, eta El País, 2006/5/1).

4.- Bukatzeko, zer alternatiba iruditzen zaizu desiragarria eta bideragarria krisi energetikoaren
aurrean?
E.- “Energetikoa” baino gehiago, krisia oraingo ekoizpen eta kontsumo ereduarena da, bere xedea

ahalik eta gehien ekoiztea eta garatzea baita, eta, beraz, eutsiezina da. Edonola ere, datozen hamar-

kadetako alternatiba energetikoaren gakoak hauexek dira: eraginkortasun energetikoa, energiaren

erabileren kontserbazioa eta arrazionalizazioa, eta energia berriztagarrien aldeko apustu irmo eta

sendoa. Energia nuklearrak, aldiz, hauxe ekartzen digu: arrisku onartezinak (Txernobil…), hauskor-

tasuna, mendetasuna eta gaur egun biziki kezkagarriak diren gatazka politikoak (Iran).

Petrolioaren energia merke, ugari eta kutsagarriaren aroa bukatu egin da. Planeta hondatzen duen

ekoizpen eta kontsumo eredu irrazional, ez-solidario eta xahutzailea bultzatuz aritu diren gobernu

eta herritarren arduragabekeria bukatu egin da. Garapen eredu berri bateranzko aldaketa ez da

orain aukera bat soilik, baizik eta premiazko betebehar bat orain arte erabateko arduragabekeriaz

jokatu duen zibilizazio honentzat, klase politiko honentzat.

CARLOS BRAVO. Greenpeace-ren energia arduraduna.

1.- Iraunkortasunerantz ibili nahi izanez gero, zer rol jokatzen du energia nuklearrak -zure
ustez-, beraren ezaugarriak kontuan hartuta, ikuspuntu sozioekonomikotik eta ingurumen-ikus-
puntutik hausnartuz?
E: Garapen iraunkorrak hiru premisa ditu oinarritzat, hau da, honela izan behar du: 1) ekonomikoki

eraginkorra (bizi-kalitate eta ongizate handiagoa, onurak ematea ahalik eta kosturik txikienean,

ingurumenari lotutako kanpo-efektuen kalkulua barne sartuta); 2) sozialki bidezkoa (orain eta etor-

kizunean, eta guztiontzat), eta 3) ingurumenaren aldetik onargarria (ahalik eta ingurumen-inpaktu-

rik txikienarekin, ahalik eta baliabide gutxien erabiliz, eta ingurumena ahalik eta gutxien hondatuz).

Garapen Iraunkorra erdiesteko, bada bete beharreko baldintza bat (bera bakarrik nahikoa ez bada

ere), alegia, lehen aipatutako hiru premisak bermatzen dituen eredu energetiko iraunkor bat izatea.

Ukaezina da gure oraingo ereduak ez dituela betetzen premisa horiek, zeren bera baita maila oro-

korrean pairatzen dugun hondamendi ekologikoaren eragile nagusietako bat, eta, gainera, ez da ez
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sozialki bidezkoa ez ekonomikoki eraginkorra ere, estatuaren dirulaguntza mardulen mende baita-

go neurri handian; halaber, desorekatua da, zeren ez baititu kontuan hartzen, ezta kuantifikatzen ere,

beraren erabilerak dakartzak ingurumen-kostuak eta kostu sozialak.

Garbi dago energia nuklearrak ez duela Iraunkortasunaren premisa bat bera ere betetzen: ez eko-

nomikoa, ez soziala, eta ezta ingurumenaren alorrekoa ere. Are gehiago, energia nuklearra ez da

iraunkortasunaren paradigma.

Gertaerek argi eta garbi erakutsi dute energia nuklearra ez dela ekonomikoki errentagarria, eta,

gainera, hainbat arazo sortu dituela honezkero ingurumenarentzat: kutsadura erradioaktiboa, ziklo

nuklearraren fase guztietako jarduera arruntari lotuta; istripu nuklear ugari, hala nola Txernobilgo

k a t a s t ro f e a ; hondakin erradiaktibo arriskutsu eta ugari , inolako irtenbide garbirik ez

dutenak…Hortik ondorioztatu behar dugu energia nuklearrak ez duela lekurik eredu energetiko

iraunkorrean.

2.- Garbia, segurua eta lehiakorra al da energia nuklearra, patronalak dioen bezala?
E: Energia nuklearra arriskutsua da: Txernobilgo tragediak bukaera eman zion zentral nuklearren

segurtasunari buruzko eztabaidari. Hondamendi nuklear horretan askatutako kutsadura erradioak-

tiboak milaka eta milaka pertsona hil ditu honezkero (200.000 Ukrainan, Bielorrusian eta Errusian,

Errusiako Zientzien Akademiak orain dela gutxi argitaratutako txosten baten arabera), eta kopuru

horrek hazten jarraituko du gainera. SESBen errepublika ohi horietako 160.000 km2 guztiz kutsatu-

ta geratu ziren -km2 bakoitzeko 1 Curio zesio-137tik gora-, eta, beraz, biztanleria guztia ebakuatu

beharko zuketen; hala eta guztiz ere, erradiaktibitate handiko eremu horietan 5-7 milioi pertsonak

jarraitzen dute bizitzen. Europako Batasunean, 45.000 km2 kutsatuta geratu ziren erradioaktibitate

maila horiekin.

Beren teknologia berez arriskutsua izatez gain, zentral nuklearrak arrisku handiko instalazioak dira,

zeren eta, errealitateak erakutsi duenez, eraso terroristen helmuga izan baitaitezke.

Ziklo nuklearreko instalazioek jasan litzaketen erasoez gain, bada beste arrisku bat horri lotuta, hots,

material nuklearrak arma atomikoak fabrikatzera bideratzea, xede terroristekin. Edo beste gai erra-

dioaktibo batzuk erabiltzea “bonba zikinak” ekoizteko.

Energiarik zikinena da: industria atomikoak ezin izan du konponbide egokirik aurkitu hondakin erra-

dioaktiboak sortzeak dakarren arazo izugarriarentzat. Hondakin erradioaktiboak dira energia nukle-

arraren iraunkortasunik ezaren froga garbiena. Zentral nuklearren bizialdi teknikoa 25 urte inguru-

koa da, baina sortzen dituzten hondakinen arriskuak milaka eta milaka urtez iraungo du, eta indus-

tria horrek ez daki zer egin haiekin.

Horrez gain, beren eguneroko funtzionamendu arruntean, zentral nuklearrek erradioaktibitatea

igortzen dute ingurumenera: efluente gaseoso erradioaktiboak, horretara zuzendutako tximiniaren

bidez, eta efluente likido erradioaktiboak, beren hozkuntzarako erabiltzen duten itsaso, urtegi edo

ibaira.

Oso energia garestia da. Izan ere, herri askotan –Espainian adibidez- modu bakarra izan du bizirik

irauteko, hots, estatuaren dirulaguntza handiak jasotzea eta sostengu politikoa eskuratzea finantza-

arazoak sortzen zirenean. Energia nuklearraren kostu handi batzuk kontsumitzaileen bizkar utzi izan

dira sistematikoki, hala nola hondakin erradioaktiboen gestioa (haien kostua, 2070ra arte, 13.000 M€
izango da, ENRESAren datuen arabera). Moratoria nuklearra beharrik gabe mantendu da garai

batez, eta denbora horretan elektrizitatearen fakturaren %3,5 ordaindu zaie geldirik zeuden zentra-

len jabeei; horrekin batera Konkurrentziarako Trantsizio Kostuak (CTC) ordaindu dira, eta hori egi-

tean kontsumitzaileen errentak transmititu zaizkie industria nuklearraren jabeei, inolako justifikazio-

rik gabe.
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Massachussetsko Institutu Teknologikoak nuklearren aldeko azterlan bat egin zuen 2003, eta, ondo-

rioztatu zuenez, jatorri nuklearreko energia nuklearra ez da lehiakorra oraingo baldintzetan.

Lehiakorra izan dadin, eraikuntzaren gastuak %25 jaitsi beharko lirateke; eraikuntzaren epeak,

berriz, lau urtera laburtu beharko lirateke (gaur egun halako bi dira); operatze eta mantentze kos-

tuak %8 murriztu beharko lirateke… Hori nekez lortu daiteke, zeren –beste arrazoi batzuen artean-

bai eraikuntza kostuak eta bai erregai nuklearraren prezioak estu lotuta baitaude petrolioaren pre-

zioen bilakaerari: ziklo nuklearraren etapa guztietan erregai fosilen kantitate handiak kontsumitzen

dira.

3.- Aldaketa klimatiko a gatik sort u t a ko ara zo a ren aurre a n ,e n e rgia nu k l e a rra al da ko n p o n b i d e a ?
E: Energia nuklearra Kiotoko Protokoloaren finantza-mekanismoetatik kanpo dago (hori da Aldaketa

Klimatikoari aurre egitera zuzendutako nazioarteko akordio nagusia). Erabaki hori 2001eko uztaile-

an hartu zen, Klima Babesteko Hitzarmen Markoaren Bonneko Goi Bileran.

Zorionez, bada irtenbide eraginkor bat aldaketa klimatikoarentzat: bada eredu energetiko iraunkor

bat, energia garbia ardatz nagusitzat hartzen duena (energia berriztagarriak, eta aurrezpena eta

eraginkortasuna lortzen dituzten teknologiak). Alor guztietan aplikatuta –elektrizitatearen sorkuntza,

garraioa,…- CO2ko igorpenak murriztu ditzakete modu eraginkorrean, baita ekonomikoki ere.

Eraginkortasun energetikoa bultzatzera zuzendutako inbertsioak zazpi aldiz eraginkorragoak dira

energia nuklearrera zuzendutakoak baino, CO2ko igorpenak saihesteari dagokionez.

Hain zuzen ere, oraingoaren moduko testuinguru batean, erregaien prezioak gorantz doazelarik,

aurrezpen eta eraginkortasun energetikorako programak aplikatzeko eta energia berriztagarriak

sortzeko dagoen marjina lehen baino are handiagoa da.

Beste alde batetik, elektrizitatea sortzeko teknologia ez-fosilen ziklo osoa kontuan hartuta (hau da,

nuklearra eta berriztagarriak) frogatuta dago energia nuklearrak CO2 gehiago igortzen duela edo-

zein energia berriztagarrik baino, sortutako Kwh bakoitzeko. Horren arrazoia da ziklo nuklearraren

etapa guztietan -uranioa meategian erauztea, kontzentratua ekoiztea, material hori aberastea, zen-

tralak eraikitzea, mantentzea eta desegitea, hondakin erradioaktiboen gestioa, eta abar- erregai fosi-

len kantitate handiak kontsumitzen direla.

Energia nuklearra baztertu egin daiteke. Alemaniako eta Suediako kasuek frogatzen dutenez, boron-

date politikorik egonez gero energia nuklearra baztertu daiteke, CO2eko igorpenak murrizten diren

bitartean, Kiotoko Protokoloarekin ditugun betebeharrak betez.

Gainera, energia nuklearra ezin erabil daiteke garraio sektorearen CO2 igorpenen igoerari aurre

egiteko, zeren sektore hori petrolioaren mende baitago erabat. Horrek erakusten du, argi eta garbi,

energia nuklearrak ez duela inongo egitekorik erregai fosilekin dugun mendetasuna funtsezko

moduan murrizteko. Konponbidea bestelako neurri batzuetan dago: lurraldea modu egokian anto-

latzea, garraio kolektiboa bultzatzea, motorren eraginkortasuna handitzea, erregai biologikoak era-

biltzea…

Edonola ere, energia nuklearrak ezin izango du parte handirik izan gizateriaren etorkizuneko ener-

gia kontsumoan, zeren uranioa mineral urria baita. Gehienez jota, 50-70 urterako erreserbak daude,

oraingo kontsumo erritmoari eutsita, eta horrek eragozten du energia nuklearra eskala handian ber-

piztea, haren aldekoek nahi duten moduan.

4.- Bukatzeko, zer alternatiba iruditzen zaizu desiragarria eta bideragarria krisi energetikoaren
aurrean?
E: Teknikoki badugu ahalmena gure eredu energetikoa epe ertainera aldatzeko, hau da, energia

nuklearrik gabeko eredu bat haren ordez jartzeko; eredu berri horren oinarria izango litzateke

energia berriztagarriak modu inteligentean konbinatzea (mix), konbinazio hori hibridazio sisteme-
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kin osatuz; aldi berean, eskariaren eremuan jardun beharko genuke seriotasunez, eraginkortasun

energetikoko neurriekin eta kontsumo erritmoak eskura dauden iturrien arabera moldatuz, teknolo-

gia garbi horien potentzial eskergari eta haien lehiakortasun gero eta handiagoari esker.

Eraginkortasun energetikoan eta energia berriztagarrietan bada aprobetxatu gabeko potentzia ika-

ragarria (Ikerketa Teknologikoen Institutuak Greenpeacerentzat orain dela gutxi egin duen azterlan

baten arabera, espainiar Estatuko penintsula-lurraldean, energia berriztagarriek 2050 ur terako

aurreikusitako energia eskari osoa bete lezakete, eta 56 aldiz elektrizitate eskaria), eta, gainera, ins-

talatuta dagoen potentzia elektrikoa gehiegizkoa denez, soberakin horrek bidea emango luke eredu

berria hornikuntza arazorik gabe abiatzeko.

Espainiar Estatuan, energia nuklearra arian-arian baina premiaz bertan behera uztea guztiz posiblea

de energiaren eta ekonomiaren ikuspuntutik, eta baita desiragarria ere segurtasunaren, ingurumen-

babesaren eta osasunaren ikuspuntutik.

Kontua da borondate politikoa izatea eta herritarren gehiengoaren ahotsa entzutea, zeren teknolo-

gia horren aurka baitago bera ren ara zo larri e n g a t i k : E u ropako Batzo rd e a ren azken

Eurobarometroaren arabera, espainiarren %4 soilik da energia nuklearraren aldekoa.
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