2017’ DE DÜNYA ÇAPINDA NÜKLEER
KARŞITI SOSYAL FORMU İÇİN YOLA
ÇIKALIM
2001’ de Porto Alegre’ deki ilk Dünya
Toplumsal Formu (DTF) yapıldığından beri,
dünya çapında (nükleer) karşıtlık yayıldı ve
sağlamlaştı. DTF Latin Amerika’ da, Asya’ da,
Afrika’ da ve ağustos 2016’ da Kuzey Amerika’
da yapıldı. Yeni konular bu dinamikliği daha da
zenginleştirdi. 2013’ te ve 2015’ te nükleer
konuda birçok düşünce etkinliği oldu ve ilk
nükleer karşıtı Tematik Sosyal Forum 2016
ilkbaharında Tokyo’ da yapıldı; burada
“nükleersiz bir dünyaya doğru, dünya çapında bir
çağrı yapıldı. Montréal’ de DTF münasebetiyle
ikinci bir Nükleer Karşıtı Forum yapıldı.
Fransa kendi toplam nüfusuna göre en çok
nükleer enerjiye sahip ülke olduğu için, Fransa’
nın nükleer karşıtı örgütleri ve hareketleri bir
sonraki nükleer karşıtı DTF’ nin 2-4 kasımda
Paris’ te yapılmasını uygun buldu.
Son yıllarda Fransa, nükleer enerji zincirinin
çok ses getiren sürekli başarısızlığına tanık oldu:
Areva, devletin araya girmesiyle batmaktan
kurtuldu; büyük teknelerin ve buharlı jeneratör
santrallarının kuruluşlarındaki hileler, güvenlik
nedeniyle, nükleer parkın önemli bir bölümünün
durdurulmasına yol açtı. (Olkiluoto, Flamanville
ve Hinkley Point ‘te) Üçüncü Kuşak Reaktörü
tasarılarındaki
Fransız
Elektrik
Enerjisi
kuruluşunun
serüvenleri,
kendi
parasal
kaynaklarını tehlikeye attı.Tüm dünyada nükleer
enerji , baş edilemez bir sorun yarattı. Radyoaktif
atıklar, artık binlerce yıl için dünyamızda; bunun
ne olacağı artık gelenek kuşaklara kalmış
bulunuyor. Oysa ilk önce bu atıkların üretilmesini
durdurmak gerekmez mi? Üçüncü dünya
ülkelerinde uranyumun çıkarılması, kirlenmenin
büyük kaynaklarından birisi; bu kirlenmeden, her
şeyden önce bu sektörde çalışan kadın ve erkek
işçiler kötü etkileniyor. Nükleerin sürdürülmesi
için kadın ve erkekler sağlıklarını tehlikeye
atıyorlar. Mayak, Windscale, Three Mile Island,
Tchernobyl ve Fukushima felaketleri, bu
çalışmaların ne kadar baş edilemez zararların
kaynağı olduğunu bize gösteriyor. Oysa
kurbanların korunduğunu ileri süren yetkililer,
gerçekte insanları kirlenmiş topraklarda yaşamak
zorunda bırakıyorlar (Ethos programı)

Uranyumun
çıkarılmasından
atıkların
yönetilmesine kadar ölümcül olan bu etkinliğe
nasıl son vermeli? Yeniden büyük bir felaketten
nasıl kaçınmalı? Gerekli enerji dönüşümü için
nasıl kararlı bir şekilde hareket etmeli?Nükleer
enerjiyi yönetenlerin dediklerinin aksine, bu
enerjinin geliştirilmesi, iklim değişim sorununa bir
çözüm olamaz, çünkü bu çalışmalar yalnızca sera
etkisi yapan gazlar yaymakla kalmıyor, (Örneğin
uranyumun çıkarılması, nükleer santral kurmak,
taşıma, santral kapatmak ve depolama) ayrıca
özellikle gereksinimleri karşılamak için yüzlerce
santral kurmak gerekiyor; bu artışla birlikte
tehlikeler de artıyor (kazalar, atıklar). Aynı
zamanda nükleer enerji kaynaklarının üretilmesini
hızla durdurmak ve insan kaynaklı sera gazlarının
etkisinin yayılmasını azaltmak için strateji ne
olmalıdır?
Sivil nükleer enerji ile askeri nükleer enerji
arasında birçok bağ var; çünkü aynı aktör olan
(Fransa’ da Areva, Atom Enerjisi Komiserliği ve
Fransız Elektrik Enerjisi) birinciler, ikincilerin
çoğalma nedeni.Bu enerji pahalı olmasının
ötesinde, savaştan caydırmak için nükleer silah
kullanmak suçtur. Bu politika, nükleer silah
kullanımını mahkûm eden Birleşmiş Milletler’ in
kararına aykırı, çünkü nükleer silahı insanlığa
karşı işlenmiş bir suç sayıyor. Atom bombasının
kullanımının yürürlüğe girmesinin ne kadar ölüme
yol açtığını anımsayalım; Kuzey yarı küre, 1960
yılının
nükleer
radyoaktif
denemelerinin
kalıntılarıyla hala kaplı.2017’ de Birleşmiş
Milletler’ de nükleer silahların yasaklanması için
yapılacak bir antlaşmanın olması, dünya
ölçüsünde nükleer silahsızlanmaya doğru kesin bir
adım olacak mı?
Tüm bu sorunları tartışmak için, sizi uluslar
arası bir toplantıya çağırıyoruz; burada
deneylerimizi paylaşacağız ve nükleer silahsız
bir dünyanın ortaya çıkması ve nükleer
kaynaklı enerjinin üretilmemesi için hep
birlikte hareket etme yollarını arayacağız.
2017 nükleer karşıtı Sosyal Forumunu
kolaylaştırma komitesi
www.wsfnonuke.org

