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Bezpieczeństwo obiektów jądrowych na Białorusi
Trzydzieści lat po katastrofie w Czarnobylu na sąsiedniej Ukrainie Białoruś buduje swoją pierwszą
elektrownię jądrową. Pierwszy jej blok ma zostać uruchomiony w 2018 r. przy wsparciu ze strony
Rosji. Jednak w miarę realizacji projektu narastają obawy dotyczące bezpieczeństwa.

Białoruś dąży do realizacji ambicji nuklearnych przy pomocy Rosji
Wskutek katastrofy w Czarnobylu na Ukrainie w 1986 r. skażona została niemal jedna czwarta powierzchni
Białorusi, co jednak pozostaje tematem tabu w totalitarnym systemie po dziś dzień. W następstwie tej
katastrofy budzące się aspiracje nuklearne Mińska utknęły w martwym punkcie na dziesięciolecia. Jednak w
2006 r. rząd zatwierdził plany budowy pierwszej elektrowni jądrowej na Białorusi. Na miejsce powstania
elektrowni wybrano w 2008 r. Ostrowiec, położony ok. 50 km na wschód od stolicy Litwy. Wybór ten został
potwierdzony dekretem prezydenckim w 2011 r. W 2009 r. władze w Mińsku zapowiedziały, że generalnym
wykonawcą będzie rosyjskie przedsiębiorstwo Atomstrojeksport. Pierwsze prace rozpoczęto w 2013 r. Do
końca 2016 r. Rosja ma dostarczyć innowacyjny reaktor VVER 1200. Będzie on chłodzony wodą z rzeki Wilii,
przepływającej przez Wilno. Blok 1 zostanie uruchomiony w 2018 r., natomiast blok 2 w 2020 r. Do 2025 r.
planowane jest uruchomienie kolejnych dwóch bloków.

Energia jądrowa – odpowiedź na uzależnienie energetyczne Białorusi od Rosji?
Białoruś jest niemal całkowicie zależna od rosyjskiej energii, a około 90% importowanego przez ten kraj gazu
pochodzi z Rosji. Białoruski przemysł ciężki korzysta z energochłonnych poradzieckich technologii, a
obywatele Białorusi są przyzwyczajeni do sztucznie zaniżonych cen energii. W związku z tym oraz w obliczu
uruchomienia elektrowni jądrowej w Ostrowcu prezydent Alaksandr Łukaszenka wezwał obywateli w
kwietniu 2016 r., by w miarę możliwości korzystali z energii elektrycznej zamiast ropy naftowej i gazu,
argumentując, że „gaz i ropa podrożeją, natomiast energia elektryczna będzie tańsza”. Podczas gdy Mińsk
utrzymuje, że elektrownia jądrowa zmniejszy zależność energetyczną Białorusi od Rosji, krytycy twierdzą, że
Białoruś, której gospodarka państwowa przeżywa kłopoty, pozostanie zależna od Rosji: nie dość, że
elektrownię budują rosyjskie przedsiębiorstwa, Moskwa finansuje także wart 22 miliardy dolarów projekt.

Międzynarodowe obawy spowodowane budową elektrowni jądrowej w Ostrowcu
Podczas gdy cały wewnętrzny sprzeciw wobec budowy elektrowni jądrowej został stłumiony przez
autokratycznego prezydenta Białorusi, Litwa otwarcie oskarża Białoruś o naruszenie konwencji ONZ z Espoo i
konwencji z Aarhus za nieprzeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko, niepoinformowanie Litwy o
projekcie oraz nieinformowanie opinii publicznej o skutkach dla rzeki Wilii i wpływie na jakość wody pitnej na
Litwie. W 2014 r. państwa-strony konwencji z Espoo uznały, że władze w Mińsku nie dotrzymały części
zobowiązań podczas budowy elektrowni jądrowej. W marcu 2016 r. organizacja zaproponowała, by
rozwiązać ten spór przy pomocy międzynarodowej komisji śledczej. Po incydencie, który miał miejsce w dniu
8 kwietnia (potwierdzonym przez władze w Mińsku dopiero 10 maja), Litwa ponowiła swój apel o
przeprowadzenie testów wytrzymałościowych, wzywając Międzynarodową Agencję Energii Atomowej do
zapewnienia zgodności z międzynarodowymi wymogami bezpieczeństwa.
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Po wypadku w elektrowni jądrowej Fukushima w 2011 r. Rada Europejska poleciła w marcu 2011 r.
przeprowadzenie testów wytrzymałościowych we wszystkich elektrowniach jądrowych na terenie UE. W związku z
tym Białoruś zgodziła się przeprowadzić testy wytrzymałościowe reaktora jądrowego w powstającej elektrowni,
wykorzystując model Europejskiej Grupy Organów Regulacyjnych ds. Bezpieczeństwa Jądrowego. W swojej
rezolucji w sprawie polityki UE wobec Białorusi z 2013 r. (2013/2036(INI)) Parlament Europejski wezwał Białoruś,
„aby stosowała najwyższe międzynarodowe standardy bezpieczeństwa oraz prawdziwie niezależną ocenę skutków
środowiskowych przy budowie i eksploatacji elektrowni jądrowych” przy poszanowaniu konwencji z Espoo i
konwencji z Aarhus oraz zgodnie z zobowiązaniem Białorusi z 2011 r. do przeprowadzenia testów
wytrzymałościowych.

W ramach planu działania na rzecz współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa jądrowego z 2015 r. UE
dofinansowała białoruski organ regulacyjny sektora jądrowego (Ministerstwo ds. Sytuacji
Nadzwyczajnych/Gosatomnadzor) kwotą 1 mln EUR w celu zwiększenia jego zdolności w zakresie gotowości na
wypadek awarii jądrowej oraz reakcji na tego typu awarię.

W swoich konkluzjach w sprawie Białorusi z lutego 2016 r. Rada potwierdziła, że stosunki dobrosąsiedzkie i
współpraca regionalna są ważnymi elementami dla wzmocnienia współpracy między UE a Białorusią, a także
potwierdziła znaczenie zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego poza granicami UE i wezwała Białoruś do
współpracy z odpowiednimi organami międzynarodowymi.
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