
– Petycja L-10/2005, którą złożyła Suitupe Kiritome (Kiribati), w sprawie 
domniemanego niewykonania przez Wielką Brytanię przepisów 
dyrektywy 96/29 EURATOM, dotycząca ostatnich rdzennych 
mieszkańców Wyspy Bożego Narodzenia narażonych na skutki prób 
jądrowych przeprowadzonych w latach 1957-1958

Składająca petycję, reprezentowana przez prawnika, nawiązuje do prób jądrowych 
przeprowadzanych przez Wielką Brytanię w latach 1957-1958 na Wyspie Bożego 
Narodzenia na południowym Pacyfiku, gdy wyspa była jeszcze kolonią brytyjską (do 
1979 r.). Próby stanowiły poważne ryzyko dla zdrowia ludności cywilnej. Około 300 
mieszkańców wyspy, wśród nich składająca petycję, zostali rzekomo skażeni 
promieniowaniem podczas próbnych wybuchów. Z powodu narażenia na 
promieniowanie składająca petycję cierpiała na trwałe uszkodzenia skóry, które 
mogły spowodować powstanie nowotworu. Składająca petycję twierdzi, że rząd 
Zjednoczonego Królestwa był w tamtym momencie w pełni świadomy ryzyka 
związanego z próbami jądrowymi i opiera swe zarzuty na oficjalnych raportach i 
wewnętrznych dokumentach rządowych z lat 50-tych, których kopie zostały 
załączone do petycji. W jednym z tych dokumentów proponowano utworzenie strefy 
bezpieczeństwa, o promieniu 400 mil, wokół wyspy. Stopień napromieniowania 
zastosowany do określenia tego obszaru uznano w tym samym dokumencie za „15 
razy wyższy niż poziom dozwolony przez Międzynarodową Komisję Ochrony 
Radiologicznej”. Według składającej petycję, mimo oficjalnie stwierdzonego 
zagrożenia dla rdzennej ludności Wyspy Bożego Narodzenia, Wielka Brytania nie 
poczyniła żadnych starań celem ewakuacji mieszkańców w bezpieczne miejsce.
Składająca petycję przytacza wymogi dyrektywy Rady 96/29 EURATOM, których jej 
zdaniem Wielka Brytania nie spełniła wobec nadal żyjących osób, które przetrwały 
wyżej wymienione próby jądrowe. Wielka Brytania, według niej, przede wszystkim 
nie spełniła wymogu sklasyfikowania ich jako referencyjnej grupy ludności w celu 
oceny dawki promieniowania na jaką byli narażeni i kontrolowania skutków 
zdrowotnych. Cytuje prawo precedensowe ETS na poparcie swej opinii, że przepisy 
dyrektywy stosują się do przyszłych skutków działań, które podjęto w przeszłości i 
podkreśla, że w momencie przystąpienia Zjednoczonego Królestwa do traktatu 
EURATOM Wyspa Bożego Narodzenia podlegała brytyjskiej jurysdykcji. Składająca 
petycję domaga się od Wielkiej Brytanii egzekwowania wymogów dotyczących 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zawartych w dyrektywie, aby dzięki regularnym 
kontrolom zagwarantować wczesne wykrywanie i leczenie nowotworów i chorób 
popromiennych.

Informacja

– Petycja 720/2002 dotyczyła podobnej kwestii narażenia na promieniowanie 
pracujących na Grenlandii.

Zalecenia

– ogłoszenia dopuszczalności;
– zwrócenie się do Komisji o udzielenie informacji;
– zwrócenie się do brytyjskiego rządu o udzielenie informacji


