COMUNICAT DE LA SECTORIAL DE MEDI AMBIENT DE JOVES D’ESQUERRA
VERDA: DIEM NO A LA LEGALITZACIÓ DE LA CONTAMINACIÓ RADIOACTIVA
El món va recordar aquest mes de març el sisè aniversari de l'accident nuclear de
Fukushima (Japó), ocorregut com a conseqüència del terratrèmol i posterior tsunami a la
zona de Sendai l'11 de març de 2011. Aquest fet va obrir novament el debat, a nivell
mundial, sobre l’energia nuclear i els seus riscos. Va servir per recordar que, si fem un
repàs de la història dels accidents nuclears civils, trobem abocaments radioactius importants
cada 2 o 3 anys i una catàstrofe global i irreversible cada 25 anys (el temps que ha passat
entre l’incident de Txernòbil i el de Fukushima). Aquests incidents sempre suposen posar en
risc la població: la contaminació radioactiva afecta el medi ambient durant milers d’anys i
causa greus impactes en la salut de la ciutadania.
A la Península Ibèrica funcionen set reactors nuclears, als quals els està a punt d’arribar la
renovació de llicències el 2020 (Almaraz 1 i 2 i Vandellòs 2), 2021 (Ascó 1 i 2 i Cofrents) i
2024 (Trillo) després de més de 30 anys de funcionament. La voluntat de la indústria
nuclear i dels grups i partits polítics que li donen suport és que puguin allargar el
funcionament fins als 60 anys, com va demostrar el cas de la central de Garoña.
Una mostra d’aquesta voluntat contrària al benestar comú és que els Pressupostos de la
Generalitat de Catalunya del 2017 s’han aprovat amb un nou impost per fer front als efectes
negatius que la radioactivitat de les centrals nuclears catalanes té sobre la salut de les
persones. Així, trobem que aquestes intencions es mantenen malgrat que els tres reactors
catalans (Ascó i els dos de Vandellòs) són els que acumulen més avaries i accidents de tota
la península.
Des de JEV denunciem que aquest nou impost és un greu obstacle per la desnuclearització,
a la vegada que no representa una despesa dissuasiva per les nuclears en comparació amb
els enormes guanys que obtenen. Entenem que aquest impost “legalitza” la contaminació
radioactiva, ja que permet a les centrals i el lobby nuclear seguir generant residus sense cap
tipus de mesura que impulsi a la reducció de l’impacte negatiu d’aquests abocaments.
Sembla, doncs, una mesura que evita parlar del calendari de tancament de les centrals.
Per això, associacions ecologistes i antinuclears agrupades sota el Moviment Ibèric
Antinuclear hem denunciat els perills que comporta l’aprovació de l’impost nuclear si no va
acompanyada de mesures clares i efectives que garanteixin la disminució del risc per
radioactivitat. Així ho hem demostrat amb la publicació d’un manifest que ha rebut el suport
de més de 1.000 persones, entre les quals ens trobem els i les joves de JEV. Les signatures
s’han fet arribar al Ministeri d’Agricultura, Pesca Alimentació i Medi Ambient i a la
Conselleria de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat per demostrar el rebuig a la
"legalització” de la contaminació nuclear.
Per tot això, des de JEV valorem positivament la mobilització de les majories socials a favor
del bé comú i contràries a l'energia nuclear, que enriqueix a uns pocs mentre malmet la
salut de les persones, els animals i el medi ambient. L'any 2017 ha de marcar un canvi, des
del rebuig passiu a l'activisme, cap un país de la gent comuna lliure de nuclears. Recordem
Fukushima en el sisè aniversari des de la voluntat de mobilitzar-nos per avançar cap al final
de l'era nuclear.
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