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Společná TISKOVÁ ZPRÁVA  
Hnutí DUHA, Centra pro dopravu a energetiku a CEE Bankwatch Network
Nedovolte Evropské bance plýtvat penězi
V Praze, 30. října 2000 - Členové Hnutí Duha, Centra pro dopravu a energetiku a CEE Bankwatch Network, kteří se stavějí kriticky k připravovanému projektu Evropské banky pro obnovu a rozvoj (EBRD) na dostavbu dvou jaderných elektráren na Ukrajině, dnes ráno zkoumali názory zaměstnanců a návštěvníků ministerstva financí na tento projekt. Tato akce je součástí mezinárodního dne protestů v 16 zemích [1], který má za cíl upozornit na fakt, že vedení EBRD dále pokračuje v přípravě projektu, který byl už v roce 1997 vyhodnocen jako neekonomický [2]. 

Aktivisté pře budovou Ministerstva financí rozdávali základní informace o projektu K2/R4 a dotazovali se zaměstnanců a návštěvníků na jejich názor, zda by Česká republika měla podporovat v EBRD dostavbu jaderných elektráren na Ukrajině. 57 dotázaných se vyjádřilo proti projektu, 22 pro. Dalších 43 bylo nerozhodnutých.

Dostavba dvou rozestavěných reaktorů Chmeľnickyj 2 a Rivne 4 (známých pod zkratkou K2/R4) [3] si má celkem vyžádat 1,72 mld. USD, z této částky chce EBRD poskytnout 190 mil. USD. Pokud se tak stane zvýší se šance Ukrajiny získat půjčky i z dalších zdrojů, především  z programu EURATOM.  Rozpočet dostavby se nafukuje bez přestání již od roku 1995, kdy byl v červnu zveřejněn oficiální rozpočet 871 milionů dolarů. EBRD jej v květnu 1997 přebila částkou 1,2 miliardy, která byla rok na to, v červnu 98, upravena na současných 1,725 miliardy amerických dolarů.

"Je nehorázné, že Evropská banka stále pokračuje v přípravě evidentně špatného projektu, který má navíc podporu pouhých 14 % Ukrajinců, " prohlásil Petr Hlobil ze CEE Bankwatch Network. " Žádáme proto, aby se Česká republika, která je jedním z akcionářů banky, postavila proti projektu K2/R4."

Kontakt 

Pavel Přibyl, Hnutí DUHA, tel.: 02- tel.: +420-2-22513859
Petr Hlobil, Centrum pro dopravu a energetiku, tel.: 02-781 65 71, 0603-154 349 
K dispozici jsou i kontakty na organizátory protestů v dalších zemích a řada publikací v angličtině.
Více informací najdete na internetu: www.bankwatch.org/k2r4

Poznámky

[1] K dnešnímu protestu se připojují organizace v těchto zemích: Belgie, ČR, Dánsko, Estonsko, Francie, Gruzie, Itálie, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Nizozemí, Norsko, Slovensko, Švédsko, Ukrajina, USA.

[2] V roce 1997 tým nezávislých odborníků jmenovaný EBRD  došel k jednoznačnému závěru,  že dostavba reaktorů není ekonomicky výhodná, spotřeba elektřiny na Ukrajině klesá a jako nejvýhodnější se jeví investice do rekonstrukce stávajících nejaderných zdrojů a do úspor.

[3] Jedná se o klasické sovětské reaktory typu VVER 1000 totožné s reaktory v našem Temelíně.

[4] Hlavní argumenty proti dostavbě reaktorů na Ukrajině:

·	Podle průzkumů veřejného mínění má tento projekt podporu pouhých 14 % obyvatelstva.

·	Vzhledem k velmi pravděpodobné možnosti protahování a prodražování dostavby, se kterou máme i v našich krajích značné zkušenosti, a k celkově nedobré finanční situaci Ukrajiny se nedomníváme, že přijetí půjčky od EBRD by Ukrajině jakkoli pomohlo.

·	Poptávka po elektrické energii na Ukrajině již delší dobu stabilně klesá. Ukrajina má dostatečné množství existujících zdrojů (více než 40% přebytek kapacity). Pokud má nějaká finanční pomoc směřovat do ukrajinského energetického sektoru, bylo by podle našeho mínění mnohem rozumnější investovat do programu rozvoje  alternativních zdrojů a energetických úspor.

·	Dostavba reaktorů Rovno 4 a Chmeľnickyj 2 je spojena s mnoha problémy v oblasti lidských práv a demokracie, jak už tomu při stavbě jaderných elektráren bývá. Jakýkoli veřejný odpor k dostavbě je vládou buď okázale přehlížen, nebo nevybíravě trestán. Odpůrcům výstavby se běžně vyhrožuje znemožněním studia, zaměstnání a dokonce i fyzickým násilím. 

·	Reaktory nedosahují dostatečných bezpečnostních parametrů. Navíc ukrajinský státní podnik Energoatom hodlá reaktory spustit o celé tři roky dříve než bude dokončena instalace všech technických bezpečnostních opatření.

[5] Česká republika má v EBRD podíl ve výši 0,86 % a zastupuje ji Pavel Mertlík jakožto guvernér banky, a pan Igor Očka, alternující ředitel, tel: -44-20-7338 6426, fax: -44-20-7338 6049, ockai@ebrd.org


