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Преди няколко седмици се на-
вършиха четири години от 
най-тежката ядрена авария в 

японската история. Едва ли могат да 
се забравят драматичните събития от 
11.3.2011 г., когато след силно земетре-
сение в близост до най-големия япон-
ски остров Хоншу и последвалите въл-
ни „цунами“ бяха нанесени сериозни 
щети на префектурите Ивате, Мияги 
и Фукушима. Още по-страшното пред-
стоеше, когато охладителната система 
на атомната централа „Фукушима I“ 
отказа и три от шестте и реактора се 
разтопиха, разпространявайки  сил-
но радиоактивно замърсяване в целия 
регион. Десетки хиляди загинаха под 
рухналите сгради и заради прилив-
ната вълна, а повече от 300 000 души 
бяха евакуирани заради опасността 
от радиоактивно натравяне. Въпреки 
правителствените усилия и междуна-
родната подкрепа, четири години след 
тази трагедия японското общество из-
глежда все още не се е възстановило 
от шока, а пред страната стоят същи-
те труднопреодолими предизвикател-

ства.

Карта на земетресението от 
11.03.2011 в региона Тохоку

Бъдещето на ядрената енергетика

Четири години след Фукушима
Автор: Драгомир Касъров - Магистърската програма “История 
и съвременно развитие на страните от Източна Азия

БГ Наука е електронно издание, за да може всеки българин по света да има 

достъп до него.

БГ Наука е безплатно, защото знанието трябва да достига до всеки.
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Преди аварията едва ли много хора са 
знаели, че в страна като Япония, из-
вестна със силните природни бедствия 
(земетресения, тайфуни, цунами и 
вулканична активност) има атомни 
електроцентрали. Всъщност 30 % от 
произведената електроенергия идва 
именно от тях, като е било планира-
но след изграждането на още някол-
ко мощности този процент да нарасне 
до 40 %. Според данни на Министер-
ството на икономиката, търговията и 
индустрията в страната има 18 атом-
ни електроцентрали, две от които са 
в процес на строеж, но в последствие 
са замразени. Една от тях е централа-
та Намие-Одака отново в префекту-
ра Фукушима. Със своите 53 доскоро 
функциониращи реактора, Япония се 
нарежда на трето място в света след 
САЩ (104) и Франция (59).

Предвид природните и географски 
особености на страната мнозина биха 
задали логичния въпрос – защо трябва 
да се разчита толкова много на ядрени 
мощности с оглед на опасностите, кои-
то крият. Като основна причина може 
да се посочи все по-голямата консу-
мация на енергия, но не само. Япония 
е на трето и четвърто място в света 
съответно по брутен вътрешен про-
дукт  и покупвателна способност, из-

преварвана от САЩ и Китай, като зад 
тези внушителни резултати стои един 
добре балансиран производствен сек-
тор базиран както в страната, така и в 
чужбина. Въпреки, че е изключително 
бедна на природни ресурси и сурови-
ни за промишлеността си, чрез меж-
дународната търговия и оптимизация 
на разходите, липсата им не предста-
влява толкова сериозен проблем за 
националната икономика. Нуждата 
от енергийни източници се определя 
като далеч по-сериозна пречка за под-
държане и развитие на индустриалния 
капацитет на страната. Поради редица 
причини, сред които географската от-
далеченост от нефтени и газови нахо-
дища и политическите ангажименти, 
заради които не могат да бъдат реали-
зирани съвместни енергийни проекти 
с големите съседи на азиатския конти-
нент – Китай и Русия, островната дър-
жава винаги е търсила нови начини за 
задоволяване на нуждите си със собст-
вени сили. Това най-често се постига с 
внос на горива, слънчева, хидро и ге-
отермална енергия, но те не достигат.  

Освен това Япония е една от малкото 
страни, които са заложили в национа-
ланата си политика конкретни стъпки 
за стриктно спазване на протокола от 
Киото, регламентиращ намаляването 
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на емисиите парникови газове, кое-
то допълнително налага намаляване 
на използването на изкопаеми гори-
ва. Заради по-високия процент доби-
вана енергия, разработването и раз-
гръщането на ядрените мощности се 
възприема и като начин за справяне 
с екологичните проблеми. Това е и в 
съответствие с концепцията за „нис-
ковъглеродно общество“ (Low Carbon 
Society), която беше обявена още през 
2008 г. от министър-председателя 
Ясуо Фукуда, който постави високата 
цел до 2050 г. Япония да понижи вми-
сиите парникови газове с 60-80 %. Без 
съмнение в тази стратегия се е разчи-
тало на развиването на ядрената енер-
гетика предвид обявените планове за 
строеж на още няколко централи. Об-
ществената подкрепа за подобен тип 
мерки винаги е била силна, не само 
заради традиционата връзка на япо-
неца с природата (около 73 процента 
от територията на страната е покрита 
с гори, релефът е планински и не е го-
ден за селско стопанство и трудно би 
бил урбанизиран), но и заради Китай, 
който в японските медии все по-често 
се посочва като пример за безотговор-
ност към околната среда за сметка на 
икономическия възход.

Ограничената площ също е сериозен 

фактор, заради който ядрените елек-
троцентрали са предпочитан енерги-
ен източник. Въпреки че добива на 
слънчева енергия се увеличи след съ-
битията във Фукушима, главно бла-
годарение на държавни субсидии за 
инсталация на соларни панели върху 
жилищните сгради, заради високата 
гъстота на населението и съсредото-
чаването му в жилищни кооперации с 
по-малка площ за сметка на вертикал-
ното си разположение, енергията от 
тях трудно може да задоволи нуждите 
на собствениците си, камо ли да осигу-
рява енергия за индустрията. Доказа-
телства за това са и проекти за поставя-
не на плаващи соларни панели върху 
речните корита, язовирните водни ба-
сейни (на снимката), както и изграж-
дането им върху изкуствени острови. 
За пример може да послужи най-го-
лямата централа за добив на слънче-
ва енергия в Япония - Нанацуджима в 
провинция Кагошима, която покрива 
площ от 1,270,000 кв.м с годишен ка-
пацитет от 78,800 мгв/ч. и ще редуци-
ра въглеродните емисии с 25 000 тона 
годишно. Може би най-амбициозният 
проект обявен от японската агенция за 
аерокосмически изследвания (JAXA) 
е извеждането в космоса на орбитал-
на слънчева централа до 2025 г. Това 
заедно с плановете на японската кор-
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порация „Шимизу“ за поставяне на 
пръстен от соларни панели на Луната 
са само примери за това колко слож-
на е ситуацията с намирането на място 
за соларни панели както на японската 
суша, така и в нейните териториални 
води. 

Плаващи соларни панели в язовира 
Ямакура префектура Чиба

Добива на геотермална енергия е за-
труднен главно заради находищата, 
които са в планински райони и опасе-
нията на хората, че така ще се засегнат 
местните екосистеми. За японеца по-
криването на даден участък със солар-
ни панели е еднакво разхищение на 
земя, както примерно застрояването 
му. 

След събитията в АЕЦ Фукушима стра-

ната беше разтърсена от масови проте-
сти против добива на ядрена енергия 
и призиви да се засили развитието на 
алтернативни енергийни източници. 
С право може да се заключи, че япон-
ското правителство изпадна в сложна 
ситуация и трябваше да вземе трудно 
решение – да устои на обществения 
натиск или да спре ядрените мощно-
сти. Беше избран вторият вариант и 
всички централи бяха спрени с цел ин-
спекции, оставяйки страната без нито 
един работещ реактор за първи път от 
1970 г. насам.  

Демонстрации срещу ядрената енер-
гетика в япония

Въпреки че четири години по-късно 
мнението на хората не се е промени-
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ло особено, министър-председателят 
Шиндзо Абе обяви, че ще положи уси-
лия за възстановяването на ядрени-
те мощности и възвръщането на този 
ценен за Япония енергиен източник. 
Впрочем това решение е напълно раз-
бираемо, като се имат предвид по-го-
ре изложените парични. Още през 
юли 2012 г. реактори 3 и 4 в центра-
лата Ои започват работа, въпреки об-
ществения натиск и отново са спрени 
за профилактика след като се намес-
ва районния съд в префектура Фукуи.  
По-пресен пример е от февруари 2015 
г., когато стана ясно, че компанията 
Kansai Electric Power Co., собственик 
на централите Михама и Такахама от-
ново във Фукуи, ще се обърне към яд-
рения регулатор на Япония с искане те 
да бъдат пуснати в експлоатация отно-
во.

Недоверие в държавните инсти-
туции
  
Независимо от политическите обеща-
ния и икономическите условия, клю-
чов момент тук е факторът сигурност. 
Вярно е, че до тази трагедия се стиг-
на след изключително силното земе-
тресение с магнитуд 9.0 по скалата 
на Рихтер (най-силното до момента 
в Япония и четвърто по сила в света) 

и цунами с височина 10 метра. Освен 
това епицентърът беше прекалено 
близо до брега, което не остави почти 
никакво време за реакция. 

Трябва да се отбележи обаче,че според 
доклада на независимата комисия за 
разследване на катастрофата, органи-
зирана от компанията-собственик ТЕ-
ПКО (Tokyo Electric Power Company), 
всички причини са били предвидими 
и не са предприети предварителни 
мерки в случай на земетресение и цу-
нами. Не е направена оценка на въз-
можните вторични щети, които могат 
да възникнат след такова бедствие. 
Още повече, в последствие се оказва, 
че почти всички японски ядрени цен-
трали са незащитени в случай на ви-
соки приливни вълни. Последвалото 
национално разследване на събитията 
препотвърждава изводите на незави-
симата комисия, като за пример може 
да послужи изказването на професор 
Кийоши Курокава от Токийския уни-
верситет, че инцидентът в никакъв 
случай не може да се определи като 
природно бедствие, а е катастрофа 
вследствие на човешка дейност, която 
е могла и е трябвало да бъде предвиде-
на и предотвратена. Последствията от 
нея е трябвало да бъдат посрещнати с 
далеч по-решителна човешка намеса. 
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Сред изводите на комисията е и след-
ното изречение – „Правителствата, 
регулиращите органи и компанията-
оператор не са демонстрирали чувство 
на загриженост за човешкия живот и 
общество.“

Професор Татсухико Кодама, дирек-
тор на радиоизотопния център към 
Токийския университет, стига много 
по-далеч. В своята реч пред комиси-
ята по здравеопазване, труд и соци-
ално подпомагане на долната камара 
на японския парламент на 27.07.2011 
г. той изключително разгорещено  
представи изводите си подкрепени с 
научни доказателства, според които 
японското правителство подценява 
количеството изпуснати радиоактив-
ни частици, а то е много по-голямо 
от това след атомната бомбардировка 
над Хирошима. Също така той изрази 
своя гняв заради бавните действия на 
правителството и настоя да се вземат 
бързи мерки насочени към обеззара-
зяване на засегнатите райони като се 
отдели изключително внимание на 
децата. Потвърждение на думите му 

е официалното становище на несъ-
ществуващата вече Агенция за ядрена 
и индустриална безопасност, според 
което  след аварията във Фукушима  е 
бил изпуснат 168.5 пъти повече от ра-
диоактивния материал Цезий-137. 

Всички тези становища се стоварват 
като чук върху компаниите занимава-
щи се с ядрена енергетика и особено 
върху държавните институции. Дове-
рието към тях  ерозира до голяма сте-
пен заради знаците на неподготвеност 
и некоординираност, които допълни-
телно объркват хората. Един от по-
следните примери за това е репортаж 
на австралийската телевизия АВС, от 
който се разбира, че жители на Фу-
кушима сами изследват децата си за 
рак, тъй като смятат, че властите кри-
ят истинските мащаби на заразяване. 
Други подобни случаи документирани 
от чуждестранни медии разказват за 
хора, които провеждат почвени тесто-
ве в зони обявени за „безопасни“ и са 
решени да ги използват като доказа-
телство в искове срещу ТЕПКО и дър-
жавните институции занимаващи се с 
обществената безопасност.

БГ Наука взе участие в проект посветен на неправителствените организации, 
тяхното  развитие,  управление и маркетинг. Проектът се състоя в  Италия.

www.ngo.nauka.bg 
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Активисти на  „Грийнпийс“ протес-
тиращи в Токио

Последната история, която обиколи 
всички по-големи медии и дори се по-
яви на страниците на някои български 
сайтове е свързана с Наото Мацумура 
– единственият човек останал в силно 
замърсената радиоактивна зона, за-
щото иска да помага на множеството 
изоставени животни. Всеки ден той 
се грижи за домашни кучета и котки, 
щрауси, диви свине и крави без да се 
страхува за здравето си като казва, че 
и без това човек след 20-30 години за-
почва да се разболява от всякакви бо-
лести. Неговите последни думи към 
водещия на това необикновено интер-
вю са „всички ние бяхме изоставени от 
правителството“.

Наото Мацумура – последният чо-
век във Фукушима

Социално напрежение 

Иваки е сред градовете с най-голям 
брой евакуирани след аварията във 
Фукушима. Миналата година там са 
били настанени около 24 000 души, 
които са живеели на север в близост 
до радиационната зона. Сатоми Ино-
коши и нейните приятелки изпитват 
страх, че градът им се променя, но 
не за добро. Цените на земята скачат 
почти двойно заради заселването на 
други хора, които дори не са от опас-
ната зона. Стотици работници, пома-
гащи за обеззаразяването, също биват 
настанени в хотели или набързо из-
градени общежития. Със стечение на 
времето обаче се наблюдава промяна 
на отношението към новодошлите. 
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Много от жителите на Иваки изпитват 
недоволство заради това, че държава-
та изплаща компенсации на постра-
далите и по този начин те стават срав-
нително богати за стандартите на този 
работнически град, чиято икономика 
се върти около близките въглищни 
мини и пристанището. Страхът от ра-
диацията също допринася за разделе-
нието в това малко общество. Почти 
никой не посещава развлекателния 
квартал, тъй като често се стига до ин-
циденти с работниците.   

Евакуираните хора също не се чувст-
ват добре в подобна среда, те често 
се затварят във временните си жили-
ща, не комуникират със съседите си и 
странят от жителите на града. На тях 
им е забранено да се върнат по родни-
те си места, където са оставили всич-
ките си вещи. Местните не са против 
компенсациите за пострадалите, но са 
недоволни от начина на определяне 
на сумите. Те се чувстват натоварени 
да помагат на хора, които получават 

много повече пари от тях и живеят без 
да плащат наем във временните жи-
лища.

Уличен надпис който гласи „Жертви 
от Фукушима – махайте се“

БГ Наука организира научна конференция по повод 50-ти брой на сп. „Бъл-
гарска Наука“

БГ Наука  продуцира документалният филм „На Нож!“ посветен на 100 го-
дишнината от Балканската война. 

www.1912.nauka.bg 
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През януари 2013 г. вандали трошат 
прозорци и хвърлят боя по коли пар-
кирани в района на евакуираните, а 
месец по-рано из града се появяват 
надписи приканващите пострадалите 
да напуснат. ТЕПКО е изплатила над 
41 милиарда долара обезщетения, но 
сумите варират според радиационни-
те нива измерени в зоните, откъдето 
са се оплакали хората. Тази система 
изглежда напълно несправедлива и 
според самите пострадали. Така че-
тиричленно семейство от евакуиран 
град може да получи около един ми-
лион долара, а друго семейство, което 
живее в далечния край на града мал-
ко над половината от тези пари. Тази 
система не отчита, че и двете семей-
ства нямат право да използват старите 
си вещи и трябва да започнат от нула-
та. Град Иваки бива заобиколен от ра-
диоактивния облак и въпреки, че жи-
телите му са евакуирани за кратко, те 
получават разрешение да се завърнат. 
Компенсациите им са много по-малки 
– едва 1200 долара.

Евакуираните хора често биват обви-
нявани, че използват държавните по-
мощи за да си купуват скъпи дрехи, 
къщи и автомобили и нямат желание 
да се връщат по родните си места. Ос-
вен това правителството е решило да 

изгради постоянни жилища за 1600 
души, които да им бъдат отдадени без-
възмездно. Според анкета проведена 
през януари миналата година повече 
от половината жители на Иваки из-
питват съжаление и симпатия към но-
водошлите, но същевременно и силна 
завист.

Временни жилища за евакуирани в 
град Сендай

Други, въпреки че имат разрешение 
да се приберат, отказват да го напра-
вят и освобождават временните жили-
ща опитвайки да се установят в града. 
Пример за това е село Каваучи на се-
вер от Иваки където са се завърнали 
1476 души от всички 2758 регистрира-
ни в местната община. Това са главно 
възрастни, а младите предпочитат да 
потърсят препитание другаде. При-
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чините за това са три. Освен страх от 
радиация, много от децата в гимнази-
ята ходят до съседните градове на из-
ток, но те са обезлюдени. Пътя до най-
близката гимназия отнема един час 
и малцина го предпочитат. Третата 
причина е финансова. Мнозина губят 
работата си и въпреки усилията да се 
привлекат инвестиции и да се разкри-
ят работни места засега са само сто-
тина и то на нископлатени позиции. 
Това се наблюдава не само в Иваки, но 
и в другите градове приели евакуира-
ни като няма изглед положението да 
се промени в скоро време.

Поглед към бъдещето

Шинтоистки свещеници отслуж-
ват служба в „града-призрак“ На-
мие, префектура Фукушима

Ясно е, че най-прекият път за възста-
новяване на страната минава през 
рестарта на ядрените мощности. Най-

важното нещо, което трябва да се про-
мени е да бъдат значително повише-
ни изискванията за безопасност на 
подобни стратегически обекти. Това 
далеч не е непосилна цел като се има 
предвид високото технологично ниво 
и постиженията на японците в архи-
тектурата на своите сгради. Алтерна-
тивните източници на енергия могат 
да подпомогнат процеса по съживя-
ване на икономиката, като същевре-
менно се изпълняват и националните 
цели свързани с опазването на окол-
ната среда. Никой не може да върне 
жертвите, нито да възстанови домо-
вете на хората, но преодоляването на 
пропастта между общество и управля-
ващи може да стане след изнасянето 
на цялата истина за трагедията. Дове-
рието може да бъде върнато само чрез 
ясни знаци, че уроците от това разру-
шително събитие са научени и се пола-
гат усилия то никога да не се повтори.  
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