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ВІДНОШЕННЯ ГРОМАДСЬКОСТІ ДО АТОМНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ ТА
ПРИЧИНИ УПЕРЕДЖЕНОГО СТАВЛЕННЯ ДО НЕЇ

І.М.Вишневський, А.П.Трофименко

Відношення громадськості до атомної енергетики (АЕ) пройшло через
ряд етапів. На початку свого розвитку АЕ практично не зустрічала протидії
серед населення: вважалося, що вона відкриє шлях до "чистого" виробництва
енергії, оскільки негативний екологічний вплив продуктів спалювання
органічного палива був очевидним.

Проте поступово виявлялися факти, що свідчили про погіршення
радіаційних умов навколо АЕС, про недоліки в їх роботі. Аварія на АЕС у
Тримайлайленді у 1979 році значно збільшила кількість противників АЕ. їх
головними аргументами були: ризик нових аварій, можливість одержання
плутонію для військових цілей, невирішенність проблеми надійного
захоронения високоактивних відходів, загроза ядерного тероризму.

Катастрофа на Чорнобильській АЕС у 1986 році викликала бурхливу
реакцію в усьому світі. У багатьох країнах пройшли демонстрації з вимогою
закриття усіх АЕС; інколи справа доходила до зіткнення з поліцією.

Тут сповна проявилася психологічна особливість громадської думки, яка
полягає у тому, що суспільство дуже боляче реагує на поодинокі великі аварії,
але в той же час численні дрібні щоденні аварії, наприклад на транспорті, в
яких гине незрівняно більше людей, залишаються практично непоміченими.

Ця обставина може дати відповідь на те, чому не існує організованого
руху проти теплової енергетики - суспільство просто звикло до мало не
щомісячних повідомлень про аварії на вугільних шахтах, на нафто- і
газопроводах та при перевезенні нафти. Екологічний вплив "нормально
працюючих" ТЕС взагалі не береться до уваги: він безпосередньо не відчува-
ється. В той же час велика надія покладається на зовнішньо привабливу ідею
використання енергії сонця та вітру без серйозного аналізу наявних для цього
технічних можливостей та вартості енергії, одержаної від цих джерел.

Протидія "зелених" розвиткові АЕ грунтується як на об'єктивних
труднощах роботи АЕС, так і на суб"єктивних, інколи пов"язаних з певними
соціальними замовленнями, аргументах. Склад прихильників цього руху дуже
неоднорідний. Серед них є люди, які щиро впевнені у правоті своїх уявлень
про методи захисту чистоти довкілля. Але серед них мало спеціалістів, які
здатні адекватно оцінити перспективи використання того чи іншого джерела і
тому їх побоювання грунтуються, головним чином, на емоціях. їх висновки, як
правило, мають бездоказовий або негативистський характер: виступаючи проти
АЕ, вони або не пропонують заміну їй, або називають джерела, які заздалегідь
непридатні для використання у промислових масштабах.

В лавах "зелених" є багато так званих "експертів", "занепокоєних
вчених", а також журналистів, які нерідко публікують неперевірені
повідомлення, а іноді і просто вигадки. Враховується, що суспільство набагато
охоче сприймає сенсаційні повідомлення, ніж об'єктивне викладення дійсних
фактів. Нарешті є серед них течії, яким з кон'юнктурних міркувань вигідно
заперечувати АЕ, навіть не утруднюючи себе скільки-небудь переконливою
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аргументацією. У цьому зацікавлені насамперед компанії, що добувають та
продають вугілля, нафту, газ та займаються виробництвом енергії,
використовуючи органічне паливо.

Спектр суджень про будь-яку нову технологію або процес завжди
містить, поряд з виваженою об'єктивною оцінкою, як безпідставно схвальні,
так і вкрай негативні висновки. Опоненти АЕ беруть свої аргументи серед
останніх, ігноруючи всі інші. Загалом, коріння антиядерного руху лежать у
підвищенному сприйнятті суспільством потенційної небезпеки застосування
нових технологій, що активно використовується соціальними силами, яким
невигідний розвиток АЕ.

Відношення громадської думки до АЕ у різних країнах дуже
неоднорідне. Практично в усіх західних країнах діє організація "Грінпіс", яка
веде активну пропаганду проти АЕ. Наслідки її діяльності відчуваються у
США, Німеччині, Японії і навіть у Франції, де 76% електроенергії
виробляється на АЕС. В результаті цього населення в цілому стримано
відноситься до АЕ, що впливає на енергетичну політику цих країн.

Своєрідну незалежну оцінку різних факторів, пов"язаних з розвитком
АЕ у світі, можна одержати з бази даних Міжнародної системи ядерної
інформації ІНІС. Якщо взяти термін "Атомна енергетика" і проаналізувати
кількість публікацій за 1984-1997 роки, присвячених дослідженям, що
ведуться у різних її напрямках, то в припущенні, що ця кількість визначає
актуальність проблем, які розглядаються, картина буде така (табл. 1):

Таблиця 1
Іншими словами, серед факторів,

що впливають на розвиток АЕ, головну
роль відіграють громадська думка та
суспільні відносини, які визначають
енергетичну політику при плануванні та
виробленні енергії і пов"язані з цим
економічні та політичні аспекти. Певну
роль відіграють прогнозування розвит-
ку АЕ, дослідження її екологічного
впливу та питання міжнародного
співробітництва у цій галузі.

Цікаво порівняти ці фактори з
тими проблемами, що визначають
актуальність робіт в галузі теплової
енергетики (табл. 2). В цьому випадку
найбільша увага приділяється оцінці
екологічного впливу продуктів
спалювання і, насамперед, вугілля.
Враховуються економічні показники
використання різних видів палива
шляхом порівняльних оцінок. Дослід-
жується забруднення повітря та методи
контролю забруднення внаслідок
викидів окислів сірки, азоту та СО2.

Назва проблеми

громадська думка
енергетична
політика
суспільні відносини
планування
вироблення енергії
економіка
політичні аспекти
прогнозування
екологічний вплив
міжнародне співроб.

кількість
публ.

1012
729

709

706
654

644
512

490
375

270

процент
робіт
16,6
11,9
11,6
11,5
10,7
10,5
8,4

8,0

6,1
4,4

Таблиця 2

Назва проблеми

екологічний вплив
вугілля
економіка
забруднення повітря

порівнювальні оцінки
контроль
забруднення
окисли сірки
окисли азоту
вуглекислий газ

громадська думка

кількість
публ.

309

264
185

180

176

153

136

118
67
11

процент
робіт
19,3
16,5
11,6
11,2

11,0
9,5

8,5

7,4
5,2
0,7
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Наведені дані дозволяють кількісно оцінити роль різних напрямків
робіт і вони підтвердждють, що громадська думка мало стурбована
екологічним впливом ТЕС (0,7% усіх робіт) і дуже занепокоєна таким
впливом від АЕС (16,6% робіт). В той же час вони свідчать, наскільки більш
важливим є вивчення екологічної дії ТЕС та обумовленого нею забруднення
екосфери. Це є об'єктивною картиною напрямків досліджень, які ведуться у
світі у зв"язку з застосуванням атомної та теплової енергетики, і вона не має
нічого спільного з твердженнями опонентів АЕ.

Розміри Чорнобильської катастрофи та її наслідки обумовили вкрай
негативне ставлення населення України до АЕ. Тривале замовчування правди
про цю аварію призвело до завищеної оцінки реальної небезпеки АЕ, до вимог
про закриття всіх діючих АЕС, появу чуток про низьку надійність усіх
реакторів тощо. Певну роль у цьому відіграли політичні мотиви деяких партій,
які намагалися таким чином завоювати популярність серед населення.
Яскравим прикладом цього став мораторій на завершення будівництва трьох
енергоблоків АЕС.

Ряд важливих питань, що відносяться до теперішнього стану АЕ
(суттєве поліпшення систем контролю та управління роботою реакторів
РБМК, відповідність параметрів реакторів ВВЕР міжнародним стандартам),
залишаються практично невідомими широкій громадськості. Майже не
згадується той факт, що на АЕС виробляється 40-45% електроенергії, а в
зимовий час - більше половини. Суспільство сприймає зростання кількості
захворювань за останні роки як наслідок Чорнобильської аварії, не
враховуючи дію промислових хімічних забруднювачів та погіршення
соціальних умов життя.

Досвід ряду західних країн показав, що повна та об"єктивна інформація
про усі переваги та недоліки АЕС виробляє правильне відношення громадської
думки до АЕ та підтримку її більшістю населення. Серед заходів, яких слід
вжити у цьому відношенні, можна назвати такі:

1. Проведення в Україні міжнародної наукової конференції під
приблизною назвою "Роль та місце АЕ у поточній та довготерміновій програмі
розвитку енергетичної бази країни" за участю експертів МАГ ATE, спеціалістів
з країн СНД та зацікавлених міністерств, відомств і громадських організацій.

2. Організація регулярного обговорення за круглим столом з показом по
телебаченню проблем АЕ України за участю як її прихильників, так і
опонентів. Об"єктивні аргументи обох сторін сприяли б адекватному
розумінню цієї проблеми громадськістю.

3. Проведення популярних лекцій по радіо та телебаченню про засади
АЕ, про принципи роботи реакторів та їх екологічний вплив у порівнянні з
тепловими станціями, про заходи по підвищенню безпеки АЕС тощо. Важливу
роль в цьому мають відіграти інформаційні служби АЕС.

4. Масове видання брошур та організація виставок з висвітленням
роботи АЕС та їх місця в енергетичній базі України.

5. Вибіркове опитування різних верств суспільства про їх відношення до
АЕ. Розроблена одна з можливих форм такого опитування. Знання дійсного
відношення населення до цієї проблеми дозволить уникнути багатьох помилок
у розвитку атомної енергетики України.
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