Περίληψη Εκδήλωσης
Οι σύγχρονες πρωτοβουλίες του Καζακστάν
(«ATOM project», «G-Global»)
Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας.
Στην αρχή της οµιλίας µου, επιτρέψτε µου να ευχαριστήσω τον κ.
Ανδριανόπουλο που έδωσε στην Πρεσβεία µας την ευκαιρία να αναπτύξουµε έναν
διάλογο για τη χώρα µας και για την φιλοξενία του εδώ στο Πανεπιστήµιο.
Στις 16 ∆εκεµβρίου του 1991 το Καζακστάν κήρυξε την ανεξαρτησία του και
από εκείνη τη στιγµή ακολουθεί µια ενεργή εξωτερική και διεθνή πολιτική µε στόχο
την εξασφάλιση της ειρήνης και της σταθερότητας στην περιοχή και στον κόσµο
γενικότερα. Ειδικότερα, η συµβολή µας στην ενίσχυση της ασφάλειας, στη χώρα και
στο εξωτερικό ήταν η ιστορική απόφαση του Προέδρου του Καζακστάν – ηγέτη του
έθνους, Νουρσουλτάν Ναζαρµπάγιεφ για πυρηνικό αφοπλισµό το 1991 αφού µέχρι
τότε το πυρηνικό οπλοστάσιο της χώρας ήταν το τέταρτο στον κόσµο µε 110
βαλλιστικούς πυραύλους και 1200 πυρηνικές κεφαλές, ικανό να πλήξει κάθε σηµείο
του πλανήτη.
Εξίσου σηµαντική ήταν και η απόφαση του Προέδρου του κράτους να κλείσει
την περιοχή του Σεµιπαλατίνσκ που χρησιµοποιούνταν για πυρηνικές δοκιµές την
εποχή της Σοβιετικής Ένωσης. Για περισσότερα από 40 χρόνια στη χώρα µας είχαν
πραγµατοποιηθεί περίπου 500 ατµοσφαιρικές, επιφανειακές και υπόγειες δοκιµές
για στρατιωτικούς και «ειρηνικούς» σκοπούς. Για παράδειγµα, θα πρέπει να
σηµειωθεί ότι αυτό είναι το ήµισυ του συνόλου των δοκιµών που έχουν γίνει σε όλο
τον κόσµο από τη στιγµή της εµφάνισης των πυρηνικών όπλων. Μέρα µε την ηµέρα η
ραδιενέργεια δηλητηρίαζε τις στέπες, τα ποτάµια και τις λίµνες, καταστρέφοντας
σιγά-σιγά όλα τα ζωντανά όντα στη γύρω περιοχή. Οι πυρηνικές δοκιµές έχουν
αφήσει περίπου 2 εκατοµµύρια Καζάχους που ζούσαν γύρω από το πολύγωνο όπου
διεξάγονταν οι δοκιµές, ανάπηρους.
Έτσι, παρά το γεγονός ότι ο χώρος του πολυγώνου καταλάµβανε 18.500 τετρ.
χλµ., σήµερα εκτιµάται ότι καταστράφηκαν περιοχές σε έκταση 304.000 τετρ.χµ. Οι
πυρηνικές δοκιµές που πραγµατοποιούνταν για δεκαετίες στο χώρο δοκιµών του
Σεµιπαλάτινσκ, είχαν καταστροφικές συνέπειες για την ανθρωπιστική, κοινωνική και
οικονοµική κατάσταση του πληθυσµού και για την κατάσταση του περιβάλλοντος. Οι
συνέπειες των πυρηνικών δοκιµών εξακολουθούν να επηρεάζουν αρνητικά την υγεία
των ανθρώπων που ζουν κοντά στο πολύγωνο. Και 70 τοις εκατό από αυτούς είναι
θύµατα δεύτερης και τρίτης γενιάς, γεννηµένοι από γονείς που είχαν εκτεθεί στην
ραδιενέργεια. Σύµφωνα µε τους επιστήµονες, η δραστηριότητα της ακτινοβολίας από
το πλουτώνιο άρχισε να µειώνεται, όµως για να φτάσει σε ένα ασφαλές επίπεδο
πρέπει να περάσουν 24.000 χρόνια. Σήµερα σε ορισµένες επικίνδυνες ζώνες η
ακτινοβολία φτάνει ακόµα και 10.000 - 20.000 µικρό-Ραίντγκεν ανά ώρα (ενώ το
ασφαλές επίπεδο της ακτινοβολίας θεωρείται περίπου 50 µικρό-Ραίντγκεν ανά ώρα).
Με το κλείσιµο του πολυγώνου στο Σεµιπαλατίνσκ το 1991 ξεκίνησε η νέα
περίοδος του αφοπλισµού και της µη διάδοσης των πυρηνικών όπλων. Στον κόσµο
υπήρχαν πέντε πυρηνικά πολύγωνα που λειτουργούσαν σαν σιαµαία δίδυµα, δηλαδή
το ένα εξαρτιόταν από το άλλο. Τερµατίζοντας τη λειτουργία ενός από αυτά, το
Καζακστάν έδωσε παράδειγµα στη διεθνή κοινότητα. Αυτό τελικά οδήγησε στην

σταδιακή κατάργηση και των υπόλοιπων πολυγώνων. Το 1992 οι Αµερικανοί και οι
Βρετανοί σταµάτησαν τις δοκιµές τους στη Νεβάδα. Ύστερα οι Γάλλοι σταµάτησαν
τις δοκιµές τους στην Μουρουρόα στον Ειρηνικό Ωκεανό. Την µεγαλύτερη αντίσταση
έφεραν οι Κινέζοι µε το Λόµπνορ που ωστόσο τερµάτισε τη λειτουργία του το 1996.
Ενόψει των ανωτέρω, το Καζακστάν οδήγησε µια διεθνή εκστρατεία για να
αποφευχθεί η επανάληψη µιας τέτοιας κατάστασης στο µέλλον. Στην αρχή το κράτος
ξεκίνησε την πρωτοβουλία για τη δηµιουργία µιας ζώνης ελεύθερης από τα πυρηνικά
όπλα στην Κεντρική Ασία. Η εφαρµογή αυτής της πολιτικής άρχισε σε περιφερειακό
επίπεδο µέσω της ενεργούς συνεργασίας και του συντονισµού µε τα γειτονικά κράτη
της Κεντρικής Ασίας, χτίζοντας διµερείς σχέσεις και συνεργασίες σε περιφερειακά
φόρουµ - όπως ο Οργανισµός Συνεργασίας της Σαγκάης και η ∆ιάσκεψη για την
αλληλεπίδραση και τα µέτρα εµπιστοσύνης στην Ασία.
Επιπλέον, η ∆ηµοκρατία µας έχει δραστηριοποιηθεί σε διεθνές επίπεδο για
έναν κόσµο χωρίς πυρηνικά όπλα. Ειδικότερα, το 2006, το Καζακστάν, µαζί µε τη
Ρωσική Οµοσπονδία και τις Ηνωµένες Πολιτείες έγινε ένα από τα ιδρυτικά µέλη της
Παγκόσµιας πρωτοβουλίας για την καταπολέµηση της πυρηνικής τροµοκρατίας. Στη
συνέχεια, η χώρα µας ξεκίνησε την υπογραφή της Συνθήκης µε το Κιργιζστάν, το
Τατζικιστάν, το Τουρκµενιστάν και το Ουζµπεκιστάν µε την οποία η Κεντρική Ασία
κηρύσσεται µια αποπυρηνικοποιηµένη ζώνη.
Το 2009, µε πρωτοβουλία του Καζακστάν στην 64η σύνοδο της Γενικής
Συνέλευσης των Ηνωµένων Εθνών εγκρίθηκε οµόφωνα η Απόφαση 35/64 για την
καθιέρωση της Παγκόσµιας ηµέρας κατά των πυρηνικών δοκιµών στις 29
Αυγούστου. Η απόφαση αυτή αφορά την πιο ενεργή εκπαίδευση και ενηµέρωση των
πολιτών «σχετικά µε τις συνέπειες από τις δοκιµαστικές χρήσεις των πυρηνικών
όπλων, καθώς και τις πυρηνικές εκρήξεις, και την ανάγκη να τερµατιστούν αυτές,
ώστε να επιτευχθεί ο στόχος ενός κόσµου χωρίς πυρηνικά όπλα».
Ωστόσο, επί του παρόντος υπάρχουν ορισµένα προβλήµατα. Έτσι, δεν έχει
ακόµη επιτευχθεί καθολικά η µη διάδοση των πυρηνικών όπλων. Εκτός της Συνθήκης
έµειναν «νέες» πυρηνικές χώρες και µερικές λεγόµενες «οριακές» χώρες που
βρίσκονται στο στάδιο της κατοχής της πυρηνικής τεχνολογίας. Ύστερα, πριν από
δύο χρόνια, υπογράφηκε η Συνθήκη της Πράγας µεταξύ των Ηνωµένων Πολιτειών
και της Ρωσίας, η οποία ανανέωσε τη διαδικασία µείωσης των στρατηγικών
επιθετικών όπλων. Ωστόσο, αυτό δεν έγινε παράδειγµα για τις άλλες χώρες της
«πυρηνικής λέσχης».
Επιπλέον, δεν µπορεί να τεθεί σε ισχύ η συνθήκη για την πλήρη απαγόρευση
των πυρηνικών δοκιµών. Εδώ λείπουν οι υπογραφές µόνο λίγων χωρών από την
«οριακή» οµάδα. ∆εν ρυθµίστηκε το θέµα µε την παγκόσµια παρακολούθηση για την
εξέλιξη των εθνικών προγραµµάτων πυρηνικής ενέργειας. Η έλλειψη σαφών
κανόνων δηµιουργεί υποψίες για πυρηνικές φιλοδοξίες ή ακόµα και για την
υποστήριξη της πυρηνικής τροµοκρατίας σχεδόν σε κάθε κράτος που επιδιώκει να
χρησιµοποιήσει την πυρηνική ενέργεια ειρηνικά. Αυτές οι αδικίες όχι µόνο δεν
στηρίζουν την πολιτική της µη διάδοσης των πυρηνικών όπλων, αλλά δηµιουργούν
δυσπιστία στον τοµέα της πυρηνικής ασφάλειας. Υπάρχουν ανησυχίες ότι οι
τροποποιήσεις στη Σύµβαση για τη Φυσική Προστασία των Πυρηνικών Υλικών δεν
µπορούν να τεθούν σε ισχύ, όπως είχε προγραµµατιστεί το 2014. Ο λόγος είναι η
άρνηση διάφορων χωρών να την επικυρώσουν.
Όπως προκύπτει από τα παραπάνω, από τις πρώτες ηµέρες της ανεξαρτησίας
η προτεραιότητα για τον Πρόεδρο του Καζαχστάν Νουρσουλτάν Ναζαρµπάγιεφ ήταν
να διασφαλίσει την παγκόσµια ασφάλεια, ιδίως στον τοµέα της µη διάδοσης των
όπλων µαζικής καταστροφής και του πυρηνικού αφοπλισµού, µε όραµα την πολιτική
της βαθµιαίας ένταξης στη διαδικασία αυτή ολόκληρης της διεθνούς κοινότητας.
Με σιγουριά µπορούµε να πούµε ότι το Καζακστάν είναι µία από τις χώρες η
οποία διεκδικεί ενεργά την έναρξη ισχύος της Συνθήκης συνολικής απαγόρευσης των
πυρηνικών δοκιµών και καταβάλλει µεγάλες προσπάθειες να πείσει και τα αλλά

κράτη να υπογράψουν τη Συνθήκη αυτή. Για αυτό το λόγο η ∆ηµοκρατία τακτικά
διεξάγει διάφορες εκδηλώσεις διεθνούς χαρακτήρα µε τη συµµετοχή αρχηγών
διάφορων κρατών και εκπροσώπων κυβερνήσεων, καθώς και διεθνών οργανισµών.
Έτσι, το 2012 στην πρωτεύουσα της χώρας είχε διεξαχθεί το ∆ιεθνές Συνέδριο «Από
την απαγόρευση των πυρηνικών δοκιµών προς τον µη-πυρηνικό κόσµο» µε µια
περιήγηση στην πόλη Σεµέι (πόλη Οικογενειών) η οποία κάποτε ήταν κλειστό
πολύγωνο. Στο πλαίσιο της ∆ιάσκεψης ο Πρόεδρος Νουρσουλτάν Ναζαρµπάγιεφ
ανακοίνωσε την έναρξη του πρότζεκτ «ATOM» το ακρωνύµιο του οποίου αποτελείται
από τις πρώτες τέσσερις αγγλικές λέξεις: «Abolish Testing—Our Mission» (δηλαδή
«Η αποστολή µας είναι η κατάργηση των δοκιµών».
Το πρότζεκτ ATOM είναι µια νέα διεθνής πρωτοβουλία του Καζακστάν που
σκοπεύει να πετύχει την παγκόσµια στήριξη στο θέµα της οριστικής και αµετάκλητης
απαγόρευσης των δοκιµών των πυρηνικών όπλων και την πλήρη εξάλειψή τους. Το
πρότζεκτ ATOM έχει ως στόχο να ευαισθητοποιήσει τη διεθνή κοινή γνώµη
προβάλλοντας τις τεκµηριωµένες καταστροφικές ανθρωπιστικές επιπτώσεις από τις
πυρηνικές δοκιµές, ιδίως σχετικά µε τις συνέπειες των πυρηνικών δοκιµών που
πραγµατοποιούνταν στη χώρα από το 1949 µέχρι το 1991, οι οποίες είχαν αρνητικές
επιπτώσεις στην υγεία και στη ζωή σχεδόν δύο εκατοµµυρίων ανθρώπων.
Ο στόχος της αποστολής είναι να εξασφαλίσει τη γενική στήριξη για την
ενδεχόµενη κατάργηση των δοκιµών των πυρηνικών όπλων και την πλήρη εξάλειψη
των πυρηνικών όπλων από όλες τις χώρες. Το πρότζεκτ ATOM θα παρέχει γενικές
τεκµηριωµένες εκθέσεις και συµπεράσµατα πυρηνικών επιστηµόνων, γιατρών και
εµπειρογνώµονων από όλο τον κόσµο σχετικά µε το ιατρικό και το περιβαλλοντικό
κόστος της παραγωγής των πυρηνικών όπλων, την τοποθέτησή του και τις δοκιµές
προκειµένου να εµπνεύσει το κοινό να αναλάβει δράση υπογράφοντας τις εκκλήσεις
του ∆ιεθνούς πρότζεκτ ΑΤΟΜ. Ως µέρος του πρότζεκτ ΑΤΌΜ σε διεθνές επίπεδο
διεξάγονται εκδηλώσεις που αφορούν τους πληθυσµούς των πυρηνικών κρατών. Ο
σκοπός είναι να επαναφέρουµε στη µνήµη µας την τροµερή πραγµατικότητα του
πυρηνικού πολέµου µετά τις επιθέσεις στις πόλεις Χιροσίµα και Ναγκασάκι, το 1945,
και τον µεγάλο ανθρώπινο πόνο και την περιβαλλοντική καταστροφή που
προκλήθηκαν µετά από πέντε δεκαετίες πυρηνικών δοκιµών στο Καζακστάν.
Ως συµπληρωµατικές στις εκπαιδευτικές προσπάθειες του πρότζεκτ ΑΤΟΜ
προβλέπονται κι άλλες εκδηλώσεις που στοχεύουν να επικεντρώσουν στην
αυξανόµενη παγκόσµια ανησυχία για την απειλή που προέρχεται από τα υπάρχοντα
πυρηνικά οπλοστάσια. Αυτό περιλαµβάνει την ανάπτυξη των σχεδίων για την
οργάνωση ενός παγκόσµιου δηµοψηφίσµατος που θα επιτρέψει σε όλους τους
ανθρώπους να εκφράσουν το δικαίωµά τους σχετικά µε το ζήτηµα του πυρηνικού
αφοπλισµού.
Το πρότζεκτ ATOM φέρνει στο προσκήνιο τα δεινά εκείνων των πληθυσµών
που έγιναν θύµατα των πυρηνικών δοκιµών οι οποίες διαρκούσαν δεκαετίες, και
ελπίζει να προσελκύσει την προσοχή των ανθρώπων σε όλο τον κόσµο για τις
συνέπειες σχεδόν 15 εκατοµµυρίων θυµάτων της ραδιοενέργειας σε χώρες όπως το
Καζακστάν, τα Νησιά Μάρσαλ, την Ιαπωνία, και την Αλγερία. Όσο πιο µεγάλη είναι
η δηµόσια στήριξη µετά τις εκπαιδευτικές εκδηλώσεις, προβολές των προσπαθειών
και τη διεθνή εκστρατεία συλλογής υπογραφών για την αίτηση ελέγχου των
πυρηνικών όπλων στα πλαίσια αυτού του πρότζεκτ, τόσο περισσότερες ευκαιρίες θα
υπάρχουν για την προσέλκυση πρόσθετης στήριξης των προσπαθειών µη
κυβερνητικών οργανώσεων (ΜΚΟ), µελών του κοινοβουλίου και ακτιβιστών, πράγµα
το οποίο τελικά µπορεί να επηρεάσει τους ηγέτες των µεγάλων χωρών, προκειµένου
να υπάρξει ένας κόσµος χωρίς πυρηνικά όπλα.
Στη συνέχεια, ακολουθεί ένα βίντεο τεσσάρων λεπτών (Το ντοκιµαντέρ του
πρότζεκτ ATOM) από την ιστοσελίδα http://www.theatomproject.org/en

Ο επικεφαλής του Καζακστάν αναγνωρίζει ότι για την επίτευξη της αρµονίας
µεταξύ της χρήσης της πυρηνικής ενέργειας και την απαγόρευση της στρατιωτικής
χρήσης της πυρηνικής τεχνολογίας χρειάζεται να διαµορφωθεί µια σύγχρονη
παγκόσµια τάξη δηλαδή, η αντιµετώπιση των βασικών θεµάτων της παγκόσµιας
πυρηνικής ασφάλειας είναι συνδεδεµένη µε τη γενική διαδικασία της διαµόρφωσης
της σύγχρονης παγκόσµιας τάξης. Σε αυτό το πλαίσιο, ο Πρόεδρος Νουρσουλτάν
Ναζαρµπάγιεφ ξεκίνησε τη δηµιουργία µιας πλατφόρµας «G-Global».
Η «G-Global» δηλώνει την ιδέα της ισότητας και το δικαίωµα του κάθε
ατόµου στον πλανήτη µας να συµµετέχει στη λήψη των αποφάσεων για τα
πραγµατικά προβλήµατα της σύγχρονης εποχής. Μια τέτοια επικοινωνιακή
«διαβούλευση» ανοίγει εκ νέου σελίδα στην παγκόσµια πρακτική σχηµατισµού των
ζωτικών αρχών του πολιτισµού. Ως εκ τούτου, η «G-Global» είναι µια
εποικοδοµητική δύναµη που µπορεί να µεταµορφώσει το καθιερωµένο σύστηµα της
παγκόσµιας διακυβέρνησης, καθώς και να εξισορροπήσει τα συµφέροντα των απλών
πολιτών, κρατών και παγκόσµιων δυνάµεων µε τα χρηµατοπιστωτικά και οικονοµικά
συµφέροντα µε βάση µια συµβιβαστική λύση που θα ικανοποιήσει όλους.
Οι βασικές αρχές της «G-Global» είναι:
Πρώτον, είναι οι µεταρρυθµίσεις, επειδή η εξέλιξη είναι η µόνη πηγή της
προόδου του 21ου αιώνα, δηλαδή, η ανθρωπότητα έχει εξαντλήσει το όριο των
επαναστάσεων και των πολέµων ήδη τον περασµένο αιώνα. Σήµερα, όλη η
ανθρώπινη σοφία επικεντρώνεται στη δυνατότητα να διατηρήσει τον κόσµο µας για
τις επόµενες γενιές.
∆εύτερον, είναι η ισότητα και η συναίνεση. Στη νέα χιλιετία ο χωρισµός του
κόσµου σε µεγάλους και µικρούς, σε ηγέτες και ακόλουθους είναι ξεπερασµένος. Μια
εναλλακτική λύση γεωπολιτικής πρακτικής είναι τα δίκαια θεµέλια της παγκόσµιας
οικονοµίας, του νοµισµατικού συστήµατος και της πολιτικής που βασίζεται στην
ισότητα όλων των κρατών.
Τρίτον, η παγκόσµια ανοχή και η εµπιστοσύνη. Ένα από τα µέσα για την
έξοδο της παγκόσµιας οικονοµίας από τη στασιµότητα και την ύφεση είναι η
παγκόσµια ανοχή. ∆εν είναι µόνο οι σχέσεις µεταξύ των εθνοτήτων και των
πολιτισµών, αλλά και ότι οι σχέσεις µεταξύ των κρατών, ανεξάρτητα από το
γεωπολιτικό τους βάρος, επίσης πρέπει να είναι ανεκτικές.
Τέταρτον, η αρχή της παγκόσµιας διαφάνειας. Ο κόσµος σε «G-Global»
µορφή είναι µια διαφανής Κοινότητα των Εθνών όπου δεν πρέπει να υπάρχουν διπλά
κριτήρια που υποβαθµίζουν τις αξίες κάποιων Εθνών.
Και η πέµπτη αρχή είναι η εποικοδοµητική πολύ-πολικότητα
(multipolarization), δηλαδή η µόνη εναλλακτική λύση σε νέες απειλές και
προκλήσεις, είναι η διαµόρφωση της πολύ-πολικότητας.
Σε πολύ σύντοµο χρονικό διάστηµα η διαλογική πλατφόρµα «G-Global»
συγκέντρωσε πάνω από 88.000 χρήστες από 160 χώρες (συµπεριλαµβανοµένων
νοµπελίστων). Τα παραπάνω είναι µια σαφής ένδειξη ότι η «G-Global» είναι µια
πολύ-λειτουργική πλατφόρµα, όπου ενώθηκαν τα µυαλά της ανθρωπότητας µε σκοπό
να συζητηθούν τα ζητήµατα της παγκόσµιας ανάπτυξης για την προώθηση ενός
παγκοσµίου διαλόγου για µια συνεχόµενη και σταθερή πρόοδο.
Συµπεραίνοντας, θα ήθελα να αναφερθεί ότι το Καζακστάν, παρά τη νεαρή
του ηλικία, συµβάλλει στην γενική ενίσχυση της παγκόσµιας ασφάλειας, την
σταθερότητα και την ευηµερία της ανθρωπότητας.
Τέλος, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την προσοχή σας και για άλλη µια
φορά να εκφράσω τις πιο θερµές µου ευχαριστίες προς τον κ. Ανδριανόπουλο για τη
φιλοξενία του και για την άριστη οργάνωση της εκδήλωσης.
Τώρα θα ακολουθήσει ένα βίντεο για τη νέα µας πρωτεύουσα. Σας ευχαριστώ
πολύ για την προσοχή σας.

