Kina vil hjælpe med at bygge
kernekraftværker i Argentina
16. november 2015 – Regeringsembedsmænd fra Argentina og Kina
underskrev i går en aftale om konstruktion af kernekraftværker
til en værdi af næsten 15 mia. $. Alt imens der har været
tidligere aftaler, har disse grundlæggende set været på
forståelses-memoranda-niveau, der har lagt grunden til det,
der nu er tekniske og kommercielle kontrakter om at gå fremad
og bygge nye kernekraftværker.
Det første værk, der skal bygges i fællesskab, bliver et
canadisk designet tungtvands-værk af reaktortypen Candu, som
Argentina besidder rettighederne til. Dette værk, Atucha 3,
bliver Argentinas fjerde atomreaktor og forventes at koste
næsten 6 mia. $ og vil tage otte år at bygge. Det rapporteres,
at Kina vil finansiere 85 % af projektet. Aftalen omfatter
dannelsen af et konsortium til konstruktion af værket, hvor
Argentinas erfarne og dygtige atomindustri vil levere 70 % af
komponenterne.
Der blev også underskrevet en rammeaftale for endnu et
kraftværk (Argentinas femte), som vil blive en kinesisk
designet reaktor. Den bliver den første af sin slags i
Latinamerika, og muligvis Kinas første eksport af sin
oprindeligt hjemmefødte fuldskala-reaktor.
Aftalerne blev underskrevet i går af præsidenten for
Nucleoeléctrica Argentina, Jose Luis Antunez, og Quian Zhimin,
leder af China National Nuclear Corp., mens begge landes
ledere deltog i G20-topmødet i Tyrkiet. Minister for statslig
planlægning, Julio de Vido, sagde, at undertegningen er “et
grundlæggende skridt i spredningen af energi-matrixen med
voksende medvirken af kernesektoren”. Disse bliver Argentinas
fjerde og femte reaktorer.

Argentina, der har opbygget sin egen kerneindustri og
eksporterer forsøgsreaktorer til lande i hele verden, fik sine
ambitiøse planer om kernekraft forkrøblet og næsten udslettet
af den sataniske anti-atomkraft-”bevægelse” og af lobbyen for
”vedvarende energi” og ikke-spredning, og med den finansielle
krigsførelse i de seneste årtier, der fortsætter den dag i
dag, som kronen på værket. Nu, og i BRIKS-regi, som Argentina
har udtrykt ønske om at tilslutte sig, vil kernekraftprogrammet skride fremad.
Argentina-aftalen kommer desuden i sammenhæng med
annonceringen i sidste uge om, at den mexicanske senator Jose
Luis Lavalle fra partiet National Handling forbereder
lovgivning for en udvidelse af Mexicos kerne-program. Laguna
Verde-værket har to reaktorer i drift, men var designet til
fire. Han sagde, at hans lovforslag kunne præsenteres for
Senatet til februar 2016.
Sidste uge var det ’kernekraft-uge’ ved statsuniversitetet i
Rio de Janeiro, med deltagelse af top-universiteterne og
brasilianske atom-embedsmænd, såvel som Ivan Dybov,
vicepræsident for Ruslands Rosatom i Brasilien.
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