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Με αυξανόμενη ένταση και συχνότητα εμφάνισης, η κλιματική
αλλαγή είναι πλέον αισθητή σε όλο τον κόσμο. Επιπλέον, η
κλιματική αλλαγή έχει χαρακτηριστεί ως κορυφαία στρατιωτική
ανησυχία. Στην ευχαριστήρια ομιλία του για το Νόμπελ Ειρήνης
τον Δεκέμβριο του 2009, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Μπαράκ Ομπάμα
τόνισε τη σημασία της κλιματικής αλλαγής για την εθνική
ασφάλεια και το αυξανόμενο ενδιαφέρον του στρατού για το
θέμα.[1] Στη συνέχεια, την 1η Φεβρουαρίου του 2010 το
αμερικανικό Πεντάγωνο δημοσίευσε την τετραετή αμυντική
επισκόπηση (QDR) που περιλαμβάνει −για πρώτη φορά− την
κλιματική αλλαγή ως στρατιωτική ανησυχία.[2] Η έκθεση
επισημαίνει ότι οι στρατιωτικοί ρόλοι και οι αποστολές στο
πεδίο της μάχης θα πρέπει να αναδιατυπωθούν με τέτοιον τρόπο,
ώστε να αντιμετωπίσουν τις μεταβαλλόμενες περιβαλλοντικές
συνθήκες. Η κλιματική αλλαγή παρουσιάζεται ως «πολλαπλασιαστής
απειλών» που θα προωθήσει την έλλειψη τροφίμων και νερού, την
περιβαλλοντική υποβάθμιση, τη φτώχεια, την εξάπλωση ασθενειών
και την κατάρρευση.
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Συνέχεια της κλιματικής ανησυχίας είναι η συμφωνία του
Παρισιού, που είχε ως αποτέλεσμα εκατόν ενενήντα πέντε χώρες
να συμφωνήσουν στη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου
[GHG] σε μια προσπάθεια να περιοριστεί η αύξηση της μέσης
παγκόσμιας θερμοκρασίας κάτω από 1.5°C [United Nations
Framework Convention on Climate Change (UNFCCC), 2016]. Παρά
το γεγονός ότι το ενδιαφέρον για την κατασκευή πυρηνικών
εργοστασίων μειώθηκε μετά τη Φουκουσίμα το 2011 και οι τομείς
της ηλιακής και της αιολικής ενέργειας είδαν ταχεία ανάπτυξη,
ορισμένες χώρες, για την επίτευξη του κλιματικού στόχου,
επανεξετάζουν την προσθήκη της πυρηνικής ενέργειας στο
ενεργειακό τους χαρτοφυλάκιο ως μια ευκαιρία να επιδείξουν
ενεργειακή ανεξαρτησία και τεχνολογικά επιτεύγματα.
Αναλυτικότερα, με την αύξηση των τιμών των ορυκτών καυσίμων
και τις ανησυχίες για τις εκπομπές GHG από τη δεκαετία του

2000, όλο και περισσότερες χώρες ενδιαφέρονται για την
πυρηνική ενέργεια, ώστε να καλύψουν την αυξανόμενη ζήτηση για
ηλεκτρική ενέργεια. Το 2009, ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής
Ενέργειας (IAEA) ανέφερε ότι πάνω από 50 χώρες, κυρίως στη
Μέση Ανατολή, τη Νοτιοανατολική Ασία και την Αφρική, έδειξαν
ενδιαφέρον για την κατασκευή αντιδραστήρων πυρηνικής
ενέργειας.[3] Παραδοσιακά, οι προμηθευτές με έδρα τις ΗΠΑ ήταν
οι κορυφαίοι προμηθευτές τεχνολογίας αντιδραστήρων σε όλο τον
κόσμο μέχρι και το 1991, όπου οι προμηθευτές από Ρωσία και
Κίνα άρχισαν να αυξάνουν τα μερίδιά τους στην αγορά.[4]
Πιο συγκεκριμένα, η ανταγωνιστικότητα των ΗΠΑ στις εξαγωγές
πυρηνικών υλικών έχει αποδυναμωθεί τα τελευταία χρόνια. Εν τω
μεταξύ, η ρωσική και η κινεζική επιρροή έχει αυξηθεί στη
διεθνή αγορά.[5] Στην πραγματικότητα, η Ρωσία είναι ο
κυρίαρχος παίκτης στο εμπόριο πυρηνικών αντιδραστήρων από το
2009[6] και αποτελεί προνόμιο της κρατικής ενεργειακής
εταιρείας Rosatom. Από τις πενήντα επτά κατασκευές πυρηνικών
αντιδραστήρων που ξεκίνησαν μεταξύ 2011 και 2022,[7] στις
δεκατρείς συμμετείχε η Rosatom. Δέκα απ’ αυτές ήταν εκτός των
συνόρων της Ρωσίας, γεγονός που την καθιστά τον μεγαλύτερο
εξαγωγέα στον κόσμο όσον αφορά την ανάπτυξη πυρηνικών
εργοστασίων. Η βιομηχανία πυρηνικών υλικών της Κίνας έχει
επίσης επεκταθεί σημαντικά από το 2008, αυξάνοντας σημαντικά
το διμερές πυρηνικό εμπόριο με πολλές χώρες, ιδίως εκείνες της
περιοχής Ασίας-Ειρηνικού, της Αφρικής και της Μέσης
Ανατολής.[8] – [ 9 ] Οι Κινέζοι αποτελούν δυνητικά ελκυστικό
προμηθευτή πυρηνικών υλικών λόγω του χαμηλού κόστους, της
πολυάριθμης εγχώριας εμπειρίας στην κατασκευή και τη
λειτουργία πυρηνικών εργοστασίων και της οικονομικής στήριξης
από την κινεζική κυβέρνηση.9 Στο πλαίσιο αυτής της μετατόπισης
της δύναμης της αγοράς, οι αναδυόμενες πυρηνικές χώρες, όπως η
Σαουδική Αραβία και η Ιορδανία, έχουν εναλλακτικούς πυρηνικούς
προμηθευτές. Ωστόσο, μια τέτοια μετατόπιση της ισχύος της
αγοράς φέρνει ρωγμές στον έλεγχο διάδοσης πυρηνικής
τεχνολογίας στις οποίες οι ΗΠΑ διαδραμάτισαν κυρίαρχο ρόλο –

για παράδειγμα, με τη Συνθήκη Μη Διάδοσης των Πυρηνικών Όπλων
(NPT), τον Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας (IAEA), την
Επιτροπή Ζάνγκερ και την Ομάδα Πυρηνικών Προμηθευτών
(NSG).[10]
Λόγω της διπλής χρήσης που εντοπίζεται στην πυρηνική
τεχνολογία, οι εξελίξεις στην πυρηνική ικανότητα των κρατών
και οι ενεργειακές μεταβάσεις αναμένεται να επηρεάσουν και τις
στρατιωτικές σχέσεις.[11] Δεδομένου ότι η πυρηνική ενέργεια και
τα πυρηνικά όπλα διέπονται από παρόμοιες επιστημονικές αρχές
και οι πυρηνικοί αντιδραστήρες χρησιμεύουν για την παραγωγή
πρώτων υλών σε πυρηνικά όπλα, η τεχνολογία της πυρηνικής
ενέργειας και τα πυρηνικά υλικά δυνητικά χρησιμοποιούνται για
ένα ευρύ φάσμα στρατιωτικών και πολιτικών σκοπών.[12] Πρόσφατα
στοιχεία του Διεθνούς Ινστιτούτου Ερευνών για την Ειρήνη της
Στοκχόλμης (SIPRI) δείχνουν ότι οι παγκόσμιες στρατιωτικές
δαπάνες σε πραγματικούς όρους αυξήθηκαν για τρίτο συνεχές έτος
και εκτιμάται ότι δαπανήθηκαν χίλια εννιακόσια δεκαεπτά
δισεκατομμύρια δολάρια για το 2019. Αυτή η ετήσια αύξηση κατά
3,6% επιβεβαιώνει ότι οι παγκόσμιες αμυντικές δαπάνες έχουν
φθάσει στο υψηλότερο επίπεδο από τότε που τα στοιχεία έγιναν
δημόσια διαθέσιμα για όλες τις χώρες το 1988.[13] Έξι από τα
δέκα κράτη με τις υψηλότερες στρατιωτικές δαπάνες για το 2018
διαθέτουν πυρηνικά όπλα και εννέα χρησιμοποιούν πυρηνική
ενέργεια. Η αρχική ανάπτυξη πυρηνικής ενέργειας στις Ηνωμένες
Πολιτείες, τη Μεγάλη Βρετανία, τη Γαλλία και την πρώην
Σοβιετική Ένωση επηρεάστηκε από την τεχνολογική και πυρηνική
τεχνογνωσία
που
αποκτήθηκε
από
τις
στρατιωτικές
δραστηριότητες. Εν μέρει, η παγκόσμια πυρηνική βιομηχανία
δημιουργήθηκε για να νομιμοποιήσει την ανάπτυξη πυρηνικών
όπλων.[14] – [ 1 5 ] Οι σύγχρονες αλυσίδες εφοδιασμού, που
περιλαμβάνουν πυρηνικές δεξιότητες, εκπαίδευση, έρευνα,
σχεδιασμό και μηχανική, συνέβαλαν στην εισαγωγή ή τη διατήρηση
στρατιωτικών δυνατοτήτων. H Κίνα, η Ρωσία, η Ινδία, το Ηνωμένο
Βασίλειο και οι ΗΠΑ έχουν τα μεγαλύτερα προγράμματα κατασκευής
νέων πυρηνικών αντιδραστήρων.[16] Τόσο η Ρωσία όσο και οι ΗΠΑ

αναβαθμίζουν τα πυρηνικά τους οπλοστάσια ενώ η Κίνα, η Ινδία
και το Πακιστάν αναμένεται να αυξήσουν σταδιακά το μέγεθος των
οπλοστασίων τους κατά την επόμενη δεκαετία.[17] Την ίδια
στιγμή, τριάντα κράτη εξετάζουν, σχεδιάζουν ή κατασκευάζουν
εγκαταστάσεις πυρηνικής ενέργειας μη στρατιωτικών πυρηνικών
δραστηριοτήτων.[18]
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Οι αλλαγές αυτές αναδιαμορφώνουν το αφήγημα γύρω από τις
ενεργειακές μεταβάσεις υπό το πρίσμα της κλιματικής κρίσης με
την επαναδιαπραγμάτευση τεχνολογιών όπως οι πυρηνικοί σταθμοί
που έχουν γεννηθεί μέσα από στρατιωτικούς σκοπούς και είναι
άμεσα συνδεδεμένοι με αυτούς. Με αυτό το τρόπο αλλά και
γενικότερα με το αφήγημα της ενεργειακής και κλιματικής
ασφάλειας ο στρατός αναδεικνύεται σε σημαντικό παράγοντα στη
διακυβέρνηση του κλίματος. Στρατιωτικοί φορείς συμμετέχουν σε
πολιτικά συμβούλια και δίκτυα όπως το Παγκόσμιο Στρατιωτικό
Συμβουλευτικό Συμβούλιο για την Κλιματική Αλλαγή (GMACCC) και
το Διεθνές Στρατιωτικό Συμβούλιο για το Κλίμα και την Ασφάλεια
(IMCCS)[19] και ας είναι οι μεγαλύτεροι ρυπαντές με το στρατό

των ΗΠΑ είναι ο μεγαλύτερος
υδρογονανθράκων στον κόσμο.[20]

θεσμικός

καταναλωτής

Η αυξανόμενη νομιμοποίηση του στρατού ως κλιματικού παράγοντα
έχει πολλαπλές επιπτώσεις λόγω της εξουσίας του έναντι άλλων
θεσμών στη χρησιμοποίηση της βίας. Έτσι, η κλιματική αλλαγή
χρησιμοποιείται τελικά ως ένας «πολλαπλασιαστής ισχύος» που
επιτρέπει στα κράτη να αυξήσουν την εσωτερική τους ισχύ,
επεκτείνοντας την επιρροή τους σε νέα πεδία, και να
λειτουργούν σε «εξωτερικά πεδία» πιο αποτελεσματικά.[21] Μια
τέτοια νομιμοποίηση ωφελεί ένα «στρατιωτικο-βιομηχανικό
σύμπλεγμα» που ενδιαφέρεται πρωτίστως για την οικοδόμηση
ενεργειακής αυτονομίας και την εδραίωση της εξουσίας.[22]
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