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La Defensa i l’Energia
• Quan l’energia (com qualsevol altre tema) esdevé estratègica o una 

arma, ha de ser protegida pels exèrcits.

• L’estreta relació entre el tema militar i l’energètic va fer-se molt més 
important i palesa a la 2ª Guerra Mundial i a partir d’aquesta.

• El combustible líquid és essencial per moure els vehicles; la seva 
obtenció s’aconsegueix per síntesis química; el seu abastiment 
estén la guerra allà on hi ha petroli.

• Recentment s’han fet més paleses les implicacions militars en el 
sistema energètic actual.

• Aquestes implicacions ja havien estat anticipades pels moviments
de protesta i ecologistes de finals dels 60 i dels 70s.



1946: Noves energies
• Els reactors nuclears per obtenir l’U i el Pu per a la bomba atòmica 

s’utilitzen en submarins i en noves centrals elèctriques.

• El control de la tecnologia nuclear i de les mines d’U esdevé tema 
estratègic nacional.

• Les noves i creixents necessitats d’energia per aplicacions militars 
(instal·lacions autònomes -bases, comunicacions-, coets i satèl·lits) 
fan aparèixer noves fonts i tecnologies: solar (dessalació, generació
fotovoltaica i iònica d’electricitat), marina (generació termo-
elèctrica).



Implicacions militars
• Petroli:

– Assegurar subministrament
– Protegir pous, oleoductes, petrolers

• Gas:
– Dificultar l‘exportació de la URSS
– Assegurar subministrament
– Ampliar la xarxa de gasoductes per països amics
– Protegir gasoductes, metaners

• Nuclear:
– Proliferació
– Bombardeig d’instal·lacions



Colls de botella



Malaca

Panamá



Energia nuclear: proliferació
• L’interès en disposar de la bomba atòmica fa proliferar els reactors 

nuclears. Una de les maneres de reduir els costos va ser aprofitar 
els reactors per generar electricitat.

• Una de les maneres d’accedir a la bomba atòmica va ser aprofitar la 
tecnologia electronuclear.

• Per evitar la proliferació d’alguns països s’han pres mesures molt 
diverses: bombardeig de reactors, boicot econòmic, pressió política, 
amenaces ...



Esdeveniments clau
1945 Bombardeig N. Hirochima (U), Nagasaki (Pu)
1946 Baruch Plan Control armament nuclear i proliferació
1949 OTAN Creació
1953 Eisenhower Atoms for Peace
1957 AIEA Ag.Intl.Energia Atòmica
1960 Euratom Agència europea energia atòmica
1960 OPEP Creació
1970 TNP (NPT) Tractat No Proliferació
1973 AIE (IEA) Ag.Intl. Energia
1980 Doctrina Carter Control del Golf Pèrsic



OTAN: Breu història
• OTAN: Organització del Tractat de l’Atlàntic Nord, fundada l’any 

1949 (EEUU, Canadà i 10 països d’Europa) 

• Espanya s’hi integra el 1982, després d’un referèndum promogut 
per Felipe González, recolzat pel ministre de Defensa Narcís Serra 
defensant que era bo per a l’economia i els llocs de treball. Votat 
majoritàriament en contra a Catalunya i a Euskadi.



Objectius de l’OTAN
... desenvolupar un sistema comú de defensa i enfortir els lligams 
entre ells de manera que els permeti resistir les amenaces 
ideològiques, politiques i militars a la seva seguritat. ...

L’Aliança Nord Atlàntica es va fundar en base a un  Tractat 
entre Estats membres que hi entren lliurament després d’un debat 
públic i del degut procés parlamentari. El Tractat ratifica els seus 
drets individuals així com les seves obligacions internacionals 
d’acord amb la Carta de les Nacions Unides. Compromet els seus 
estats membres a compartir els riscos i les responsabilitats així com 
els beneficis de la seguretat col·lectiva i requereix a cadascun d’ells 
l’entesa de no entrar en cap altre compromís internacional que 
pugui entrar en conflicte amb el Tractat.



OTAN: Actuacions energètiques
• 1961: Energia solar i eòlica, Seminari de 2 setmanes a Sunion (GR), 

organitzat per la Societat Helènica per l’energia solar i eòlica, 
patrocinat per la OTAN y la Comissió grega d’energia nuclear.

• 1973: Informe sobre risc de proliferació.

• 2000: Committe report

• 2006: Committe report



Informe sobre risc de proliferació

• A finals de 1973 en una reunió de l’OTAN es va 
tractar el tema de proliferació nuclear:

– Un reactor de 1.000 MW produiria prou material fisionable per a 
25 bombes atòmiques cada any. Amb la quantitat de reactors 
previstos, era molt provable que es desviés material fisionable
per a finalitats militars.

– Deguts a aquest risc, l’OTAN desaconsellava les centrals 
nuclears.
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OTAN 2000: Opinions nuclears
.... L’energia nuclear s’ha estancat en el món industrialitzar 

d’Occident.

Aquest estancament de l’energia nuclear té moltes explicacions. 
Principalment, la tecnologia és més costosa que les projeccions 
inicials, encarada a uns baixos preus de combustible (fins fa poc) i a 
una sobrecapacitat de generació elèctrica en alguns països. I 
encara més importants, les perspectives per continuar i expandir 
l’energia nuclear han estat entorpides per les preocupacions 
relacionades amb la seguretat, la gestió dels residus radioactius i, 
tal com ja hem vist, per la proliferació nuclear. Totes aquestes 
preocupacions, junt amb el seriós accident de Txernòbil i uns 
quants menys seriosos, han conduit a la pèrdua de confiança del 
públic en la tecnologia nuclear. Això també ha tingut conseqüències 
a nivell de governs: uns quants països (Alemanya, Suècia, Suïssa) 
ja han començat o anunciat programes per bandejar la generació
electronuclear dels seus territoris.



OTAN 2000: Opinions nuclears (2)

L’energia nuclear també genera greus problemes de seguretat. 
A més de la seguretat ... l’impacte polític més candent de l’energia 
nuclear és la seva possible relació amb la proliferació d’armament 
atòmic. És un acceptació general que el coneixement necessari per 
construir armes nuclears és potencialment disponible ara a 
quasi tots els països. Això és només en part degut a la promoció
internacional de la fissió nuclear com una font d’energia. Malgrat tot, 
la principal barrera tècnica a l’expansió de les armes nuclears ha 
estat la manca d’accés als materials nuclears explosius. 
L’energia nuclear proporciona aquest “ingredient mancant”,
principalment en la forma de plutoni extret del combustible gastat 
dels reactors amb el reprocessament químic però també a partir de 
la capacitat d’enriquir l’urani.



OTAN 2000: Opinions nuclears (3)

Malgrat la present situació, és prou clar que l’energia de fissió
nuclear, que no produeix carboni, té el potencial de contribuir a 
solucionar el problema posat pels combustibles fòssils. En 
altres paraules, si l’energia nuclear per sí mateixa no pot assegurar 
el subministrament mundial d’electricitat sostenible ni ser l’únic mitjà
per reduir les emissions de gasos d’efecte hivernacle, almenys té un 
paper a jugar en ambdós temes. No obstant, això només serà
factible si es poden trobar solucions acceptables a les 
preocupacions de seguretat, proliferació nuclear i eliminació
dels residus.



OTAN 2000: Opinions nuclears (4)

Tal com hem vist, les preocupacions sobre la proliferació provenen 
principalment pel reprocessament del combustible (la recuperació
del plutoni i de l’urani no emprat del combustible gastat del reactor). 
El risc que el plutoni dels reactors de les centrals sigui desviat  
i emprat per fer explosius nuclears certament existeix.
... es creu que l’Índia ha extret plutoni per armament a partir de 
reactors de doble ús que ha construït. Els advocats del 
reprocessament també emfatitzen que enterrar combustible 
nuclear gastat sense extreure el plutoni en realitat augmenta el 
risc a llarg termini de la proliferació i que el reciclat, a més, podria 
estendre el subministrament de combustible nuclear durant 
centenars d’anys.

Reactors nuclears avançats i resistents a la proliferació s’estan 
desenvolupant, però seran necessàries unes quantes dècades 
per fer-los econòmicament interessants.



OTAN 2000: Opinions nuclears (5)

... una solució viable a l’eliminació dels residus radioactius pot 
requerir la construcció d’uns pocs magatzems de llarg termini 
monitoritzats arreu del món guardats sota forts controls 
internacionals per raons de seguretat. Altres exposen que 
encara no hi ha una solució tècnica al problema, ni un dipòsit 
de residus d’alta radioactivitat en operació en cap país. Suècia 
teòricament ha desenvolupat un mètode per gestionar residus 
radioactius centrat en la seqüestració dels residus en dipòsits de 
mines geològiques, però no s’ha trobat cap localització malgrat 
de quasi 25 anys d’esforços. Malgrat això, sembla que 
l’emmagatzematge monitoritzat recuperable és una millor solució
que un dipòsit permanent en el fons del mar.



OTAN 2000: Opinions nuclears (6)

En conclusió, hi ha raons per creure que la tecnologia, al 
menys a llarg termini, eventualment serà capaç d’encarar i 
resoldre la major part dels problemes relacionats amb l’energia 
nuclear. Malgrat això, la tecnologia i la R&D poden no ser suficients 
per contrarestar la manca de confiança actual del públic en l’energia 
nuclear i dur a un “renaixement nuclear”. Degut al fracàs parcial de 
la primera generació de tecnologia nuclear per respondre al menys 
tal com s’havia esperat, les barreres al seu ressorgiment poden 
estar fora de l’àmbit dels avanços tecnològics. Per això les noves 
tecnologies nuclears han de ser vistes com atractives no només als 
experts sinó també al públic en general.



OTAN 2000: Opinions nuclears (8)
A molt llarg termini, l’única opció d’energia nuclear que pot 

satisfer totes les reticències públiques és la fusió
termonuclear, basada en explotar l’energia recuperada en la fusió
d’elements lleugers (deuteri i triti) enlloc de la fissió d’urani i plutoni. 
La fusió dependrà de recursos virtualment inexhauribles (liti i deuteri 
del mar) i presenta menys riscos de seguretat, proliferació i 
eliminació de residus. Malgrat aquests avantatges no està encara 
clar que la fusió nuclear esdevingui mai una tecnologia 
energètica comercial: una clara resposta no arribarà
probablement abans de mitjans del segle XXI. El projecte 
internacional més important en aquest camp és l’ITER (International
Themonuclear Experimental Reactor) dirigit per la UE, Japó i 
Rússia, el qual té per objectiu construir un reactor experimental que 
permetria als investigadors estudiar condicions similars a les de 
dintre d’un reactor de fusió de potència. ... [ITER] es va iniciar el 
1986 com un projecte conjunt d’Europa, Japó, els Estats Units i la 
Unió Soviètica. L’ITER va estar a punt de descarrilar el 1998 quan 
els dubtes sobre la seva viabilitat i els costos de 6’8 mil milions de 
dòlars van fer que els Estats Units abandonessin el seu suport. El 
1999 els tres socis restants han produït un disseny d’una versió
reduïda de l’ITER que podria posar-se en marxa al voltant del 2013 i 
se suposa que costaria la meitat que l’original.



OTAN 2000: Opinions sobre energia
El Comitè de Ciència i Tecnologia ha tractat diverses vegades en 

el passat qüestions importants ambientals. ... Hi ha suficients 
raons per les quals el Comitè es centri en aspectes tècnics i 
polítics de l’energia en el context del seu interès general pel medi 
ambient. A més, hi ha una dimensió addicional que mereix l’atenció
de l’Assemblea de Parlamentaris de l’OTAN. L’energia està
estretament relacionada amb la seguretat. En primer lloc, 
l’energia és crítica degut a la seva desigual distribució dels 
recursos fòssils dels quals depèn el món actual. Gran part de la 
humanitat no té accés a recursos assequibles d’energia. Encara que 
vagi disminuint, existeix el potencial per a conflictes, sabotatges, 
pertorbacions del comerç i la reducció de les reserves 
estratègiques. Les centrals nuclears i la preocupació sobre la 
proliferació nuclear també tenen implicacions serioses per a la 
seguretat global. A més, un gran nombre d’activitats humanes i 
d’empreses, especialment en els països industrialitzats, són 
extremadament vulnerables a les interrupcions en el 
subministrament energètic.



OTAN 2000: Opinions sobre energia (2)

.... aquest informe intentarà de clarificar el rol de l’energia en 
l’agenda global, la seva relació amb les altres principals 
qüestions globals com el desenvolupament econòmic, 
qüestions socials i ambientals. Dedicarà una atenció especial 
als problemes de seguretat dels recursos energètics. .... 
Finalment, es donaran unes quantes recomanacions polítiques 
amb la intenció de canviar l’actual via insostenible vers una 
direcció sostenible pel futur. ...

La seguretat dels recursos energètics, o seguretat energètica, 
pot ser definida com la disponibilitat d’energia pels usuaris en tot 
moment i en quantitats suficients, en formes diferents i a preus
raonables. La limitació de la vulnerabilitat a interrupcions
temporals o llargues dels subministraments importats és només un 
aspecte de la seguretat energètica; també és important la 
disponibilitat de recursos locals i importats per cobrir les 
demandes creixents d’energia del futur i a un preu acceptable.
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OTAN 2006: Opinions nuclears
Degut a l’escalfament global i als colls de botella potencials en el 

subministrament, l’energia nuclear està gaudint d’una segona 
consideració de molts que eren escèptics dels seus mèrits. Les seves 
virtuts són que no emet carboni i que redueix la dependència de l’Orient
Pròxim i d’altres regions exportadores de petroli i de gas molt volàtils. Els 
preus creixents del petroli i del gas, a més, fa que es vegi encara més com 
competitiva en preus.  El combustible d’urani és fàcilment 
emmagatzemable, abundant i en general disponible de regions estables 
com Canadà i Austràlia. El maneig i l’emmagatzematge de residus 
radioactius d’alt nivell, els costos associats amb el tancament de les 
centrals, el penós llegat de Txernòbil, les batalles polítiques sobre on 
construir noves centrals i on emmagatzemar els residus, el potencial de 
la proliferació nuclear tant evident en l’actual crisi d’Iran , l’amenaça 
d’atacs terroristes en centrals nuclears i les dificultats presents en la 
regulació són totes raons per les quals no tot el públic d’Occident adopta
un futur nuclear. Els temes de les inversions també constitueixen un coll 
d’ampolla. La generació nuclear requereix enormes quantitats d’inversió
inicial i això és un tema empresarial caracteritzat per una amortització molt 
llarga, cosa que no està afavorida pels inversors privats. Per això les 
empreses elèctriques estatals tendeixen a dominar aquest mercat, al 
menys a Europa, i això, per descomptat, va contra l’impuls per liberalitzar 
els mercats per fer-los més eficients.



OTAN 2006: Opinions fussió
... Fa cinquanta anys molts físics pensaven que la tecnologia de 
fusió nuclear estava a trenta anys de la seva viabilitat comercial. 
L’Associació Americana de les Ciències i de les  Arts ha informat 
recentment que la fusió és encara a 35 anys del seu ús 
comercial; avenços vistos com imminents en un moment encara no 
s’han materialitzat, malgrat que científics continuen insistint-hi 
amagant el problema.



OTAN 2006: Opinions energètiques

La presència militar global d’Amèrica s’ha dissenyat en part 
per assegurar el flux continu de petroli i altres productes vitals per 
a ella mateixa i per als seus socis comercials. Unes dues terceres 
parts del comerç mundial de petroli (tant de cru com de productes 
refinats) es fa per vaixell. L’armada dels EEUU ha esdevingut de 
fet un garant de l’obertura de les rutes arreu del món. Té un rol 
especial a jugar a defensar els anomenats “colls de botella” en els 
quals el flux de petroli pot ser més fàcilment interromput com a 
resultat d’accions hostils militars o terroristes o raids pirates.



OTAN 2006: Opinions energètiques (2)

Els Estats Units és l’únic país de l’OTAN amb suficients 
recursos navals per defensar de manera creïble tots aquests 
“colls de botella”. És un servei al comerç global que no és garantit 
ni pels aliats militars d’Amèrica ni pels consumidors d’Amèrica. Per 
descomptat els qui paguen els impostos d’Amèrica paguen el seu 
cost, encara que tindria més sentit econòmic imputar part 
d’aquests costos directament als consumidors d’energia que es 
beneficien més d’aquest gest de seguretat global i això ajudaria a 
posar el preu de la gasolina al seu cost real enlloc del cost 
indirectament subsidiat. L’Institut per l’Anàlisi de la Seguretat Global 
informa que el cost de la defensa d’aquestes rutes marines de 
comunicació i de proporcionar l’assistència militar als socis dels 
països que subministren petroli costa als Estats Units 50 mil 
milions de dòlars a l’any. En les circumstàncies actuals tindria 
sentit per a l’Aliança considerar com  podria contribuir tant en la 
millora de la consciència marítima com en la defensa de les rutes 
marítimes, especialment en una era en que el transport marítim ha 
estat explícitament amenaçat per organitzacions terroristes.



OTAN 2006: Opinions energètiques (3)

.... Els oleoductes haurien de ser entesos com “colls de botella”
potencials exposats especialment a sabotatges. ....

La xarxa d’oleoductes són també eines diplomàtiques amb les 
quals els països exportadors i els països de transport intermedi 
poden exercir pressió política, diplomàtica i econòmica. ... 
L’assegurança de la seguretat dels oleoductes i de la 
planificació d’emergència, en cas que els oleoductes fossin 
interromputs, són dues àrees en les quals l’OTAN podria fer una 
contribució positiva a la seguretat energètica.



OTAN 2006: Opinions energètiques (4)

Com s’ha suggerit abans, l’OTAN no ha exercit tradicionalment un 
rol en assumptes de  seguretat energètica més enllà d’assegurar 
que les forces aliades tenien accés garantit al combustible per a les 
seves tropes i equips. El seu Concepte Estratègic veu que una 
amenaça al subministrament energètic podria posar un perill 
estratègic, i malgrat això no hi ha acord entre els aliats en la 
definició d’una Política de Seguretat Energètica de l’OTAN. 
Recentment hi ha hagut crides per a que aquesta tingui un rol més 
actiu, per exemple, en la defensa d’infraestructures energètiques 
i el flux de petroli i de gas natural en mars oberts. Però hi ha una 
resistència en el concepte d’un rol aliat en temes de seguretat 
energètica. ... 



OTAN 2006: Opinions energètiques (5)

Es necessiten majors esforços per facilitar les inversions en 
infraestructures energètiques. ... Per descomptat, els mercats 
són part de la solució, però els Estats també tenen un paper 
important a jugar. Poden assegurar que els costos de seguretat i 
ambientals són part dels costos inicials amb que s’han d’enfrontar 
els consumidors. També tenen sentit econòmic i estratègic els 
subsidis per promocionar les renovables que redueixin els 
costos de seguretat i els ambientals. Són necessàries normes 
més restrictives pels combustibles i l’energia en el transport, els 
electrodomèstics, la indústria, els habitatges i els edificis, els 
governs haurien d’assegurar que aquestes són acceptades i 
posades en pràctica àmpliament. Els líders polítics s’haurien 
d’involucrar en un diàleg honest amb la ciutadania sobre el cost real 
de l’energia i la necessitat d’avançar en l’estalvi energètic.



L’OTAN 2006 i l’energia
Reduir els riscos de qualsevol estrangulació dels fluxos de 

petroli i de gas vers els mercats mundials és, sense cap dubte, 
una de les prioritats en seguritat immediates i a llarg termini 
més altes tant pels Americans com pels seus aliats Europeus. 
Europa i Amèrica necessiten conduir un diàleg per identificar 
interessos comuns en seguritat energètica i els mitjans per 
defensar-los tant en terra ferma com en el mar. Millorar la gestió de 
crisis energètiques és també essencial; són necessàries mesures 
preventives multilaterals en molts fronts per evitar aquestes crisis, 
però quan esdevinguin, la capacitat per coordinar les respostes 
d’emergència haurien d’estar establertes. La planificació
d’eventualitats és un imperatiu i degut a que l’OTAN està ja 
involucrada en la planificació de la gestió de crisis civils, 
hauria d’estar directament engatjada en la planificació de 
possibles emergències energètiques. Això requereix que tingui la 
capacitat d’establir un diàleg sobre seguretat energètica, no només 
dintre dels seus propis passadissos sinó també amb altres 
possibles actors clau, incloent la UE i l’AIE.



L’OTAN 2006 i l’energia (2)

Per descomptat, cooperació inclou també compartir 
tecnologia, cooperació científica i diàleg polític sobre bones 
pràctiques, etz. Però també hi ha implicacions militars i sembla 
perfectament raonable que la mateixa OTAN esdevingui part 
d’aquesta dimensió del diàleg. A més, hauria de permetre que 
l’OTAN engatgés la UE en aquets assumptes donada la 
complementarietat potencial de les eines de cada institució. Els 
reptes relacionats amb lo militar són fonamentals i un diàleg 
sobre seguretat energètica involucrant l’OTAN i la UE pot per 
tant tenir sentit. De la mateixa manera, incloure Rússia en un 
diàleg sobre seguretat energètica podria fer-se sota el 
paraigües de l’OTAN. També han de jugar el seu paper altres 
organismes, però en assumptes importants de seguretat certament 
l’OTAN hauria de seure a la taula.



OTAN 2006: Eficiència i renovables
La millora de l’eficiència energètica pot ser la via més ràpida, 
barata i efectiva de gestionar els problemes del 
subministrament d’energia a llarg termini. L’estalvi pot reduir la 
dependència de les importacions energètiques de països 
inestables i ajudar també en el front ambiental. ...

Les energies renovables tenen la virtut de ser no només netes i 
potencialment abundants sinó també poden augmentar la 
seguretat energètica i reduir la dependència de combustibles 
fòssils importats. Hi ha moltes fonts potencials d’energia 
renovables, però la tecnologia per captar i emmagatzemar l’energia 
generada intermitentment està endarrerida.

.... Hi ha un camp immens per recolzar la recerca en energia 
solar, per promocionar el desenvolupament de l’energia solar i 
encoratjar l’ús de noves tecnologies de finestres i al tres tecnologies 
innovadores per climatitzar, escalfar i il·luminar els habitatges; els 
beneficis econòmics i ambientals són potencialment enormes.



Baruch Plan (ONU 1946)
...  Els Estats Units proposen la creació d’una Autoritat 
Internacional pel Desenvolupament Atòmic a la qual s’endossin 
totes les fases del desenvolupament i ús de l’energia nuclear, 
començant per a la primera i incloent:

1. Control de la gestió o propietat de tota l’energia nuclear -activitats 
potencialment perilloses per a la pau mundial.

2. Poder de controlar, inspeccionar i llicenciar totes les altres activitats 
nuclears.

3. L’obligació de fomentar els usos beneficiosos de l’energia nuclear.
4. Responsabilitats de recerca i desenvolupament d’un caràcter 

afirmatiu amb la finalitat de posar l’Autoritat al capdavant del 
coneixement nuclear i permetre així comprendre, i per tant detectar, 
el mal ús de l’energia nuclear. Per ser efectiva, l’Autoritat ha de ser 
líder en els camps del coneixement i desenvolupament nuclear i així
complementar la seva autoritat legal amb el gran poder inherent a la 
possessió del lideratge en el coneixement.



Baruch Plan: mesures
1. General
2. Primeres matèries
3. Plantes de producció
4. Explosius atòmics
5. Distribució estratègica d’activitats i materials
6. Activitats no perilloses
7. Definició d’activitats perilloses i no perilloses
8. Operació de les activitats perilloses
9. Inspecció
10. Llibertat d’accés
...
14. Control internacional



Baruch Plan: mesures principals
1. General. L’Autoritat hauria d’establir un pla complert pel control

del camp d’energia nuclear amb diverses formes de propietat, 
domini, llicències, operació, inspecció, recerca i gestió per 
personal competent. Després d’això s’hauria d’interferir el menys 
possible amb els plans econòmics i les relacions privades, 
empresarials i estatals actuals dels diversos països involucrats.

2. Primeres matèries. Un dels primers propòsits de l’Autoritat és 
obtenir i mantenir una informació completa i acurada dels 
subministraments d’urani i de tori i posar-los sota el seu 
domini. Les pautes precises de control dels diversos tipus de 
jaciments d’aquests materials dependran de les característiques 
geològiques, mineres, de refinat i econòmiques que incideixen en
cada situació.
L’Autoritat hauria de fer prospeccions continues per tal de disposar 
d’un ampli coneixement de la geologia mundial de l’urani i del tori. 
Només després que coneguem tota la informació sobre els recursos 
d’urani i de tori del món es podran fer plans equitatius per a la 
seva producció, refinat i distribució.



3. Plantes de producció primària. L’Autoritat ha d’exercir un control complert 
en la gestió de la producció dels materials fissionables en quantitats 
perilloses i ha de posseir i controlar la producció d’aquestes plantes.

4. Explosius atòmics. A l’Autoritat se l’hauria de donar en exclusivitat tots els 
drets de recerca en el camp d’explosius atòmics. Les activitats de 
recerca en el camp dels explosius atòmics són essencials a fi que l’Autoritat
es mantingui al capdavant del coneixement en el camp de l’energia nuclear 
i assoleixi l’objectiu de prevenir la fabricació il·lícita de bombes. L’Autoritat
només serà capaç de determinar la línia entre activitats intrínsicament 
perilloses i no perilloses si manté la seva posició d’agència millor 
informada.

7. Definició d’activitats perilloses i no perilloses. Malgrat que es pot 
dibuixar una línia raonable entre activitats perilloses i no perilloses, no és 
fàcil ni ràpid. Per tant s’ha de preveure assegurar una constant 
reexaminació de les qüestions i permetre la revisió de la línia divisòria quan 
ho requereixin els canvis de les condicions i les noves descobertes.

8. Operació de les activitats perilloses. Qualsevol planta que treballi amb 
urani o tori un cop ha assolit el nivell d’ús perillós ha de ser subjecte no 
només de les inspeccions més rigoroses i competents de l’Autoritat, sinó
que la seva operació ha d’estar sota la gestió, supervisió i control de 
l’Autoritat.



Enriquiment d’Urani

R.Lubbers (2005):

... la meva experiència en la tecnologia d’ultracentrifugació –una 
tecnologia per enriquir urani tant per reactors de centrals com per 
armes atòmiques- ... Un jove paquistaní, Dr. A. Khan va obtenir el 
coneixement que el va permetre no només proporcionar al Pakistan 
sinó a uns quants altres països amb el know-how. Urenco, un 
consorci d’enriquiment nuclear (D, NL, UK) operava ... sota el 
paraigües d’Euratom. Per aquell temps ell ja era conegut pels 
serveis d’intel·ligència dels EEUU que seguien els seus moviments, 
però això el va impedir robar i vendre informació a altres països.  La 
raó d’això ... és que els amos [dels serveis], i en últim terme el 
President dels EEUU, no van poder intervenir. 



Doctrina Carter (1980)
• Resposta a la invasió d’Afganistan per la URSS 

(1979):
“Deixem la nostra posició absolutament clara: Qualsevol 
intent de qualsevol força exterior de guanyar el control de la 
regió del Golf Pèrsic serà vist com un assalt als interessos 
vitals dels Estats Units d’Amèrica, i aquest assalt serà repel·lit 
per qualsevol mitjà necessari, incloent la força militar.”

• Declaració britànica (1903):
“[La Gran Bretanya] veuria l’establiment d’una base
naval o d’un port fortificat en el Golf Pèrsic per qualsevol 
altra potència com una amenaça molt greu als interessos 
Britànics, i certament hi resistiríem amb tots els mitjans al 
nostre abast.”



EEUU: política exterior i energia

H.S. Houthakker (tardor 1981):

“De les diverses maneres com l’energia entra en la política exterior 
d’Amèrica, la més important per a la seguretat nacional és la gran 
dependència dels Estats Units i de la majoria dels seus aliats en 
petroli de països no fiables, en particular del Pròxim Orient. 
Comparativament, altres problemes de política exterior relacionats 
amb l’energia, com la tendència a la proliferació d’armes nuclears i 
els efectes d’alts preus de petroli... tenen un menor significat 
immediat.”



Conclusions
• Les crítiques ecologistes dels 70s al sistema 

energètic han estat confirmades, entre altres, 
per l’OTAN al XXI: dependència, inseguretat, 
recursos finits, militarització.

• Les crítiques ecologistes dels 70s a l’energia 
nuclear havien estat ja formulades a l’ONU el 
1946 pels EEUU i pel l’OTAN el 1973 i al 2000: 
cara, insegura, residus sense solució, 
proliferació.

• La solució: eficiència i renovables (OTAN 2006).



Referències
• The Baruch Plan (Presented to the United Nations Atomic 

Commission, June 14, 1946)
• NATO Parliamentary Assembly, Committee Reports, Science and 

Technology; General Report: Powering the future: Energy 
Technologies and Policies for the 21st Century, November 2000

• NATO Parliamentary Assembly, Committee Reports, 2006 Annual 
Session, 170 ESC 06 E – Energy Security

• Carter Doctrine (Wikipedia; 
http://www.jimmycarterlibrary.org/documents/speeches/su80jec.phtml)

• Ruud Lubbers, Moving beyond the stalemate: addressing the 
nuclear challenge by supranational means, Clingendael
International Energy Programme, Briefing papers, august 2005

• Hendrik S. Houthakker, Energy considerations in United States 
Foreign Policy, Cato Journal, Vol 1, Nº2, fall 1981

http://www.jimmycarterlibrary.org/documents/speeches/su80jec.phtml

	L’energia nuclear: �la visió segons l’OTAN
	ÍNDEX
	La Defensa i l’Energia
	1946: Noves energies
	Implicacions militars
	Colls de botella
	Energia nuclear: proliferació
	Esdeveniments clau
	OTAN: Breu història
	Objectius de l’OTAN
	OTAN: Actuacions energètiques
	Informe sobre risc de proliferació
	NATO Parliamentary Assembly
	OTAN 2000: Opinions nuclears
	OTAN 2000: Opinions nuclears (2) 
	OTAN 2000: Opinions nuclears (3)
	OTAN 2000: Opinions nuclears (4)
	OTAN 2000: Opinions nuclears (5)
	OTAN 2000: Opinions nuclears (6)
	OTAN 2000: Opinions nuclears (8)
	OTAN 2000: Opinions sobre energia
	OTAN 2000: Opinions sobre energia (2)
	NATO Parliamentary Assembly�170 ESC 06 E –ENERGY SECURITY�Committee Reports 2006 Annual Session
	OTAN 2006: Opinions nuclears
	OTAN 2006: Opinions fussió
	OTAN 2006: Opinions energètiques
	OTAN 2006: Opinions energètiques (2)
	OTAN 2006: Opinions energètiques (3)
	OTAN 2006: Opinions energètiques (4)
	OTAN 2006: Opinions energètiques (5)
	L’OTAN 2006 i l’energia
	L’OTAN 2006 i l’energia (2)
	OTAN 2006: Eficiència i renovables
	Baruch Plan (ONU 1946)
	Baruch Plan: mesures
	Baruch Plan: mesures principals
	Enriquiment d’Urani
	         Doctrina Carter (1980)
	EEUU: política exterior i energia
	Conclusions
	Referències

