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26 kwietnia 1986 roku światem wstrząsnęła straszna tragedia: wybuch w Czarnobylskiej elektrowni 

atomowej w północnej części Ukrainy (wówczas część ZSRR). Awaria stała się największą 

katastrofą technogenną w historii energetyki jądrowej. W wyniku wybuchu do atmosfery dostały 

się duże ilości substancji radioaktywnych, które następnie rozprzestrzeniły się po zachodniej części 

ZSRR i części Europy. Skażenie promieniotwórcze na zawsze zmieniło życie milionów ludzi, a skutki 

tej katastrofy są odczuwalne do dnia dzisiejszego.  

Dla Białorusi katastrofa w elektrowni w Czarnobylu ma znaczenie szczególne. Na skutek awarii 

ucierpiała znacząca część terenów, co doprowadziło do przesiedlenia i zakłócenia normalnego trybu 

życia setek tysięcy Białorusinów. Zwalczanie długoterminowych skutków awarii w Czarnobylu 

wymaga ogromnych narodowych wysiłków i tworzenia nowych partnerstw w celu promowania 

zrównoważonego rozwoju poszkodowanych regionów, przyciągania innowacji i inwestycji. 

W 2016 roku Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych w swojej rezolucji 

przyznało pozostające konsekwencje katastrofy w Czarnobylu i upoważniła system ONZ do podjęcia 

skutecznych środków, skierowanych na osiągnięcie celów zrównoważonego rozwoju w regionach 

poszkodowanych katastrofą w Czarnobylu. Zgromadzenie Ogólne ONZ ogłosiło 26 kwietnia 

Międzynarodowym Dniem Pamięci o Katastrofie w Czarnobylu. 

Białoruś uważa za priorytetowe dla zrównoważonego rozwoju poszkodowanych regionów, jak 

to zostało określone w rezolucji:  

 przyciąganie innowacji i inwestycji w celu tworzenia nowych miejsc pracy;  

 doskonalenie ochrony przed promieniowaniem i przeprowadzenie długoterminowego 

monitoringu środowiska i zdrowia ludności; 

 wdrażanie nowych technologii w zakresie rolnictwa i leśnictwa w celu zminimalizowania 

wchłaniania radionuklidów; 

 nawiązanie stosunków między wyspecjalizowanymi narodowymi instytucjami naukowymi 

w celu badania długoterminowych skutków katastrofy w Czarnobylu. 

Białoruś liczy na wsparcie ze strony instytucji ONZ, państw członkowskich, prywatnych inwestorów 

i innych zainteresowanych.  

Białoruś może dzielić się ze światem unikatową wiedzą na temat zwalczania skutków takiego 

rodzaju katastrof, a także doświadczeniami odnośnie dopuszczalnych dawek promieniowania, 

zagospodarowania przestrzennego, rehabilitacji psychologicznej ludności. 

Na Białorusi utworzony unikatowy ośrodek badawczy w strefie wykluczenia - Poleski Państwowy 

Rezerwat Radiacyjno-Ekologiczny, który w tym roku obchodzi 30-lecie. Rezerwat jest otwarty na 

współpracę i apeluje do zainteresowanych partnerów o wspólne programy badawcze w dziedzinie 

radioekologii, radiobiologii lub badania natury bez wpływu czynnika antropogenicznego.  

Odbudowa skażonych terenów, odrodzenie gospodarki i zapewnienie bezpiecznych warunków dla 

mieszkańców obszarów poszkodowanych są nadal codziennym problemem dla Rządu Białorusi, jako 

jednego z najbardziej poszkodowanych krajów. Uważamy, iż współpraca międzynarodowa na temat 

Czarnobylu wciąż pozostaje aktualna.  

Doceniamy szlachetność ludzi, organizacji i rządów, które wykazują współczucie i od ponad 

trzydziestu lat nie pozostają obojętni wobec losów ofiar Czarnobyla. 

Liczymy na owocną współpracę ze wszystkimi partnerami w celu zwalczania długoterminowych 

skutków katastrofy w Czarnobylu i osiągnięcia Celów zrównoważonego rozwoju w poszkodowanych 

regionach.  


