ХОЋЕ ЛИ СРБИЈА ПОЋИ ПУТЕМ КОНГА ИЛИ АУСТРАЛИЈЕ

Литијумска долина
или литијумска колонија
Батерије засноване на натријуму, који је далеко јефтинији од литијума
и доступнији из чистијих извора, тренутно се развијају и временом ће
вероватно постати убедљива конкуренција литијуму. Права „перспектива“
литијума на дуги рок су фузиони реактори, за које се очекује да ће ући у
комерцијалну експлоатацију за тридесетак година
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последњих неколико месеци
пажња наше јавности је заокупљена плановима интернационалног рударског конгломерата
Рио Тинто да отпочне експлоатацију
налазишта литијума и бората у рејону
Јадра у западној Србији. Како се могло очекивати, власт у Србији, сама
корпорација Рио Тинто, као и неколицина званичних посетилаца из иностранства, сви су сагласни у подршци
овом пројекту. Грађанство у Србији је
пак много обазривије: у анкети чије је
резултате Демостат објавио у априлу
ове године, само 19 одсто испитаника
је сматрало да су услови за овај пројекат испуњени, док се 29 одсто противило пројекту по сваку цену. Већина
испитаника (52%) се и даље двоуми,
тражећи додатну транспарентност и
гаранције научне јавности, еколошких
активиста или невладиних организација. Таквих гаранција, као ни детаљне и објективне процене економских
користи и еколошких штета које овај
пројекат може произвести, за сада ниоткуда.
Али да почнемо од почетка: чему
оволико интересовање за литијум, и
зашто баш сад?

Литијум је хемијски елемент од
великог значаја за технологије обновљиве енергије. Тај значај се тренутно првенствено заснива на његовој
улози у литијум-јонским батеријама.
Пошто је литијум најлакши метал у
природи, литијум-јонске батерије су
лагане у поређењу са осталим врстама батерија, те су због тога популарне у електричним колима, мобилним
телефонима, лаптопима, и другим
уређајима где је потребан преносив
извор електричне енергије. Поред тога, литијум је такође потенцијално гориво у фузионим реакторима, који су
тренутно у фази развоја али би могли
производити огромне количине енергије из релативно мале масе литијума.
Проблем је, међутим, што је литијум
редак. У Земљиној кори има га само
0,002 одсто: око педесет пута мање
него мангана, хиљаду пута мање него натријума и две хиљаде пута мање
него гвожђа. Постојећи рудници литијума, од којих су највећи у пустињама Чилеа и Аустралије, неће бити у
стању да покрију растућу потражњу
за овим металом. Одатле и интересовање рударских компанија за нова
потенцијална налазишта литијума и
убрзану експлоатацију доказаних резерви овога метала.
Процес екстракције литијума из
његових руда је веома захтеван, нарочито по питању коришћења воде.
Наиме, литијум се обично производи
у виду својих соли, на сличан начин
на који солане производе морску со:
велика количина воде са раствореним
литијумом се оставља да лагано испа-

рава у плитким резервоарима, док литијумове соли не искристалишу. Међутим, док се морска со производи из
морске воде, дакле сасвим природног
материјала, раствори литијумових соли се морају вештачки направити. То
се најчешће ради тако што се сумпорна киселина упумпава у потенцијално
подземно налазиште, где она раствара
минералне материјале; тај се раствор
онда испумпава на површину и оставља да испари. Коришћење великих
количина јако агресивне сумпорне
киселине је други велики проблем у
преради литијумових руда, јер може
довести до контаминације подземних
и надземних вода. Рударење литијума
такође производи емисије угљен-диоксида - између пет и 15 тона за сваку
тону ископаног литијума.
Многи од критичара Рио Тинтовог пројекта истичу да ће Србија бити
оштећена страна у овој размени: у замену за релативно јефтин сиров минерални материјал, добиће загађење
својих вода и крајолика. Тачно је да
ће нова радна места бити створена,
али углавном у нискоквалификованим рударским пословима. Развијеније земље које ће производити и
пласирати литијум-јонске батерије
на тржиште покупиће профит, док
ће компаније које их праве добијати
субвенције од њихових влада за развој
ове „зелене“ технологије.
Већ виђена и прилично (нео)колонијална прича: западноевропске силе,
и касније Америка и Јапан, експлоатишу туђа минерална богатства већ
више од 500 година. Такви односи су
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Има ли живота без
здраве животне средине

имали и имају небројене нежељене
последице како на природну средину,
тако и на становништво тих колонија
или псеудоколонија. Милиони јужно и
средњоамеричких Индијанаца су погинули или умрли од преморености
и болести у шпанским рудницима
сребра у данашњем Перуу, Боливији,
и Мексику, а слична ситуација се поновила у афричким рудницима злата,
дијаманата, кобалта, колтрана и других минерала. Еколошку деградацију
пратило је стварање економске зависности колонија од колонизатора. Док
је колонија производила само неколицину сировина, била је принуђена
да увози скоро све остало из Европе.
Овакав дисбаланс економске моћи је
с времена на време стварао економске проблеме и у самим колонијалним
силама. На пример, мезоамеричким
цивилизацијама је Шпанија отела толико злата да је тај метал девалвирао
на европском тржишту у шеснаестом
веку. Отето злато је представљало незарађени приход, а незарађени приходи увек воде инфлацији: у случају
Шпаније, она је трајала више од сто
година, од почетка шеснаестог века до
средине седамнаестог - иако је пезета
у то доба била везана за злато!

И

пак, данашња експлоатација
метала везаних за обновљиву
енергију требало би да се знатно разликује од експлоатације других
минерала током двадесетог и векова
који су му претходили. Док су минерална богатства западноевропских
колонија била коришћена за индустријализацију, ратовање, експанзију
католичанства и друге националне
пројекте западних сила, већина технологија обновљиве енергије - као
што су аутомобили на електрични
погон, ветрогенератори или соларни
панели – развијају се управо зато да би
се смањиле глобалне емисије угљендиоксида и зауставиле климатске промене које прете да драстично угрозе
светску привреду и друштво. Са такве
глобалне тачке гледишта, колонијални
приступ - у коме се развијена земља
окориштава без много бриге за колонију - више једноставно не држи воду.
Емисије угљен-диоксида у Србији ће
се осетити у Немачкој или Енглеској,
и западне компаније не би смеле да
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добијају финансијску подршку својих
влада за развој „зелених“ технологија
уколико не смање загађење у читавом
глобализованом ланцу производње, а
не само на његовом крају. Овај тренутак је тако и својеврстан тест способности западних демократија да заштите интересе свог грађанства када се
они разликују од чисто капиталистичких интереса моћних компанија. То
су мање-више успеле да ураде када се
ради о акутном, видљивом загађењу:
вода и ваздух у богатим западним градовима су данас готово бањског квалитета. Чим се из тих градова изађе,
међутим, стандарди заштите опадају

- Рио Тинто је 2020. уништио древно
налазиште абориџинске културе чак
и у развијеној Аустралији, због чега
је његов тадашњи ЦЕО смењен. Управо ти и такви пројекти у балканским или аустралијским забитима
су прави испит искрености западних
влада и њихове прокламоване посвећености заштити животне средине.
Акутно загађење је екстернализовано,
тј. пребачено далеко од очију западне
јавности у крајеве света који типичног Њујорчанина или Парижанина
уопште не занимају, као нпр. Јадар у
западној Србији. Тачно је да се глобално загревање полако крчка, али се

Емисије угљен-диоксида у Србији ће се осетити у
Немачкој или Енглеској, и западне компаније не
би смеле да добијају финансијску подршку својих
влада за развој „зелених“ технологија уколико не
смање загађење у читавом глобализованом ланцу
производње
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оно запажа тек мало у климатизованим канцеларијама по Лондону или
Берлину, од њега много више пати
поплављена сиротиња у Бангладешу
или она без воде за пиће у Јемену. У
таквој атмосфери грамзивих компанија и незаинтересованих западњака,
улога информисаних, глобално ангажованих, и некорумпираних влада у
развијеним државама је критична.
Литијум није једини минерал везан за обновљиву енергију који се производи под еколошки проблематичним условима. Кобалт је метал који
се такође користи у литијум-јонским
батеријама за производњу електрода.

Његове наслаге се углавном налазе у
Демократској Републици (ДР) Конго.
Одсуство скоро било какве правне
државе у ДР Конгу значи да се експлоатација кобалта врши без икаквих
контрола везаних за очување природне средине или безбедност рудара,
а профит од овог вредног минерала
често завршава у рукама парамилитарних формација које тероришу локално становништво. Такво безвлашће онда спречава и успостављање
правне државе, настављајући зачарани круг. Неке се мере предузимају
да се овај ланац прекине, али су оне
тренутно недовољне: своде се на разне извештаје радних група, позиве на
(необавезујућу) контролу порекла, и
иницијативе за едукацију потрошача
у западним земљама. Европска унија
је почетком ове године донела пропис
којим се регулише увоз тзв. конфликтних минерала, али кобалт зачудо није
укључен међу њих. Јефтин и прљав
кобалт из Конга се и даље уграђује у
тесле и ајфоне.
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а другој страни света, метали познати под именом „ретке земље“,
који се користе у ветрогенераторима, концентрисани су у Кини, где се
експлоатишу по стандардима заштите
животне средине који су далеко нижи од западних. Користећи те метале, западне компаније које производе
ветрењаче де факто увозе загађење
из Кине, али често без икаквих финансијских последица - зато што се
то загађење дешава у другој земљи.
Овакав увоз загађења није ограничен
само на минерале. Француска и Немачка су биле критиковане због увоза палминог уља (које се користило за
производњу биодизела) из Индонезије,
у којој су се плантаже палми садиле
на земљишту са кога је претходно
паљењем уклоњена прашума.

Пратити стандарде заштите животне средине из
развијених земаља, и захтевати да се такви или виши
стандарди поштују и у Србији, био би први корак у
интелигентној и дугорочно одрживој експлоатацији
овог природног богатства, за шта су изгледи
минимални

Како исправити ову ситуацију на
глобалном нивоу? Законска регулатива
по којој су компаније одговорне за загађење током читавог глобализованог
производног ланца је тек у повоју у Европској унији и САД: тренутно се разматрају мере које би додатно опорезовале
увезене производе пропорционално
количини угљен-диоксида емитованог
током њихове производње. У случају
самог литијума, његово рециклирање
се тренутно готово уопште не практикује, али би увођење технологија за
рециклажу смањило потребу за копањем новог литијума. Такође, батерије
засноване на натријуму, који је далеко
јефтинији од литијума и доступнији из
чистијих извора, тренутно се развијају,
али углавном за стационарне примене
у складиштењу вишкова струје; временом ће оне вероватно постати убедљива
конкуренција литијуму. Коначно, права
„перспектива“ литијума на дуги рок су
фузиони реактори, за које се очекује да
ће ући у комерцијалну експлоатацију за
тридесетак година.
Шта на крају чинити са рудницима
литијума у Србији? Тренутна јагма за
овим металом је захватила и развијене
земље, па се нови рудници литијума
разматрају и у САД и Аустралији. Пратити стандарде заштите животне средине из тих развијених земаља, и захтевати да се такви или виши стандарди
поштују и у Србији би био први корак
у интелигентној и дугорочно одрживој
експлоатацији овог природног богатства, за шта су изгледи минимални.
Са економске тачке гледишта, спрега
између рударства и високотехнолошке производње самих литијум-јонских
батерија у Србији би била неопходна да
би се избегла неоколонијална клетва:
ситуација у којој похлепна и на брзину
планирана експлоатација природног
богатства на крају осиромашује земљу.
Хоће ли Србија поћи путем Конга
или Аустралије? То углавном зависи
од ње саме. Снага њених демократских - и, можда још важније - самоуправљачких институција је негде између ове две крајности, а ту у средини
је и ниво беспомоћности и (не)заинтересованости њеног становништва.
АУТОР ЈЕ ПРОФЕСОР ХЕМИЈЕ
НА УНИВЕРЗИТЕТУ У ХЈУСТОНУ,
САД (@MILЈANICGROUP)
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