
人人有权发问
我们需要更多解答！
我们欢迎莱纳斯在各大报章打广告解答其先进材料工厂（L A M P）
的问题。然而，关丹人民肯定比莱纳斯更加关注健康、安全与环境
问题。让社会各界人士意识到此课题的不公正、不透明与危害，多
我们而言，至关重要。

我们知道人人都想对此课题有更深入的了解。因此，我们有更多的
问题要发问。

莱纳斯先进材料工厂和
红泥山稀土厂是否不一
样呢？

的确不一样。因为莱纳斯厂的产量比红泥山大10倍，

而所占的面积高达100公顷！

那辐射的问题又如何？ 越来越多的科学文献显示，国际原子能机构（IAEA）

低估吸入或吞入身体内的辐射物质所带来的内部辐射

风险。因此，莱纳斯先进材料工厂比所宣称的更危险。

为什么莱纳斯的《废料管理方案》直到2011年12月30

日才加入“辐射”两字呢？

那辐为什么莱纳斯与政
府没有正视工程问题？
射的问题又如何？

《纽约时报》于2011年6月30日引述工程师内部文件

，揭露70个巨型储存槽的外壁潮湿、出现裂缝和

气泡洞，钢管不符合标准，以及地基未有防水层

等问题 。Cradotex总经理彼得万（Peter Wan）甚至

表示“这些问题可能造成工厂在运作时遭遇重大失灵”

。为什么莱纳斯不正视这项问题，为什么当局不展开

调查？z
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如何处理废料？ 莱纳斯将每年生产6万吨的辐射固体废料。至今，莱纳斯呈

交的长期废料储存方案被原子能执照局（AELB）拒绝了至

少三次，而最新的《辐射废料管理方案》并没有长期解决

方案，永久埋藏处的地点也还没有头绪！

政府的环境条例在监管
与透明度上足够吗？

为什么政府能够在短短的3个星期内就批准了环境评估报告

（2008年1月21日呈交，2月15日批准），而且只在公众施

压下才公开？

为什么政府不按照环境局于2011年6月20日的规定，要求将

排出辐射废料的莱纳斯进行详细环境评估报告（DEIA）？

为什么政府要通过1984年原子能执照法令第41条文为许多

重要档案保密，其中包括长期废料处理方案以及莱纳斯与

政府签署的合约？

为什么查阅莱纳斯临时营运执照申请书的程序需依循莱纳

斯的规定与限制，为什么不把整份报告放上网？

为什么政府要为高污染工业提供12年的免税优惠？

莱纳斯真的满足最高法
规和要求吗？

国家剧毒网络（NTN）于今年11月28日披露，莱纳斯位

于澳洲韦尔德山的莱纳斯废料储存库自2011年5月起，

每天持续泄漏1万4000公升，或相等于一年约500万升的

放射性废料。而且，莱纳斯也利用澳州2002年辐射安全

条例中的法律漏洞，那就是如果运输的物品若不是用于

化学提炼，或提炼放射性材料，那该物品被允许的辐射

水平可达至最高10贝克。实际上，该放射性物质运输的

实际水平已达到3.5和8个贝克。

关丹格宾适合设厂吗？ 根据澳洲政府于1992年批准的埃斯顿（Ashton）稀土厂废料

储存方案，其废料将运回采矿区储藏，而长期废料储存处

的35公里半径内只有1500人居住。反观在马来西亚，辐射

废料的储存处就在处理厂旁边，而其35公里半径内有70万

人居住，而且当地人多从事捕鱼业、渔产加工业、农业与

旅游业。关丹的降雨量为每年2860厘米，反观澳洲威尔德

山仅234厘米。2011年12月22日，莱纳斯先进材料工厂的污

水系统水位高涨，4尺水位涨至10尺高，并可能外流到住宅

区。



SETIAP ORANG MEMPUNYAI HAK 
UNTUK BERTANYA,

SILA MEMBERI JAWAPAN 
KEPADA KAMI!

Kami mengalu-alukan tindakan syarikat Lynas yang menerbitkan iklan di surat khabar 
aliran utama menyatakan bahawa mereka berkomited bagi  menjelaskan sebarang 
pertanyaan terhadap kilang Lynas Advanced Material Plant (LAMP). Namun, kami yakin 
bahawa penduduk di Kuantan lebih prihatin terhadap isu-isu keselamatan, kesihatan serta 
alam sekitar. Bagi kami, tugasan kami bagi menyedarkan mesyarakat setempat tentang 
kemudaratan projek ini serta ketidak adilan dan ketidak saksamaan dalam membincangkan 
isu ini adalah lebih penting.

Kami percaya bahawa setiap ahli masyarakat ingin lebih mengetahui tentang isu Lynas. 
Maka, kami akan menyediakan lebih soalan bagi menjelaskan kemusykilan orang ramai.

Adakah kilang Lynas 
Advanced Material Plant 
(LAMP) sama dengan kilang 
nadir bumi di Bukit Merah? 

Tidak sama! Kerana jumlah pengeluaran nadir bumi kilang Lynas 
adalah 10 KALI GANDA berbanding dengan pengeluaran Bukit 
Merah , dan tanah sebesar 100 Hektar digunakan  untuk mem-
bina kilang LAMP!

Bagaimanakah dengan 
kadar radiasi radioaktif?

Makin banyak artikel yang mendedahkan bahawa Agensi Tenaga 
Atom Antarabangsa (IAEA) telah memandang rendah terhadap 
risiko yang akan dihadapi akibat pendedahan kepada radiasi 
dalaman. Maka, kilang LAMP adalah lebih merbahaya berbanding 
dengan apa yang telah  diumumkan. Mengapakah perkataan 
“radioaktif” tidak pernah wujud di dalam cadangan pengendalian 
sisa-sisa Lynas, dan hanya dimasukkan selepas 30hb Desember 
2011? 

Mengapakah pihak kerajaan 
dan Lynas mengabaikan 
masalah-masalah yang 
timbul dalam pembinaan 
kilang?

Laporan New York Times pada 30hb Jun 2011 memetik memo 
dalaman jurutera dan mendedahkan bahawa kilang Lynas adalah 
merbahaya dan mempunyai masalah rekabentuk. Di samping 
terdapat rekahan struktur, poket udara dan kebocoran dikebanyakan 
70 tangki konkritnya ,  paip  keluli yang digunakan adalah tidak 
mematuhi piawai dan tidak sesuai untuk menyalurkan bahan-
bahan nadir bumi. Menurut GM Cradotex, Peter Wan, masalah-
masalah berkenaan akan menyebabkan kilang tersebut
menghadapi kegagalan semasa beroperasi. Mengapakah pihak 
Lynas mengabaikan masalah-masalah ini dan tiada sebarang 
siasatan yang telah dijalankan oleh pihak berkenaan?
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Bagaimanakah sisa-sisa
radioaktif dikendalikan?

Kilang Lynas akan menghasiklan 60,000 tan sisa-sisa pepejal 
beradioaktif. Sehingga kini, perancangan pengendalian sisa-sisa yang 
dicadangkan oleh pihak Lynas telah ditolak sebanyak tiga kali oleh 
Lembaga Pelesenan Tenaga Atom (AELB). Namun, dalam cadangan 
pengendalian sisa-sisa beradioaktif yang baru dibentangkan, tiada cara 
penyelesaian jangka panjang dan tempat penyimpanan sisa-sisa 
berkenaan masih belum dikenalpasti.

Adakah pihak kerajaan men-
guatkuasakan akta-akta 
secara tegas dan telus 
dalam pengendalian isu ini? 

Mengapakah pihak kerajaan telah meluluskan Laporan Penilaian Kesan 
Alam Sekitar (PEIA) terhadap LAMP dalam tempoh tiga minggu yang 
begitu singkat (diserah pada 21hb Januari 2008, diluluskan pada 15hb 
Febuari) dan hanya mengumumkannya selepas menerima desakan 
orang ramai?
Mengapakah pihak kerajaan tidak meminta Lynas menyediakan Laporan 
Kajian Terperinci Kesan Alam Sekitar  (DEIA) seperti yang ditetapkan oleh 
pihak Jabatan Alam Sekitar pada 20hb Jun 2011?
Mengapakah pihak kerajaan telah merahsiakan segala dokumen-
dokumen penting seperti kontrak dan cara pengendalian sisa-sisa melalui 
Akta Perlesenan Tenaga Atom 1984?
Mengapakah pelbagai prosedur dan larangan ditetapkan dalam 
pemeriksaan dokumen bagi permohonan lesen peringkat pengendalian 
sementara Lynas? Mengapakah dokumen tersebut tidak dipaparkan 
kepada orang ramai melalui internet?
Mengapakan pihak kerajaan menawarkan keistimewaan tanpa cukai 
selama 12 tahun kepada industri yang berisikio tinggi serta tinggi tahap 
pencemarannya ini?

Adakah Lynas memenuhi 
segala syara-syarat dan pe-
rundangan Malaysia?

Pada 28hb November 2011, Rangkaian Toksik Nasional (NTN), 
mendedahkan bahawa sejak Mei 2011, tasik takungan Lynas di Mt Weld, 
Australia mengalami kebocoran sisa radioaktif sebanyak 14,000 liter 
sehari, ataupun kira-kira 5 juta liter setahun. Selain itu, Lynas telah 
mengambil kesempatan ke atas akta-akta Australia iaitu Peraturan 
Keselamatan Radiasi WA 2002 bahawa jika bahan yang diangkut tidak 
digunakan untuk proses kimia ataupun pengeluaran bahan radioaktif 
(uranium dan thorium), maka tahap radiaktiviti yang dibenarkan boleh 
mencapai 10 Bq/g. Padahal, tahap radiaktiviti bahan-bahan radioaktif ini 
telah mencapai 3.5 dan 8 Bq/g.

Adakah Gebeng tempat 
yang sesuai bagi membina 
kilang nadir bumi?

Menurut cara pengurusan sisa-sisa kilang nadir bumi Ashton yang 
diluluskan oleh pihak kerajaan Australia pada tahun 1992, sisa-sisa 
radioaktif akan dihantar balik ke tempat perlombongan dan cuma 
terdapat 1500 orang penduduk yang menetap di dalam lingkungan tiga 
puluh lima kilometer sekitar tempat tersebut.Sebaliknya di Malaysia, 
sisa-sisa beradioaktif hanya disimpan di sebelah kilang, dan terdapat 
700 ratus ribu orang penduduk yang tinggal dalam 
lingkungan 35 kilometer. Kebanyakan penduduk setempat mencari 
rezeki melalui aktviti-aktiviti perikanan, pertanian dan pelancongan. 

Jumlah hujan tahunan di Kuantan adalah 2860cm setahun berbanding 
dengan 234cm di tapak perlombongan Ashton, Australia. Pada 22hb 
Desember 2011, paras air kumbahan di kilang Lynas telah menaik dan 
mencecah setinggi 10 meter dan berkemungkinan akan mengalir ke 
kawasan-kawasan perumahan berdekatan.


