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NOTULEN L.O. BASISGROEPEN
II januari Katshuis

Arnhem

~an~ezig mense uit Haarlem, u0 ensdrecht, Tiel, Arnhem, vorstencasch, Lienden, Apeldoorn, Deventer, lalhelm, Ede, Wageningen,
Amsterdam, ~ergen op Zoomf Steenwijk, Lochem (Assen we5 helaas
aoor peen oneerweg verhinderd).
AGE:~OA:

mededelingen
vorige notulen
verslag ~ooit meer Tjernobyl
diskussie a~ie~ tegen bedrijven
diskussie geweld/gèweldloosheid
wat verder ter tafel komt
rondvraag

mededelinqen
Er komt weer een personenautoshow in de RAl in A~sterdam. Bedoeling
is om daar axie tegen te voeren. Er is al een plan. Interesse? Bel
Gonnes 05700-33376. Oh ja die heilige koesho~ is van 5 tot IS feor.
vorige notulen
geen aanmerkingen
verslag Nooit meer Tjernobyl
Een aantal punten; taak~roepen lopen uel recelijk, de Dlokkade~loeg
en de tecnniese groep heboen echter wel vers~erKing nodig.
Er is wat gepraat over aanloopaxies. Oe eers~e was dus de bezetting
van 3 punten op het terrein van de kerncentrale te Sorssele. Een
t~eede is onlangs gevoerd bij het weer opstarten van ae centrale (
splfjtstofstavenuisseltng). Er is een idee om met een Dus door de
regio te gaan rijden met v·eel· teater en voorlichting over de axie ..
Hierbij een oproep om daar aan mee te organiseren. ~ensen die in~e
resse heoben kunnen bellen naar Peer (02025~40!), Jon (020-279~01).
Johan (OS0-22!366) of Volkart (080-225408). Een aantal aanloopaxies
zijn nog in voorbereiding en besproken (niet genotuleerd).
Het leek iedereen belangrijk om in eigen stad/dorp/streek info-avonden te organiseren. Er zijn t000folders in het duits, worden op
een landelij< overleg van de dui tse AKB verspreid. P:et de Belge.n
wordt nog kontak~ opgenomen. Kettingbrief wordt gestuurd o~ poenen
öinnen te krijgen. SeKretariaat is vanaf IS jan~ari ook op maandagm.
van 2 tot S open in verband met 3orssele-axie. Er is een nieuw gironummer en wel; 2272706 tnv. ~ooit meer Tjernobyl, Arnhem.
Voor een uitgebreid verslag zie notulen l.o. eorssele Dicht verderop
in deze nieuwscrief.
diskussie axies tegen Oedrijven
~it naar aanleiding van het diskussiestuk in nieuwsbrief nr. 6 van
rsgio Oost. qlls regio's staan positief tegenover net axievoer~n tegen
~edrijven die met kerngeweld heooen te maKen. Jerschillende regio~s
doen dit ook al regelmatig. Er entspon zien een diskussis over het
al dan niet landelijk aanpaKken van één tedrijf. Uitkomst van deze
dis~<uss.ie en min of' meer door iedereen aangenomen; regionale/plaatselijKe axies tegen bedrijven moeten gewoon doorgaan en af en toe een
bedrijf landelijK aanpaKken.
diskussie geweld/geweldloosheid
Eerst wordt de vraag gesteld af we nieuwe ideeën moeten beden~en
~f dat we het gaan hebben over de oude axievormen. ~e moeten ge~oon
op de oude voet door,9aan maar daarnaast kreatief blijven in het verzin•
n.an va:n nieuwe dingen.
(ert aantal punten uit deze diskussie:

-

..,.,.L-

Kun je een ME-er aanspreken op geweld? Is het uitroepen van fascist
of moordenaar eigelijk lt.lel een respektabele uit:roep? \Jat. houdt nv
precies het begrip geweldloosheid in? Geweld mag wel als zelfverdediging worden gebruikt maar niet voor de aanval. Met stenen naar
agenten gooien wordt over het :a.Ige.meen a fgewe:ten. IJ elke afwegingen
moet je maken bij geweld teger;één ç~arS'oon met veel macht? Deze
vraag blij ft onbeantwoord want wie bepaalt tegen wie er geweld wor.dt
gebrui~<t.

wat verder ter tafel komt
volgende vergaderin.g is het belangrijk 011 een fellow-up voor Barssela
te bedenken
Oe nieuwsbrief is en blijft voor intern georuik .. Yel pro.beren
abonees te werven buiten de basisgroepen.
randvraag
volgende vergadering op 1 maart in Steenwijk Qm I2.00 uur. ~aar
w~rdt nog bekend gem~akt
Gro a·tj e.:s
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URANIUMERTS UIT NAMIBIE
.Zeebrugge in België is geindentificeerd als de belangrijkste haven
voor d' overslag van uraniumerts
uit Namibië. nadat de fransen in
1979 bun havens sloten voor de invoer van dit erts.
D-eze beicend~naki.ng, gedaan door een
gemeen tersadslid van Zeebrugge, zegt
verd~r dat een groot deel, misschien
zelfs al het uranium uit Namibië
via deze haven bij de afnemers terechtkomt.
Per jaar meren tussen de 30 en 40
schepen aan, schepen die behoren tot
de. S.outh Afr.ican Container Service.
Elk schip bevat ongeveer IO containers met uraniumerts {de zgn yellow
cake) die bestemd zijn voor landen
als Frankrijk, Engeland, Nederland
en U-Duitsland. Schepen die hieraan
meewerken zijn geind~ntificeerd als
cleOrte,J.lus, de- Helderberg, de Sederberg~ de Transvaal, de ~aterberg, de
I.J.tntetberg en de Nedlloyd Hoorn.
Een gi!Jêl'eeltè van de scheepslading
uranium wotd~ ~fficiiel gedeclareerd
~ls zijnde wit Namibië bedoeld voor
b-elgiese afn.e111ers, zo staat er in de
d"fficië"le Vtacht• et; verzekèring·s-

H

-i

In 1979 begonnen franse transbezwaar te maken tegen
zuidafri~aanse ladingen met uranium (waarvan vermoed werd dat ze uit
Namibii afkomstig waren) die gelost
11aesten worden in de haven va-n
l'larseille en op de vliegvelden van
Parijs. Axie vanuit de vakbond
zorgde ervoor dat de publieke opinie dit aan de weet kwam -er werd
een televisiefilm getiteld "The
Vellow Cake Raad» gemaakt- en toen
uiteindelijk inspekteurs van de
volksgezondheid in Marseille risico's constateerden voor de gezondheid bij het uitladen en transportere~ van het uranium, is het vrijwel zeker dat zuidafrikaanse expor~
teurs besloten een tot-aal andere
route te ne~en en voortaan uraniume~ts samen ~et andere vracht te
verschep.en.
portwer~ers

(bron: s~uthscan ó-I-87, vertaling
uit het en9als)

paplèren.

Een execte opgaaf va_n de totale .hoeveelheid uranium die via Zeebrugge
b"irihenkomt J.s moeilijk . te ge~·era zonder t.ot~~gál'lg tot alle. a.ff'idëllt. documenten., ntaa:r een schatt-ing J.s goed_
wel mogelijk volgens eerder genoemde
bron.
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Actie bij
kerncentrale
Borssele I\
I

Van onse COITUpODilent

BOBSU!LE- V1Jftl3 ledea
.'i van de actle~p 'De reest
, •all 'l:Jeraobyl' hebben ;tste.
"" -.ctteIn'"'""'
biJDe
de groep
kera·
eentnle
Boruele.
wist op drie pla.rr.tso bei ter•
rela Y&tt 4• 'Provinciale Zee·
owse
Enerskmu.tsd!.!t.pplj
(PZEMl op te tomea. ~11
deel bezette d• toehra~t1n·
, f.lllLt aan 4e Weatenebe!èle, anderen slaagden erln op olleop·
ata;tanks te kltmmea en apan·
4~11:en op te hanr;tll met leu·
un tece11 keneae!'Jfe.
Votger..a de vooni\tft van de
raad vu be.stut.U" 'tlUl de
PZEM. w. Don. zijn de adie·
voerderf niet op het terrein
va.n de kemeentrale pweeat
mur flP dat van de conventionele centrA-le. De dJkllpolftte
Ud de a.cUnoerdenr onp·
moetd. Teg-e12 het middaguur.
werd de actie bclëlnd!Jd.
1

I

MAAND~~ 21 OE~}
dertig leden t.'«l'l de ae·
'De gee$t t'Cn Tsje-mobyt~
hEbb?.n ziel\ giSterochtend enkele

Qng~
tieg~p

lll'e'l\ "'utg~k.et.en.d.

b\j

o.an de hP.kken
<û kodWGw in· "" uitl4o:t 11an

kcft~ntrale in Borswle. De Ge·
C~'I'Oep zag ka?U een spcfUfoek te

de

bet't!$hQen aan een in etenboute
rijttdc k.okn.cent,.ale op hel terrein

(fotoJ.
Een t.OOOrdWI!rster txtn het 4<:tiecomiû zei M o..floop daC de groep had
Witteft aant-cmen dat h.tt met de be·
eeiUQing t"4R ck k.-na~n,rate
clroevtg il gesu!cl ledne kwood·
\l."illmde 1011 het kl"n!in op kunne"
Jconwn. VotgeN banatmfrr W. Doft
Wil de Prot:iJteialto Zcn&wse ErMr·
gie Ml24bchcr.ppij zf;n de octie\torr•
d4n v.iC..tuif4mcf óp het fcrftin wn
b COfl.vmtMmde ewntnale gcweaL
lid u nwt mogeltjk ook htt term"
" " • ~Ce op u ktnr.e,
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Actievoerders op terrein
van centrale in Borssele
90RSSELE (ANP) - Een groep van
ongeveer dfft!g mensen. lid van de
actiegroep 'De geen van Ts~rno.
byl', is gistermQfgen op drie piNt·
sen het t_"ein van ct. Provimillle
fllerg~"'"ts~ij
Zeeuwse
(PZEM) in Borssele binnengedron-

gen.
Een defl bezet" dt koelwaterinlut
aan de Westefschetde; ll1dtfen
sla.agden ef;" op olietris 1t krflll.
men en ~andoeken op tt hlngtn
met Jeuzen t•n lremenergie•
Of! ectle werd '-9'" hft rnlddjgwr
vrijwillig bdindigd. Ot groep heeft
met de ~<:tie willen aantonen dat
het lnt!t de IMtveifiging van M klfft.
cenuaf4t. in Borss.le droevig gnttld

- 5"-

is. En dat iedere kwaadwillende op
het terrein zou kun~ k01t1en.
De voorzitter van dt raad van beStUIJ' van de PZEM, W. Doo, ontktnt
den beschuldiging. 0. iCtlevotr•
dtrs zijn uitsluitend op het tt!ft'tin
vil\ de c:onventio~ ctntfale geweest. zei hij. Het is volgens flem
niet 11109ffiji om ook het terrein •art
de ltemcentrJII• ~te komen en dJit
is dan ook niet ge!Murd.
Oe Ktie i1 YOigens de 9'~ teYtnS
bedoeld alt voorsetlot op cle grv~
protntclemonstr.ttifl tegen Item~·op 2<&, Htn 2& iprit
wigend ... Nlen ~ ~
dtn. Ot tkmonstrlnttn tiSeft ander
f11ett sluitirlg Yin' de twH klfnCMtr• in ons land.

Vanmorgen vroeg, zondag 2I dec. 196€, heeft
de axiegroep "dl! geest van Tjernooyl'' enkele
punten op het terzein van de kerncentrale en
kolencentrale van de Provinciale Elektrici1
teiumaatschappij in Barssela beiet.
i
oe groep doet dit uï.t protest tege" het feit i
dat de t~ ederlandse overheid, ntet in haar
!
kielzog de electriciteitsproducenten. de ont-!
wikkeling en de toepassing van kernenergie
:
nog steeds niet heeft stopgezet.
!
Oit ondanks de ramp in Tjernobyl in april van 1j
dit jaar· en ondanks het feit dat 58~ van de
nederlandse bevolking voorstander blijkt te
zijn van sluiting van de kerncentrales Barssale en Dodewaard. Bevendien is onlangs uit
rapporten van het Internationaal Atcomagentschap (IAEA) te uenen geeleken dat de kerncentrale in Borssele niet voldoet ean een
aantal crucial• veiligheidseisen.( ••• )
De eis bij deze bezetting luidt" dan ook:
onmiddelijke stopzetting van het nederlandse
kernenergieprogramma en sluiting van de nederlandse Kerncentrales. Oe bezetting is tevens bedoeld als voorschot op de axies die op
24, 25 en 2~ april bij de kerncentrale in
8orssele z~llen wotdvn gehouden. Oan wordt
de op die datum I jaar oude ramp in Tjernobyl herdacht door de kerncentrale gedurenée
28 uur te blokkeren. Tevens wordt er in dat
weeKend een demonstratie en manifestatie in
j
Sorssele georganiseerd ter herdenking van jde•
nuKleaire ramp

l

Actievoerders
• VOL.k:,sttR~ 'f '2 ;'
-terrein centrale tn Borssele

r•

Van onze venlauever
: ïfJORSSELE - Een aroep van ooge; wer dertig ID~ lich presenterend
; als de actiegroep ,,De &eest 11an T~erno
: bJ)", heeft zorutac &edurende vier uur
: enkele punten op bet ternin van de
: kerncentrale in Borssele baet cehou·
: den. De ~ttie, die een ha.!Gaar na de
t ramp in T'iiemobyl werd gehouden,
: ~·lts een protest tegen het kernenergie·
: ptogruuna van het kabinet-Lubbers.
: Om acht uur zondagochtend betenen
: de actievoerders het terrein bij de koel·
: waterinlaat. Op bet hoofdterrein van de
: kerncentrale werden bovendien span·
: qoeken vanaf de tientallen meters hoge
: o.lleopslagtan.ks Deergelaten. De demon·
; stJ:anten konden hun plannen uitToto
: een zonder dat de bewakingsdienst van
: l$e. centrale hen in de gaten had.
: --De be!ett.inpaclie aold als een ..voor·
: schot" op de grote protestdemonstratie
: tqen kernenergie die op 24, 25 en 26
S april \'Olgendjau wordt gehouden. pan
~ i$ het de bedodin& ~ kerncentrale van
Borssele 28 uur te blokkeren.
"'Volgens een verlclarina van de actievoerders Is onlan&s uJt rapporten van
het Internationaal Ata.omaaent:schap
<lAEA)in Wenen atbleken dat de kern·
centrale in Barsselt- lliet voldoet llllD een
aa~~tal cruciale veili&heidseiHn. Zo
blijkt de regelkamer van de kerncerltrale- structureel onderbezet te zijn en on\o"f)fdoende beschermd bij calamiteiten.

l

Veilicheidsvaonièningm verkeren in
staat nn aftakeling en noodgeneratoren zijn voorzien van te weinig brand·
stoF, aldus De &eert van Ts,iernobyL

Ramp
De aaivisten ondervonden zondal
&een enkele belemmering van bewaki~enst
politie bij het betreden
van het terrein van de centrale. Om halt
negen meldden zich de eerste bewakers
en agenten van de rijlc.spolitie bij de
koelwaterinlaat. Dat toont volgens de
acûnoeràers aan dat probleemloos een
nunp veroonaakt kan worden bij de
centnle.
De Provinciale Zeeuwse EnergieIJW!t$Cli.appij (PZEM) liet in de loop van
de ochtend extra bewa.k:ing aanrukken.
Ook de politie was met een tiental manschappen aanwezig. De voorzitter van
de raad van bestuur van de PZEM.
W. Doft, ontkende 2ondag dat de centra•
1é.·11iet afdoende is beveiligd.
De ac:tievoerders weigerden tot laat in
de ochtend bet terrein van de centrale
te verlaten. Oe politie hakte het niet de
demonstranten te verwijderen. omdat:
de d~lig demonstranten op daken
klommen en vervolgens de ladders weghaalden. Om twaalf uur verlieten de ac·
tîevoerders.vrijwîllig het .terrein. nadat
een cameraman van de HOS uitgebreid
opnames had ge maakt. De politie liet de
demonstranten "'erder ongemoeid.

or

{gedeelten uit de
persverKlaring)
; - - - · - · · · · ...

_.

l DE TELEGRAAF

Centrale Borssele l
1 doelwit van actie 1

BORSSEI.E, maandag .

t · Del1flledea VlD een anti-

rle.meaeqle actiepoep heb;. halieh ctstermorgea ebkele
~· a:rera vastgeblead un de
,.loe!waterilllaat vu cle ltento
~ eeatrale },ij Borssele.
~

Ze protèsteerden daarmee

i tegen het kernenergiepro, gramma van de Nederlandse
j overbeteL Hun actie was be-

i doelel als voorproef op landei lijke demonstraties in april

i volgend jaar.

De actiewerders ftrdweaen na enkele area nijwillia'.
EDl:.eie poUtlemeiUieD waren

aà.DWtldJ,

lillaar

ppeä Diet

ba.
De bedrijfsvoering van de
kernc:eattal'e werd op geen
enkele wijze pbiftdel'd door
de actie.

L.O.
"NOOIT MEER

TSJERNOBYL-

BORSSELE OICHT1"
Een lijst •et de aanwezigen is belaas niet aanwezig, maar er waren ongeveer 25
.ensen.
• Notulen vorige keer: niet iedereen had ze ontvangen. Vreemd, want ze waren
wel verstuurd. Ze waren opgenomen in de Nieuwsbrief van de basisgroepen.
Verder geen op- aanmerkingen.

*

Verslag taakgroepen:

-KAMPGROEP; Cultuur: in onderhandeling met Klein Orkest, Urbanus van Anus en
Raymond van het Groenewoud. Klownskollektief is al toegezegd.
OveT Robert Gale wordt (i.v.m. z'n pro-kernenergie standpunt. nog nagedacht. Kontakt met spreker uit Oost-Duitsland, verder wordt gedacht aan
K.G. Paulus. Er wordt een aan-elkaar-prater gezocht. Suggesties?
Er wordt een konceptbrief gemaakt voor het uitnodigen van groepen om een
stand te huren.
Eten & Drinken: Rampenplan is gereserveerd voorlopig voor het eten.
Drank wordt via het comitee zelf geregeld.
Aan een pendeldienst-mogelijkheid wordt ge~rkt.
Offertes voor tenten. toiletvagens, etc. worden vergeleken.
Financiën: Het bestuur van de sticht:ing is wel aanpsrakélijk bij
wanbeleid, dit wordt door de rechter bepaald in een geval van een faillisement. Het uitgeven van geld dus na overleg met financiële groep (085 422845). kettingbrief gaat in lste instantie naar privé-adressen.
Er is nu een groep voor de financiën de techniek en voor de manifestatie &cultuur.
-PE.~GROEP: Van de folder zijn er 2000 verspreid (o.a. demonstratie Steen~ijk)
Er is een aangepaste versie waarvan er 10.000 worden gedrukt.
Affiche komt nog terug.
Zowel affiche als folder zijn op 16 januari klaar. Gaan •ee naar
B0h~-weekend (17/18 jan. in Wageningen).
Er worden een aantal publicitaire akties ~oorbereid. De eerste
daarvan was de bezetting in december van Borssele. Erg veel en goede publiciteit gekregen.
Taakgroep wordt binnenkort gesplitst in een aparte groep voor pers en een
groep voor publiciteit. Kunnen nog mensen bij.
-BLOKKADE-GROEP: verreweg de kleinste taakgroep, al is er ondertussen wat
aanvulling sekomeft. Dit verslag is van de verga op 11 jan. dus de dag ná
llet L. 0. , leék we wel net zo makkelijk.
Besloten is ~ nu al Wél een verdeling per regio te maken voor de te
blokkeren poorten, uar de regio's daar pas in een later stadium. afhankelijk van de vermoedelijke grote, aan die verdeling te koppelen.(eiod
Nart, want het aoet wel in bet aktiehandboek).
De precise tijden van de ploegenwisseling van de centrale worden
nagevraagd.
Voor de EHBO is de WITTE JAS gevragd en bereid gevonden. lost
niets. alleen in uiterste aeval wat materiaalkosten.
Er wordt kontakt opgenomen met een stadsradio oa te praten over
bet eventueel opzetten van een eisenradio. We zitten dan vooral te denken aan inhoudelijke progra.ma"s voor de omwonenden. Ook noodzakelijk
dat er een vaste (eind-)redaxie komt die nauw betrokken is bij de aktie.
om te voorkomen dat er steeds andere berichten/sfeer uit je speakertje
koat:.
Akthiteiten tijdens te blokkade (naast de al eniae malen eerder
aenoeade kruisen, 7x om centrale lopen, etc): leae spandoeken aan poorten
waarop zelf tekst/tekeningen aemaakt kunnen worden. Brede. kassarol lanss
hek voor blokkadekrant, vliegers, bomen planten. Kulo (Kunstenaars kollektief) wordt sevraaad. Ook moeten er liedjes ( •n stuk of 4) in he~ aktiehandboek.
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D'r lllOèt eigenlijk een apart groepje met de demonstratie bezig,
uit deze (toch al kleine groep) gaat dat heel JDoeilijk. :Wie?

-SECRETARIAAT: het wordt nu merkbaar drukker. Vanaf 19 januari drie middagen
per week: maandag, dinsdag en vrijdag van 2-5.
In Den Haag wordt eind januari de eerste info-avond over de aktie
gehouden. Bravo!

In de Regio's is na het vorig L.O. weinig gebeurt.
*Verslag vergadering Zeeuws Platform, waar 4 mensen van het Comite~ aanwezig
waren. Na uitleg over de tot dantoe gevoerde pogingen om op één lijn te komen,
diskussie over hun standpunt. Er waren 3 JDogelijkheden:. of nu al een "ja" tegen de aktie, of een "nee" en de derde mogelijkheid: megaan naar bet gesprek
met de burgemeester, zijn reacties afwachten, proberen duidelijk te krijgen wa~
voor hem ontoelaatbaar is en dan gesprek met het Comitee over (vooral) de duur
van de blokkade. Dan een definitief standpunt innemen. Hoewel niet unaniem wetd
voor het derde gekozen.
Diskussie nu aing over, of we dit een aanvaardbaar compromis vinden. De hele
diskussie is niet samen te vatten, de meningen waren ook nog al -verdeeld. maar
uitkomst van de diskussie is: proberen iemand van Stop Borssele (vertegenwoordigd in Zeeuws Platform en groep die meest achter onze aktie-opzet staat) mee
te krijgen naar sesprek met de burgemeester. Als dat niet lukt dan niemand.
maar direkt ná gesprek verslag aan Zeeuws Platform.
*Definitieve begroting is vastgesteld. Eindbedrag is nu f 21.500.- (Peu &Publiciteit f 4.700,-1 Kamp technisch f 7.900,-/ cultuur, mani/demof 3.750,blokkade f4.450,-/ secretariaat f 700.-)
In de oorspronkelijke begrotingen van de taakgroepen is flink geschrapt. De
begroting wordt rondgestuurd aan de deelnemende organisaties.
De lening van Atoomvrijstaat wordt misschien verlengt, of an ders wordt de
drukkosten van het affiche mogelijk voorgeschoten. Er zijn namleijk nog helemaal geen inkomsten.
De kettingbrief komt ook in Stopkont(r)akt (maart) en in de Nieuwsbrief van
Atoomvrijstaat {april), wel wat laat, maar beter laat dan nooit.
• Volgend gesprek met de burgemester: reacties vragen op gesprek vorige keer
en op opzet van aktie. het is beslist niet de bedoeling om te onderhandelen.
Het gaat vooral om uitspraken uit te lokken • Het is de bedoeling om vlak na
het gesprek een perskonferentie te geven. vooral voor de reaionale pers.
*Aktiehandboek. Hoewel door de secretariaatsgroep besloten was dat zij het
aktiehandboek zouden maken. is op het L.O. overleg besloten om er, na een
dringend verzoek van de Afval-redaktiè, een extra Afval nummer van te maken.
Het is de bedoeling dat die op 1 april (bij het aflopen van het ultimatum)
verzendklaar is.
*Mobilisatie: moet vooral via de regio's lopen. Het secretariaat roept de
regionale/plaatselijke groepen van alle deelnemende organisaties bij elkaar,
om zo het draagvlak van de aktie binnen niet al te lange tijd drastisch te
vergroten. Er wordt een inventarisatie gemaakt van de demonstraties/manifestaties die er voor de akt:ie staan te gebeuren, zowel landelijk/reg.ionaal
als plaatselijk. Als je wat veet, geef het door aan het secretariaat!
Er zijn 1000 in het duits vertaalde folders naar onze buren rechts gegaan.
Volgende vergaderins~ zaterdag 31 ianuari, 11 uur Strohalm, Ouàegracht 42
in Utrecht.
Dringend verzoek: ter bestrijding van de kosten van de notulen wordt iedereen
verzocht f 10,- over te maken ( t/m april) op giro 4089012 tnv Landelijk Secretariaat Arnhe••

-8-

-

z
0
mo

OH
:0-i
(.()

__..
(() -='
..",.."
lfT1
M::O

0-t

HU)

nw

::t:M
-i:O

._z
::0
CD

-<

r

I

Aan alle te,enstend(at)era van kerneneraie.
2oale je ongetwijfeld weet ia er epr1l j.l. in Tajernobyl
een kerncentrele de lucht in gegaan. CDA en VVD hebben naar
aanleiding ven ~et onaeluk de beslissine over nieuwe kerncentrales uitgasteld. Sluiting van de bestaande centrales Dodewaard en Borssele is niet eens ter spreke &ekomen. Nu wordt
er gewacht tot Tejernobyl vergeten is, om dan elsnog 2 i 3
nieuwe kerncentrales te laten bouwen.
Om duidelijk te rr~ken dat die remp zeker niet vergeten
~tdt. !'!ebben een eental greeperingen besloten Tsjernol:lyl te
herdenken biJ de kerncentrale ven Bcrssele. Op 26 april •e7.
precies ièn jaar na die remp, zal daar een c~ote lendel1j~e
manifestetie plaats .vinden als onmiskenbaar s'ignael van verzet tegen kernenergie. Hiereen vooraf is er op 25 epril een
blokkade ven alle toegangswècen neer de centrale. om de eis
van sluitin& v~n de besteende centrales kracht bij te zetten.
Deze brief heeft 2 bedoelingen. Oe eerste en belangrijk•
ste, is je nu el vast op te roepen om op 25 en 26 april naar
Borssele te komen. Schrijf het in je agenda en komHt Laat.
zien wet je er ven vindt.
Oe tweede reden ven dit schrijven 1s geld bij elkeer te
krijgen om dat weekend een succes te laten worden. Deer is
veel geld voor nodig. ;o'n 25.000 gulden. Daarom vragen we
iedereen cl1e deze briei' ontvangt om f 1,00 over te meken op
giro ~272206 tnv •Nooit ·meer Tsjärnobyl• te Arnhem. Je mag
netuurlijk ook meer over mekan. maar dat is beslist niet no~~ els iedereen meer die ene gulden overmeekt.
·Doe cl1 t liefst nu meteen voor_ je het vergeet...
Tenslotte: het is de bedoeling det jij deze brief w.er
~oor$tuurt. Kopiier.dit.een aantel keer en zend het den aan
mensen weervan jij denkt dat ze het met de inhoud'eena zijn.
Vergeet niet. eerst jou eigen neem onderaan te. zetten. z~det
de velgende weet van wie het komt.
Heb je vragen of wil je wat neer weten? Bel dan meen-,
Q1De.·. o.., "-1'tjdeg!i tussen 1~ .00 en '17 .oo uur rnet het Lendelijk S.cre~eriaet Besis&roepen. Tel. 085-514~51. Het edres
b Sweerte ·de lendesstreet 73 in Arnhem.
SORSSELE: 24, 25 en

2&

epril 1987.

I 1,00 op &iro 2272206 tnv •sticht1n&
Nooit naer Tsjerno::»yl" te Arnhem.
Groeten.
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ZONDHEID ••••••

24 J•nuerl1987, posteditie 26 januari

DE WAARHEID

'De Rode Brigades
•
waren Immers
ook zo begonnen'
Na .~n maand in.een Italiaanse gto-vanpnl$ te hebben gezeten ham
vt~deS\·iouw Mariët ~loon een week geleden op
Schiphol aan. Omdat z.e actie voerde rondom de misrakettenbasis
Cora.iso op Sicilië eo .,oqeboonaam was aan bet g.e.:zag" oordeelde

de Nederlandse

de Italiaanse justitie dat ze

ftD

lOlland

Mot'st

zitten: de &ode

Bripdes waren im.men ook zo bt-gonnen.

Door HAAAi.D DOORNBOS
.,We zijn.met drie vtOU~ren in oktober \'Ong· jaar naar Comilb vertrok·
ken om .in de eerste olaa ts het crui.sewatchen. het in de gawn houden van
nucleaire wapentransporten en deze
moge!ijlt bi.okkeres te promoten. We
WlSteJl dat het cruise-o,a.·atchen, gezien het succ:es bij de E.ogelse kruisrak~ttenbasis Greenham Comznon.
mogelijk moetit zijn. Als een stel
mensen uit Woensd.rec:ht dat tijdelijk
kunnen gaan versterken en het crui~
se-•.1.-atche.n proberen op te zetten in
Comiso. is dat natuurlijk prima.
Ook o,a.'i!den we uvaring opdoen.
want per slot van rekening s'C&an alle
112 rakmen daar al sinds 196-l.
~!aar. we hl!bben te ve.el actievosmen
die i.n Nederland worden g~brulkt
~ verplaatsen naar COIJÛSO en
dat kan gewoon niet. De situatie l.i.gt
daar heel anders.
Er Vin:den gee11 mmifestaties en
acties plaats àie zich direct op de
basis ricinen. dan versp.eel je bij de
be\'Olking alle goodwill. Eén rondje
om <le basis lopen ~ al een he1t11e
aetie. Ze redeneren daat. . De raket~ aijn nu eenmaal. gep\àatst in
1984. Toen was het erg druk en had
het ftftet een maaaal karakter.
maar wat moet je nu nog bii die
basl:s'', Ze zijn irlltaliè zo gezagsgettouw en eerbiedig en vaak zo onderdanig dat is ec:ht niet. voor te stellm.

Stempel
Op een gegeven moment werd Ut
door de politie opgepakt omelat ik
een politiesumpel !ad gestolen. Dat
vatten :e erg zwaar op. ledereen op
het bureau werd er bij gehaald. Ze
CiAeen zelfs &a\'et te :eggen dat de

Rilde Brigades vroeaer ook zo begonzijD. Na ~ ciagen in de ge..
Vl!lltiU • hebbea sezeten ben ik
vrijgesproken in die zaak rond dat
S'.ernpeltje. ~ nadat ik vril waa
werd ik w~ meegenomen en paktea
.ze nujn \-erblijfsverJUDIWlc af. .Ik
moen bilmen Vler dagen het. land
ver!atf'n hebben. )laat ik wUde geDe.ll

woon-ltaliè niet. wt. 1k was vrij~·
sproken. dus- waar:~m zou ik weg
m~ten 'En ik had noe 20 weinig
kunnen doen.

CQI\11 50
CONI 50

cor,1r sa
Daarna ben ik bij een cruise-wateil
gepak• terwijl ik etgenlijk Italië al
had moeten verlaten en ik verwachtte nu op het vlie~uig richting Nederland te woràen gi!Zet. Het lieD anders
want piotsellng weni Ut op eên zaterdagochtend bolderdebelder naar de
rechter gebracht. Ik had geen advocaat dus moest ik mezelf verdeóigen.
ondanks ht't fe1t dar ik b1jna geen
Itailaans spreek. Na etn tijdje trok
de reclt;er zich t~;ee minute.n :e.rug
en ooràeelcle: lién maand ge'\·angenwtraf en klaar was Kees. ik we.""Ci

weer snel afgevoerd.

'\n de eevangeni.S aangekomen

kreeg. ik mie dagen de rnoe.eliikheid
om in beroep te gaan. maar hoe? Ik

had seen ad\1ocaat en niemand van
de vredesbeWegó.ng wiSt dat ik vast

zat.

Maar dat verzet tegen t!'.ijn geva.'l-

genisstra~-heeft n.i~t zolang geduu.'"d.
wantab Je ziet d'at h~ eèht hopeloos
is. aecept~r je het toch en dan

probeer je er iets van te maken. Je
probeert in de gevangenis allerlei
diJ~&en te veranderen of ox:der de
aandacht te brengen. Zo praatte ik
dan met ande~ gevangen "TOuwen
over bewaperur.g. Als je daar een
kleine mental.ileitsveranderir.g teweeg kan breDgen is dat al goed.
Gedurende de hele tijd dat üc gevangen zat werd er geen ad\•ocaat
toegelaten en mocht ik geen bezoek
ontvangen. lk mocht eigenlijk ruks. 's
Nachts. kwam ieder uur een bewaleer
langs die controleerde of je er nog
was. overallopm militairen met grote uà"s, .ik kon er gewoon niet aan
wennen. Op ~et uiten van .,verkeo:rd
woordgebruik tegen de bewaaksters stond bijvoorbeeld een straf

van drie lot zes maanden. iets wat

eeht belachelijk is.

Medicijnen
ledere week 111·erd tJ]n cel in z'n

gehet-1 onderzocht en twee keet P'=f'
dag controleeJ:den militairen of mijn
ge..-angenistralies nog wel heel waren. Het was daar echt vreselijk en
àile andere gev.mgenen liepen daar
verdwaasd rond van alle medicijnen
die ze ongelimiteerd van ar..sen krf'gen. En als ik me dan over bepaalde.
dingen opwond. dan ze1der. ze
..Maak je toch niet zo druk. 1:oor jou
is bet maar een maand"' terw1jl ze
zei! allemaal tot meer dan tweeénhalf jaar •Naren verooràeeid.
Al vanaf bet begin ben ik in hon·
gew.alting gegaan en heb dat negentien dagen vo1gehouden. Ilt wil best
w_el ver pan en ergens wat voor over
hebben. maar dan moet het wel :resuliaat opleveren. De laatste dagen
kreeg ik ook last van oorsuizingen en
er~ dll1%eligheid. Na negentien da·

gen ben ik wel een beetje ingestort en
het is dan wel g'led dat je je emotie
even toont, want je hebt toch altijd
iets van je •.hard tegen de autonta·
ten op se stellen" en van .. ik ben niet
klein te laijgen". maar dat ben je
natuurlijk wel.
Naàat ik was vnjgelaten lrwam ik
op Schipbol aan en m'n bderen.
van 1':' en 19 jaar. waren waanzinnig
blij dat ik weer tbuis was. Maar toch
kreeg ik een dag later ve111:ij<..en. zo
van: ,,We geloven niet dat je je
realiseert wat voor cevolge.:t zoiets
VOQr ons heeft".
redereen dacht dat ik na Jnljn
ervarmge11 in ltalié wel zou r.oppen
met actievoeren. Maar de vredesstrijd 0{1 zich is belangrijker dan al
het anaere, ook dan bijvoorbeeld
mijn kmderen, al ligt dat wel heel
moellijlc. Ik weet zeker dat i.k niet
kan ·stoppen, je IZIOet doorgaan. Je
gaat steeds een stapje verder. Je gaat
toch zoeken .naar iets dat resultaat
beeft. Op een gegeven moment Wil ik
er ".'El alles voor ov~ hebben. maar
dan moet er ook wat tegenover staan.
Als er nilcs verandert. als alles gewooa clooraaa~. terwijl ik voor laten
de gevangenis lnciraal, ik denk dat
dat heel ere zou zijn. Je bent op zoek
na~tr resul'C&ten, het liefst in één kiap.
Alleen weet je nooit waar )e op .den
duur eindigt."

Aan: Hintster van Economische Zaken
Tweede Xa~ner
Kabinet Lubbere TI
Vaste Ke~ner-co~N~~issie voor Enersh

ULTIHATUH
.................
Zesentwintig april 1986: de kerneentrale in het Russische Tsjernobyl
ontploft; tientallen vinden in de eerate ~ken daarna de dood en vele
ti~nduizenden ftensen zullen de eerste 30 jaar aan de aevolaen ervan over·
lijden.

'toch ves dat geen reden oa alle kerncentralu atil te lenen en te
stoppen met kerneneraie. Integendeel; hoevel de uitbreidina veft het ••~
tal ~erncentrales tn Nederland 11 uitaeeteld. ia er van afstel s~n
sprake. Laat staan van het aluiten van de beateende kernctntral~• ln Dodewaard en Borssele. En dat tervijl nu duidelijker dan ooit blijkt da!
een grote eeerderhe14 van de bevolkint •66r alu1t1na wan 4e ~staand~
ketrttelltralea b.
Met Comitee "Hooit aeer Tsjernobrl - Sorasele Dicht!" vt! TaJernobyl ~fn jaar na de rasp op een aepeste manter hord~nken.
Er djl'l tvee aoaelljkheden:
• Ale de kerncentrales: van Dodevaard ea !oruele niet •Mr
1 april 19!7 &eeloten zijn. zullen ve o•eraean tot het blokkeren Y&a alle
toeaans•poorten naar de kerncentrale in loraaele •oor 28 uur. Daaraaa•t
koet er een deeonatratie/aanifettatie waarop onze inhoudelijke arau.eatea
noa veer eena duidelijk zullen worden ae...kt.
• Al• de kerncentralee in Dodeveard ea Boraaele vel .6ór 1
april ,1987 aealcten djn. ut de blokkade ltoe:en te •e"allea ea zullea op
zondas 26 april 1987. preetea 1 jaar na het be&in ••• de r..p in Tajernobyl. de •lachto!fera daarYen (en wan kernenerale ta bet alae.een) vor4ea
herdacht op een manifestatieye bijeenkoaat.
Aan

U de keusl

Het Caeitee "Moeit aeer Tajernobyl - lor...le Dieht r•

Per adreat Sweera De Laadaaatraat 73
6814 DB lrnhe!!l

Telafoniach bereikbaar op clinadaa I
•rtjdat van 14-17 uur op n~r:
08.$ - 5149:51
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NOOIT MEER TSJERNOBYL:

BORSSElE DICHT!
2.1)# 25 fs 26 afz-~,ei -1987
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-Hoi,
Bijgesloten de nieuwe folder van de axie
"Nooit meer Tjernobyl; Borssele Dicht".
Deze folders + DE NIEUWE AFFIESJES zijn
te bestellen bij het landelijk sekretariaat.
Een vraagje: geld voor de porto van het opsturen van het affiesje en/of de folder
graag overmaken op giro 2272206
tnv stichting "Nooit Meer Tjernobyl" te
Arnhem. Ook giften zijn van harte welkom~!

Kernenergie is vaak
een kostbare
vergissing gebleken

.t

CONCEPT VERHAALTJE OVER WAT PRECIES EEN

BASISGROEP IS. BEDOELD VOOR SCHOLEN,
BUURTCENTRA ETC.
BASISGROEPEN TEGEN

kERNGEwE~D

EN

MI~lTAl~lSME

Eef'\ l.anqe naam
Echter niet voor niets. want. •1~ je wilt •angeven waar Je mee beziq
bent, aan zal dat ao~ in je naa~ tot uiterukk1~~ moeten komen.
Omda~ dat met ee~ naam alleen niet kan• ó1t folaertje.
basisqrcep best~at ult mensen, aLe s~men ergeMs mee be!iQ zijn.
echter een bas1sqrcep neeTt geen leid(stlera,
Iedereen in een basisqrcep is ;eliJkwaarai~ aan een anoe~ en nieman~
maq bepalen. wat een ancer moet deer. c~ laten.
Be• I u :i ten werden niet g•nomen door 1emèlnd ergens ~:~.o~en.aan, Maar
-cnder•an, o?wel aan de basis. ~andaar ge na•m.
Ee~

Om een besluit eek een gezamelijk be»luit te laten ZlJn, worot er
;ewerk.t met lconsemsus, d. w. :z. er wordt gezocht naar een stande~unt.
w.aar ieder zien, ln kan v1noen. lht ~• n~et het zelfc:le •ls een
kompremie bereiken.
Een D.as1sqroep kan je oo .allerle1 pla.atsen teQen~o~en, bv. een woon·werkgemeer.schao, een politieke be~e9ing enz •• maar het ver•enijnsel is
t.a111elijk zeldzaam. veelal. cmo.at er in c:le &eeste qrcep&n wel aensen Zijn.
die graag het leiderschao en ous oe macht oe %ich willen nemen.
Basi.s~rceoen zijn met name on~sta.an in de anti-kernenerqleoeweqing.rond
de eina jaren 70 en begin jaren eo.

Tegen kern;eweld en militairisme ncudt in. cl.at we Clr'ls verzetten teqe"'
ker.nenerg ie en ker"nwaQerls en teQen he't mll i t<u ,... ,agpara_.t. omoat dat
bij uitstek svmoolen zijn voer onderdrukking •~ qeweld.
Veel groeQen : i j n da<llr-n.aa!iit oo" r~oç .aktle.;: 1n de kr4lakbewe•i11"9 en/otstrijden teQe~ ~ascisme, raeisme •~ 9e~isme, ccv svmoolen van o~Ce'O~~kklnq
en vaak van geweid.
Hoe we werken.
T~r9en onrecht vneren we .tkti e.
De m.anieren waarcc :zijn verscnillena. maar veecl voork~enae IIOf'"IIIE!n Zljn
blokkades. t~Prreinbezettingen, affiches olakken,. demonstr.-tles. teJ..:sten
schilcte.ren. kAntore!'\ b1nnenqaan. om cns on«;.enoegen kentl.aar te lilaken en
de valse voorlicht1n9 te vervançen door oe onze. enzovoorts.
Soms is een .aktie vooraf aangeko:-,di9d. anaere i< eren wordt l n j :zorojlvu!;aq
Qehes.m gei1ouoen. omcat er •nders geen kan.s van 5lagen is-. We z1jn ons .,...
van èewust:. dat veranderingen in de sa.T.enleving lanqzaam ~•an en dat a1o:t1es
niet direkt gat ef.fect tur.i:ltlen. wat wè beogen.
Op l.anqe termi.in heoben ëll<thts wel effect. Door .At(tles •l'l.d"' o._.oli•ct!.ett
daarom heen gaan mensen naaenKe!"' en zo af en toe veranoe~d er &ets.
De Ritsiko's
Als je meeoc&t aan akties en voor~ereidingen daarv•n- •~1 je na v~rloop van
tijd blJ de ~olit1e en de b~d bekend worde~. Je kan tijdens een akt:e e9n
meo krijqen van een dolle m.e.-er o~ gearresteerd worden. je kan moeilljKheden
krijgen bij sollicitatie~ en. ais ze denken. dat ;e een ·~oqe• bent,
wordt je teleToon aiQ&luisterd •~ soms zelf$ Je gcst openqG~a~t.
Het kan be!!t :ijn. dat jou dit allemaal niet overkomt •. maar tiou er
reken1nq eee.
~e Je een basisqraeo kan vinden.
Als Je je biJ e•n bestaanoe bas1sqrcep wUt ae.nshuten ol er- zelf ,er.
wil starten, dan kan j& cellen naar het se.çre<;àl'"i•a:t.
kill.i'\ 11rmand
je wellic~t in kontakt ~ren9e~ met ande~e~ uit jouw omQevlnq, Eventueel
kan je "ia net secretari-aat meruien vlnden. die JCuw qroep 411en st,.ilcJe
op we~ willltl'\ helpe"'. -Het secre~$t"'la"#.t kál" je eH·e dinsdá«g, et'! vr:J.ch19 !:ellen

n..-,..

r;ussGn 14.00 en 17.00 ... ~.~r •.

nu!f.me!"' is .E!S~-:;,:.4:;:;';". ~el< KÓml: i&r elke 111aanc:l
JE ei"I'.:V~,..çen.c:ocr eHe m.aanC! 2 91.1.lC:ef'\ ovr
op ç1ro 40S9!Z11: t.n.v. Sec;:'"&~iàrlaat. vcn ~èl&is.;;r:.~t:~en -te ~rnnem.
i"l&'l: •.

een r\1eu.. >Sor-1ef ~oat. De%e,l<an
te

IL.ii>.&n

INGEZONDEN
IN GEZONDEN·

INGEZONDEN
Onderstaand artiKel kregen we toegestuurd van Vrouwen Vo~t V~e~e
uit Amsterdam. Zij hebben dit artikel geschreven naar ean·le"idi.h"g
van het nieuwe besluit stralenbescherming kernenergiewe-t dat 4-2 ..
•1987 in kommissievergader:ing. behandeld wordt door de vaste .kamerkommissie voor ~ilieubeheer en onze grote vriend edje Nijpels. ··
t~:N

NlEUU STRALINC·sa·tsLUIT
Op A feoruari. 1987 Zal de. vaste tcainerkommi ss ie voor m~lieube'.he:luo'
van gedachten wisselen met d-e minister van \{OlksnuiSllest.ing,
rui:n.eliji<e orden.ing' en milieu o11er. het nieuwe besluit atralenbescherming IC"'er.nenergiewet. Dit besluit is 22 september. 1986 ge;,.
publiceert! in de e.taat&tourant.•
Alvo·rens pub·lica~ie- is het besluit ter beoordeling voorgelegd .aan
de gaz:ondheldsraad. In eerste instantie .stond zij' nog.el kri tisctr
tegenov,e:r het tJeslu.it, maar draaide ctaar. uiteindelijk in .bij. Een
•incJerheidsno:ta van c. N0oteboom, di.e tell.e kritiek leverde, werd
g:en.egeerd. P'hili'ps had het b.e-sluit. al een jaar op tafel liggen
toen leden v.an.. de t1este kamerkommissie het na veel vragen pas
onder og.en kNtgen ..
vanuit de samenleving is er erg veel kri ti·ek op het ni:euwe besla~lt
ge.c:omen, zoals van Natuur en Milieu, Vrouwen Voor \lred.e, de Raad
van Kerken., Humanistisch Vredesberaad etc. (n OOI< de leden van de
vaste kamerkommissie schijnen nogal wat kritiek te hetJb.en, die zij
.via -een aantal sehri ftelijke vragen aan dhr. Nijpels voorleggen.
OJI.Zt IC RI Tt'EX i<.Oi'IT OP HET VOLCENDE NEER:
I) Het besluit is onleesbaar voor niet de$kundigèn en we ~ogen gevoegelijk ean.neman, dat de leden van de vaste kamerKommissie voor
milieubehe-er geen stralingsdeskundigen zijn. Oe ingewikkeläh~id
van ae tekst werkt misleidend. Opzet? Yij wensen dat het be~luit
stralembescherm.ing wordt vertaald in begl-ijpelijk naderlands door
onafhankelijke deskundigen.
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2) Het ICRP noch EuratoM zijn onafhankelijk.In het besluit ho~dt
men zich aan de eu~opese ~icntlijnen door het Euratom vastgesteld
nav de verouderde richtlijn-en van het !CRP. Euratom houdt zich
bezig met de europese kernener;ie en heeft belangen aldaar: het
ICRP is de internationale kommissie voer radiologische bescherming. Deze kommissie telt a leden, dia elkaar voordragen en aanstellen en die allen fikse belang~n vartegenwoorigen binnen de
kernenergieuereld. ~et ICRP k~am eind zeventiger jaren al tot de
konklusie, dat de toen geldende normen uit 1950 bijstelling behoefden. Radioactieve straling bleeK aanzienlijk gevaarlijker dan
voorheen werd aangenomen. Desondanks bleef Euratom de verouderde
normen hanteren. Deze zelfde normen worden nu als uitgangspun~ genomen voor het nieuwa besluit. Zowel het ICRP als de Euratom zijn
belangenorganisaties en als zodanig ongelcofYaardig.
~osalie ~ertell~ internationaal stralingsdeskundige, ook bekend
om haar boe;.; '':'·iO Immediate Danger: Prognose.s ~"o:r a Radioactiva
Earth", zou net liefst de internationale g~%ondhe1d helemaal
niet toevertrouwd z..ien aan wetenschappers van het ICRP: 11 een
organisatie waarvan alle le~en hun geld vercienen met radioactiviteit kan. natuurlij.< nooit het belang van de oevoll<ing vertegenwoordigen.~

3) Veiligheidsnormen gelden in het besluit alleen voor beheersbere
straling. In de kernenergiewet en in het besluit wordt de illusie
gewekt dat er veiligheidsnormen bepaald kunnen word.en. Pletn sugge'l!'
reert dat, zolang wij onder de veiligheidsno.rmen blijven,. er geen
gevaa~ is. We hebben echter te maken met stoffen waarvan de radiaactiviteit een hal~aardetijd heeft die varieert ven 8 dagen (Jo•
dium I3I) tot 24.000 jaar (Pl~tonium 239}. Halfwaardetijd is de
helft van de tijd dia een radioactieve stof nodig heeft om zich te
neutraliseren.
Volgens ons bestaan er ge.en veilige normen el.$ het om radioactivitei~ gaat. Savendien is het onzin om straling beheersbaar te noemen.
zoals dit gedaan uordt bij radio~ctiev• lozing uit kerncentrales
af radioactiviteit in voedsel en bouwmaterialen. De normel'l gelden
niet voor achtergrondstraling (dtr al o·p aarde en in de l.ucht aan ..
wazige radioactiviteit), die voortdurend toeneemt door bijv. atoom-proeven, noch voor medische bestraling en rampensituaties. Dit kan
betekenen dat bedrijven een te hoge dosis uitgestoten ra~ioactivi
teit ge~akkelijk op rekening kunnen gaan schrij~en van de 'achtergrondstraling1. tiier kan toch niet meer van bel'leersbaarneid worden
gesproken~ Wie zou wat nog kunnen beheersen?
4) Oe veiligheidsno.rm van 0,5 rem l.s een misleiding. De te hoge
norm van c.s rem (het tCRP heeft het naar O,I rem teruggedraaid en
zij is al niet onafhankelijk) is over het hele lichaam hetzelfde
gebleven. Echter voor een groot aantal afzonderlijke organen golden
voorheen lagere doses. Radioactieve stoffen hopen zich op in organen. Tritium bijv. koncentrreert zich in :de testikels en kan het
nageslacht misvormen. Oe toegestane dosis. voor geslachtsdelen wordt
met net nieuwe ·besluit feitelijk 4 maal hoger. Het beenmerg uordt
aangètast door Strontium 90. oe norm van 0,5 rem betekent voor
beenmerg een 8 maal hogere dosering! De verhoging ontstaat doordat
men de ingenomem dosis niet meer per orgaan bekijkt, dat dan al aan
haar norm zit, maar uitspreidt over het hele lichaam en dan kan
het maximum 4 tot 8 maal hoger uitKomen. Zo kun je onder het mo11
van niet verhogen de zaak aardig opschroeven. Sov9ndien: bij het
vaststellen van de norm o.s rem is uitge~aan van een gezonde -niet
zo grote- androgyne (tweeslachtige) mens van plusminus 40 jaar, met
één oorst, één eileider en één testikel en met een kinderverwachting
van 0,4. ~ent u ze al tegenge~omen?
enig aanvaardbare ware geweest de meest k~o;e'tsbaren, nl ..
engeoorenen en kleine kinderen als uitgangspunt te. nemen.
Coor de risico's voor de afzonderliji<e organen en de klJetsbare
groepen niet meer te noemen, wordt 0,5 rem ten onrechte als
veilig gesuggereerd. En de veiligheidsnorm is bedoeld yoor 2

~et
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jaar. In de toelichting bij de we~staKst ~ordt erkend dat het
ICRP haar eigen norm heeft teruggaaracht naar 0,1 rem. Zij vindt
dat ha~ maximum voor de bevolking. In het perstericht na•r aanleiding van het besluit stralenbe$cherming kernenergiewet staat,
dat het beleid erop gericht zal blijven de nieuwe limiet slechts
toe te staan voor enkele jaren. Hieruit blijkt ondermeer, dat de
'deskundigen• het erover eens zijn dat 0,5 rem te hoog is.
Uie gelooft in ernst dat over 2 jaar de n~rm van D,S rem teruggabracht wordt, zelfs nog teruggebracht kan worden naar G,I rem?
De dosis die je je leven lang maximaal per jaar 'mag' oplopen,
S) Het ALARA-princi~e ia als uitgangspunt genomen. In het voornoemde
persoaricht staat: • ••• cm de stralingsbelasting van de bevolking
te beperken, hanteert de overheid nam~lijk het zogenaamde ALARAprincipe. Dit wil ze;gen dat zij sttèeft near een stralingsdosis
oie, reKening houdend ~et de economische en sociale factoren, zo
laeg is als redalij~er~ijs moçelij~ (~s Lo~ As Reaaonable Achievable)."
He~ is ons duidelijK d~t puur economische belangen een overheersende
ral spelen. Het komt etop neer:,, C!a.t.. de stralingsbelasting van de
bewolking verhoogd wordt, zodat er in feite minder kosten gemaakt
behoeven te IJOtden voor beveiliging van kerneen trales en voor het
opruimen van radioeetleve verv~iling~ zo ~ozdt er n$ de Br~~e ~aat
schappelijl<·e .Oisi<ussil!i en Tjern.ob)'l ~a~eer de schijn :van zorgvuldigheid gewekt, terwijl er in wezen rui"mte voor de ctaom.lobby gecreëerd
~o~ordtl die er graag ·-e-en paar kerncentrales bij wenst.
6) Een kleine groep 'deskundigen' uit de gazondheidsraad bagatelliseert
in dit basluit ~e stralingsgevaren om eeonomische belangen veilig tq
stellen. Een -zeér kritisch minderheidsadvies van c. Nooteboomt expertlid, thans ex-lid (l) ~an de gezondheidsraad, ~~rd genegeerd. Zoals gebrUikelijk telt een minderheid niet in onze democratie1
In een intr•vie~ van Els de Green met t. Ginjaar, oudminister van
volksgezondheid e~ milieuhygilne en nu voorzitter van de gezondheidsraad, zegt laatsgenoemde: "de gezondheidsraad heeft advies gegeven,
maar het is niet aan ons maatschappelijke afyegingen te maken. Dat
moet de samenleving doen." Tegelijkertijd trekt hij, in datzelfde
intervieu, in twijfel of de samenleving~ u en ik dus, daar al aan toe
is. Dan maar beslissen voor •onrijpe' mensen? Of deze mensen eerst
'rijp' maken en ~achten tot die diskussie w'l gevoerd kan ~orden?
Oe vaste kame-rkommissie i·s gekonfronteerd met :
de uit~omst van de Brede Maatschapçelijke Diskussie; de vele kritiek
vanuit de ~aatscheppij; een lawine van anti-reacties van vele
vrcuven ven Vrouwen voor vrede en vele andere groeperingen.
Laten ue hopen dat zij de gedachtenwisseling met de ~inister nog
zal benutten om op het nippertje dit levensgevaarlijke besluit tegen
te houden.
Vrouwen voor Vrede/Amsterdam
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Binnenkort rolt de brochure • ••••• geen gevaar voor de volksgezondheid •••••" van de pers. In deze brochure zijn een zestal artikelen
over kernanergie gebundeld. Begin 1986 begonnen we met het schrijven
van deze artikelen, niet omdat er over kernenergie niet voldoende
gaschreven is, maar omdat we het - gezien het besluit van de nederlandse tege~ing om nieuwe kerncentrales te bouwen - van belang achtten eeA aantal zaken weer eens op een rijtje te zetten en, waar mogelijk, te koppelen aan aktuele gebeurtenissen.
Achtereenvolgens gaan de artikelen over de SEP- Kalkar, opwerking,
radioaktief afval, ongelukken met kernenergie in 1986 en de gevolgen
van Tsjernobyl, ook op de langere termijn.
Vijf ven de zes artikelen werden eerder gepubliceerd in BLUf! en
0-nummer.
Als illustratiemateriaal ie o.a. gebruik gemaakt van een diaserie
die in de 50 8 r jaren werd gebruikt om kernenergie onder grote delen
van de bevolking te propageren.
Oe brochure is A~4 formaat off-set, met een kleuren zeefdruk omslag.
Oe verkoopprijs bedraagt f s,oo. Oe brochure zal verkrijgbaar zijn bij
de linkse boekhandels. Eventueel ook door middel van overmaken van
j7,50 (5 gulden plus 2,50 porto) op giro 4697593 tnv. basisgroep
Mores in Arnhem '" cp het volgende landelijk overleg van de basisgroepen.
Basisgroep l'lores
p.a. Ketshuis
Sweerts de Landesstraat 73
6814 DB Arnhem
in samenwerking ~et drukkerij
Draak, Arnhem en drukkerij
de Rooi• Lap, Arnhem
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''HALLO~'!

''DAAR ZIJN WE WEER,,

basisgroepen tegen l<erngeweld en
militarisme
VOOR AKTIE EN INFORMATIE:
LANDELIJK SEKRETARIAAT
SWEERTS DE LANDASTRAAT 7)

TEL:055-514957 OIUSDA.C 4c \'RIJO:\C;
\~ l~-17

uur.

ARNHEM

GlR0:408901Z tnv LANDELIJK

SEKRETARI~A.T

BASISGROEPEN.
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BURGEMEESTER NA GESPREK MET ACTIEGROEP:

Borsele staat blokkade
kerncentrale niet toe
1

îö1

HEINKENSZAND- ()e actiegroep •.Nooit meer Ts,ternobyl'I'Borssele Dichl', die ~lannen heett bij e-en kampement. Daar mót'l,weJtswaar rekenlng worden gebouden met
voor een grote actie bi,i de kerncentrale tn Borsse.le op 24, %$en 26 april, boert bij een blokkade de
gemeent.t-lllke verordening, die
niet (e rekenen op soea•ellleid van de kant van de gemeente. De Uorselse burgemee."ter drs G. C. kamperen op daarvoor niet bt·stemde
verbl~dt. maur gewelddadi~·
G. Van den Heuvel maakte dat donderdagmorgen duidelijk h1 een gesprek d.at bij met leden plaatsen
beid komt daar in ieder geval nlet aan
van de actiegroep had.
te pa.-;.
Vier ledera vara de groep w.aren naar
Ht'tnkf'llszand gekomen (.1111 te boren
ln boeverre de gemeente bereid Is acUemiddelen te ged'ogen. Tegen een demonst.rutit' t-n ee.n manilestatae bij de
('.t"tll.rale liud de burgemeesiA'rf!t-en t'll·

beweging ernst is. De mlnlst.er van eco- zich ook ln Nederland kunnen voor· De acUe be~tint vrijdag 24 aprU methet

nomische zaken heeft inmlddels een doen. ..Zeker nu clt' IAEA rapporten opzetl.en vun ht>t kamp. Het hoogte·
uiUmnt.um onvan~n waa.rin wordt ge· aantonen dat hier lang rûet alles viek- punt: den1onstrat.le, manifestatie en

st.eld dat voor t aprU e~n beslissing keloos tru.trcbeert".
moet zijn l{t!nomen over <le sluiting
van Bots~~ele en Oodewuard. a aan dte
Ju~t Ot::zwllar HIJ teflde 7.t'l1.<> l.tl<' alles l.e Ce111.ra14'!!1JAAt"t. dic})t.; dan P.Jlt de· blokUet. gettprek vvllep overigens doD•
zull~n doen om die w ordeli.tk mogelijk kade gewoon door·.
derdag ln een uikrst hf'm.lnnelljk
tt' laten verlopen. 'Mei een blokkade en
een kampt'mettt-blKl de burgemt"tst.er 'Nooit. meer Tsjemobyl' blijft bij een sreèr. Beide patUje11 warM het ~rook
biokkade om t.. onder&t.repen d"t geen avereens dat de diah•U« up 111111 PIGel
e4' h ter nlff.r mOt'lle.
Hi)7.e& ('en blokkade In allt• gev~llen t4' genoegen wordt genomen met. de t.ak· bUjveu. ..Jammer aJieen dal we bd
besc~bouwen als een niet. vs·t-ed1.aam tle.k vandelangeadem, dleweerdtl'lgt ever die bJoldcade aiet t"ens kunnen
aCLit"midcJel omda~ pen;onP.el van de te worden toegepast. Volken Vlntges: worden. Oe burgemeester besr.hou.wl
PZEM in de vrijheld zal worden belem- ..We z.Un voortdurend zoet gebouden eell blokkade per deftuUie ~Is reweld·
merd. De actiegroep blijft. niPttoemin met uill!tt'l en oRderzoe·k. Na de Brede dadiJ terwiJl er met ons over de vol'm
van plan om de t.oeJang totdect'&ltrale Maat.schllJ)pellJke Dlscl$ie volgde ne~t wel te praten valt"~ aldus Vihtges.
zo'n 38 uur ~ Vtit*perren om d\tidelllk t.wee jaar niets en toen het. plan voor 0Yer hoe een blokkade w worden ge·
Ie makt'n dat het de antl·kemenergte- meer cen&ralea. Nu is, na de ramp in brQken. werden geeri uilJatlogen geT!jemobyl, weer een .stilte van twee daan TUdena de bijeenltomat was tn
)aar lngelasL.ln dt lijn \'aJa de rege. mg de verste verte getm wapengeklelc.er t.e
ligt n.leta anders dan opnleuw kle2n horen; mecht.a bet. menlngsversehtl
YOOr kemeruil'pe als de de storm van over het al dau uiet gewelddadig zl.ln
de ramp weer wat Is geluwd:'. De van een blokkaM·acUe kon niet tot
wooidvoeräer van de actiegroep is er- een oploa&ing worden gebracht. Een
van overt.ulgd dat dergelijkE rampen nuanr.t'verschil zag de> burgetut"f!ster

Beulilutelijk

blokkade moet komen op t.ondag 26
aprtl. Wanneer aan een van beide kant~n de st.andpunt.t>n mot'htf'fl vt•rande·
ren ~al nog t't'll gesprt•k voltct•n. llt't gesprek van donderdag was. ee-n lweedt".
In december maakte 'Nooit Meer
Tsjemobyl' het voorrremf'n openbaar
om de ramp tn Tsjf!ntobylmt!l. een ac·
tie bij Bors:;ele w htrdenken. Daarbij
werd afgesproken da~ de act.lt"groep en
de gemeente tn gesprek zullen bliJven
over de openbare orde.

BROCHURE

~MIL!TARIS~§

IN g!LDERLAND"

Een ,roep, waarin 11et1sen uit Veenendaal,Ede, Lienden,
Renkum, Arnhem en Wageningen zitten, heeft het plan opgevat Ol!l e.en brochure te m·aken over het militarisme in
Gelderland. We will-e~ proberen alle brokstukken aan informatie ove.r militarisme, c-iviele verdediging en militaire preluktie die met de provincie Gelderland. te maken
hebben samen te voegen en hieruit een aktiegerichte
brochure maken.
Gelderland is een provincie waarin heel veel oefenterreinen, kazernes enz. in te vinden zijn. En zoals in
alle provincies wordt er veel aan civiele verdediging
gedaan, hetgeen grotendeels niet bekend gemaakt wordt.
De provinciegrens leek ons een goede grenslijn. voo.:- de
brochure, omda-t dit een vaker gehanteerde ·grenslijn is
en omdat er ook in andere provincies aan soortgeliJke.
brochures gewerkt wordt -ot ia. (Euregio, rondom Maas~
trichtJ Utrecht;Noord ... lfederlaJld)
Tot ongeveer mei 1987 willen we vooral onu tijd besteden
aan een papieren inventarisati-e van de objekten. B:n
hierbij versoeken wiJ iedereen, die voor onte groep
relevante in'f'"ormatie -<>! gegevens hee.rt die aan ons te
stur_.n.
Brochuregroep militarisme in Gelderland
postbus 579
Wageningen

BROCHURE BROCHURE BROCHURE BROCHURE
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SPEURGROEP BEQUEREL
Al een tijdje is een groep bezig om een lijst te maken
waarin alle bedrijven en instanties staan, die iets met
kernenergie te maken hebben.
De lijst is te ver-krijgen op het sekretariaat in Arnhe~.
Ook willen we graag aanvullingen en verbeteringen van
jullie ontvangen, zodat de lijst nog kompleter wordt.

•BLOK KA OE HA VEL TE•
ÉDeRE EERSTE MAANDAG VAN DE MAÁND

OPROEP
til IIAVOLGING VAII ll! 81.0XK.UIE VAJI Dl aooTJ)POOI'f XJf V0Eif4D.UCI'f VOJlM' IEDBU
DIISU II'-ANDAG VU 111 II.UIID Dl AJQ:RIUAIIS!: DmniAPEifOl'$1.AGPL.ufS X1f JIAVEL1'te.t~:
GDLOltltUJID. JI'! GD&IJR'l' ll!l'f ALl.EBII O!QlEIS'fJ:tlfUG YAJ! J)B AlTtBS 111 VOJ:!ISDJtECB'!
JI.VJI OOK QM TE Pl!Ol'llS'fEUII "L'101:1f tiJ: .AL .UICWIIZIGE IEI!fWAPIIfS !tf lfEDJ;JIL.UIP.
JfUS!

tltUDJ: J:tl YO!.UL IS DE t.IOEIPLU'l'S IAVJ:L!IRUIIG PE PL.u'tS VAAR 41. JA.IE!f

URII'"APt!IS LIGGEil OPGJ:SLAOEil.

DAAROM 1011 KI.":!' ZO 11ElL MOGELIJK MENSD tiAAR IIAVEL1'!: OF VOJ:!ISDJtECB'! Elf at.OXJtADI
MEE TVSSEI! 12.00-11100uur OF ORGAMIS&SR ANDERE AITIES OP DEZE DAG nGEif 11ft

tAillE APPARAAT J:N ZIJN UITVA.SSJON ZOALS ltJ:RINAPE!fS.

NOOIT MCER TJERNCBYL, BORSSELE DICHTlJ
Verslag van de financiële groep (rred Arnhe~, Annemarie Arnhem,
loop Tiel, Uillem Rheden, Peer Amsterdam, Lex Amsterdam, Antoine
Wychen)
Oe stichting NOOlT "EER TJERNOBYL is een feit. Het reKeningnr.
Is geopen.o; giro 2272206 tnv. Nooit "eer Tjernobyl, Arnhea (ad•iniatratiekantoor Arnhem).
Er is inmiddels veel gedaan aan fondswerving;
-de kettingbrief is verspreid naar allerlei personen in het land,
van daaruit aoet ie steeds verdar uitwaaieren.
-een wat zakelijker versie van de kettingbrief is verspreid naar
zo•n •o bladen, tijdschriften etc. Verder naar de provinciale
milieufederaties en naar onqeveer 20 organisaties
-er is een aubsidieaanvraa~ (inklusief begroting} verstuurd naar
ongeveer 20 organisaties (dezelfde 20 die ook een kettingbrief
hebben gekregen).
• er is gevraagd om inschrijving bij het centraal archief in·
tamelingswezen in Amsterdam. Dit in verband met kollekteren.
-er is een brief gestuurd near 80 kernwapenvrijverKlaarde geMeenten met het verzoek om een financiële bijdrage.
-aa.n andere plannen (bijv. garantieleningen, benefietfeesten) -..ordt
nog gewerkt
Uat heeft dit tot nu toe opgeleverd?
Vla de kettingbrief (voor zover dit natuurlijk te kontroleren
valt) begint geld binnen te komen.
Er is een lening van Atoomvrijstaat van f 1000,-,. een s1.1bsidie
van f 3000,- van X min Y, een subsidie van f IODO.- van de
Congregatie van de Zusters van liefde uit Schijndel en een subsidie van het Fonds Milieuvriendelijk Energiebeleid van f 800,-.
Hartstikke leuk! Via de verkoop van effiesjes komt ook geld binnen.
Verder is er nog het een en ander onderweg. Kortom: het begint te
lopen. De onkosten van de axie zijn begroot op !21.500,-. Er is
dus veel geld nodig. DaaroM: STORT GUL EN ON9(HE&RST!I
De financiële groep
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GEEF IEMAND EEN PROEFNUMMER KADO

Als je vind. dat er meer mensen deze Nieuwsbrief zouden moeten kunnen lezen. dan kan je deze uitlenen, maar dan loop je
het risico dat je 'm nooit meer terug ziet.
Daar hebben wij een uitstekende oplossing voor: Doe een exemplaar kado!
Dat kan op 2 manieren:
*'' Vul deze bon in en stuur •m samen met 2 gulden aan postzesels (in de envelop!) naar het secretariaat
Of maak 2 gulden over naar het sekretariaat en vermeld op de
girokaart wie de bofkont is. Een adres is dan wel makkelijk.

*

--- .---·---------------------------------------,r.
Ik doe een proefnummer kado aan:

Naam: ••••••.••••••••••••••••
Adres: •••••••••••••••••••••••
Woonplaats: •••••••••••••••••••••••

Afzender: ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

NOOIT MEER TSJERNOBYL:

BORSSELE DICHT!
24. 25 /!s 26 afl/~,e1 -1987
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vr. 24: 13.00 uur
za. 25: 10.00 uur
zo. 26: 12.00 uur
14.00 uur
14.30 uur

-

opbouw AKTIEKAMP
begin BLOKKADES
DEMONSTRATIE
einde BLOKKADES
MANIFESTATIE

Atoomenergie Omdenondujunie
Landelijk sekretariaat:

SWEERTS DE LANDASSTRAAT 73, 6814 DB ARNHEM

Maandag, Dinsdag & Vrijdag: 14-17 uur 085 - 514957

26 APRIL 1986:
De kerncentrale in het Russische Tsjernobyl ontploft. Wat volgens de risco-berekeningen maar één keer in de 10.000 jaar gebeuren kon, gebeurde! Door het stilzwijgen van de Russische autoriteiten doen in het westen de meest griezelige geruchten de ronde: massagraven, tienduizenden acute stralingsdoden, brand in een 2de reactor, etc.
Maar de atoomlobby had weer eens geluk, al
lijkt dat in dit verband uitermate cynisch.
Maar de ramp gebeurde 's nachts, daardoor
waren er veel minder mensen én op het
atoomcomplex én in de omgeving op het land
aan het werk. Daar kwam ook nog bij dat
de wind goed stond, dus van de dicht
·-,--J
bevolkte gebieden af. Toch
den er ruim 100.000 mensen
geëvacueerd; stierven er
enige tientallen
binnen een
paar maanden;
zullen er vele
tienduizenden
de eerste 30
jaar extra aan
ker sterven; zullen de gevolgen
nog generaties lang merkbaar én zichtbaar
blijven: etc. etc.
Op 27 juni 1985 had de 2de Kamer ingestemd met het kabinets voorstel om minstens 2 nieuwe kerncentrales in Nederland te bouwen.
De voorbereidingen waren in volle gang: tekeningen werden gemaakt, onderzoeken gehouden naar de rol die de Nederlandse industrie zou kunnen gaan spelen, etc. Ook was er al een plaats aangewezen waar het radioaktieve afval opgeslagen zou moeten worden,
voordat het 'ergens' definitief weggestopt kan worden. Met deze
"oplossing van het radioaktief-afval probleem" werd de weg voor
nieuwe kerncentrales vrij gemaakt.
Maar die plannen leken na Tsjernobyl niet meer realiseerbaar en
de regeringspartijen (CDA & VVD) zwakten voor de 2de-Kamer verkiezingen hun pro-kernenergie standpunt om zuiver electorale redenen dan ook af. En bleven aan de macht.
Maar de kerncentrale plannen liggen voorin de la en zullen er ongetwijfeld weer uitgehaald worden als Tsjernobyl vergeten is.
Daarom is het van het grootste belang om er voor te zorgen dat de
ramp in Tsjernobyl niet vergeten wordt!
En dat uitstel van nieuwe kerncentrales AFSTEL wordt!!!!!!!

Dáárom, 1 jaar na Tsjernobyl, een aktie-drie-daagse
bij de kerncentrale in het Zeeuwse Borssele.
/Jawwm een ak:l...i.e van 3 dagen .i...n deze vo/Ull?
Om zoveel mogelijk mensen bij de aktie te betrekken is gekozen
voor een opzet met verschillende aktievormen. We vinden het belangrijk dat uit de aktie een, zowel kwalitatieve als kwantitatieve, verbreding van de anti-kernenergie strijd voort komt. Daarom zijn we gekomen tot een aktie die langer dan 1 dag (middag)
duurt, zodat er ook mogelijkheden geschapen worden voor die verdieping en verbreding. Toch moet ook onze ernst, onze vastberadenheid, ten aanzien van de strijd tegen kernenergie naar voren
komen. Tevens moet er een mogelijkheid zijn, waarop iedereen
zijn/haar ongerustheid over kernenergie zichtbaar kan maken.
/Ja~om Bo~~~eie?

Omdat Borssele Nederlands grootste kerncentrale is met een vermogen van 450 MegaWatt.
Omdat splijtstofstaven uit Borssele gebruikt worden voor de aanmaak van Franse kernwapens.
Omdat na de terreinbezetting van Moerdijk in oktober '85 (vooral
gericht tegen nieuw te bouwen kerncentrales) de diskussie
over sluiting van de huidige kerncentrales (Borssele & Dodewaard) weer moet opleven. Om na de bevriezing van de
plannen voor nieuwe kerncentrales de atoomlobby geen tijd
te geven zich te kunnen herstellen.
Omdat Borssele de belangrijkste vestigingsplaats is voor eventueel nieuw te bouwen kerncentrales.
Omdat Borssele de aangewezen plaats is voor de tijdelijke opslag
(50-100 jaar!) van radioaktief afval.

REDENEN GENOEG, DUS!!

Op hetzelfde terrein staat ook een kolencentrale. Deze zal ook mee geblokkeerd worden. Waarom? Méér kolencentrales zijn geen alternatief voor kerncentrales: zure regen, grootschaligheid, etc. Er zal o.a. meer geld moeten
komen voor onderzoek naar kolenvergassing.

Aan deze aktie koppelen we de volgende eisen:

programma;
• Stimuleren en ontwikkelen van alternatieve energiebronnen, zoals, aardook warmtekracht-koppeling
sparing.

In een ultimatum gericht aan het Kabinet en de Tweede Kamer is
duidelijk gemaakt, dat, als de kerncentrales van Dodewaard en
Borssele niet vóór 1 april '87 gesloten zijn, we dan deze aktieplannen onveranderd uit zullen voeren.
Mochten de kerncentrales van Dodewaard en Borssele wel vóór die
datum gesloten zijn, dan vervalt de blokkade en het aktiekamp en
zullen op zondag 26 april bij de dan gesloten kerncentrale in
Borssele de slachtoffers van Tsjernobyl op een gepaste wijze
herdacht worden.

DE AJ(7IE KOS7 yElD, VEEL yELD!
Stod daevtom gul en o~t
op g~o 2272206 ten name van:
NOOI7 flEER 7SJ&?NOBYL, AlWii[J'l
Ve. aktie.-dh.ie.-daa.g-6 e wolLeLt ge.oJLga~e.e.JLd dooJt het c.omlie.e.
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