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Energierevolutie Oe ramp in de kerncentrale van Tsjernobyl is twintig
jaar geleden. Nog altijd is hel landschap rond de centrale verboden terrem en ondervin
den deslachtoffers van de ramp dagelijksdegevolgen. Van deduizenden 'schoonmakers'
die in het rampgebied werkten l ijn velen ziek ol dood. Toch wordt kernenergie steeds
vaker genoemd als dé oplossing VOOI het klimaatprobleem en onze stijgende energiebe
hoefte. Ielwijl er nogsteeds geen oplossingen zijn voor de veiligheidsrisico's en deopslag
van radioactiet atval. aovendren lijn kerncentrales kwetsbaar voor terreur en kan kern
energie misbruikt worden voorhel ontwikkelen ven kernwapens.
Hccqste tijd om in dit herdenkingsjaar uitgebreid stil le steen bij de kwalijke kanten van

kerneneree. üeze energiekrant frist het geheugen op. verhaalt over slachtoffers en

hulpverleners en blikt vooruit. Want ook dat is nodig. Fossiele brandstoffen worden
schaars, de energieprijzen stijgen en ohe en gas zijn inzel van gewapende en politieke
conflicten. Bovendien verandert ons klimaat door de uitstoot van broeikasqassen. Voordre
wereldomvattende dre iging is niets minder nodig dan een enerqierevolutie. Alleen een
krachtiqe eensgezinde inspanning van overheid, bedrij fsleven en butqers kan klimaat
verandering sloppen. Hoe we dit proces kunnen bespoedigen leest u ook in dele

enerqiekrant. Want klimaatverandering een halt toeroepen is haalbaar en betaalbaar. Daar
io;. geenextra kemenerçle voor nodig. uw esieren in duurzame, schone energie en energie'
besparingbiedensamen oplossingen waar dewereld wél opzit te wachten. Nederland kan
eenvoortrekkerv el vervullen. Mei eenbeetje goede wil van u en van de overheid.
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Ervaringsdeskundige Iryna Labunska:

"Angstige weken in Kiev"

•

En uw eigen kind? "MIJn dochter IS gezond en wel."

U bent geen voorstander van kernenergie?
"In geen geval. Kerncentrales liJn onveIlig Dat geldt
ook voor de nieuwste generatie kerncentrales. VOOI
het probleem van kernafval is geen oplOSSing
denkbaar Kernenergie heeft geen enkele toekomst:

Jarige leellljd een hartaanval Hl) was met vele dUllen
den bUigers belrokken biJ de grote s<hoonmaak rn het
lampgebIed. In de lsjernobyl-comexl staan belde aan
doenrngen op een lijst met Ziektes die vermoedelijk
een gevolg ZIJn van de ramp"

IWlnllg jaar na de ramp rn TsJernobyl ondel\lrndi Europa

nog altijd de schadehJke gevolgen SChattingen lopen
Uiteen, maal zeker IS dat vooral In Oekialne en Wil
Rusland duuenden kinderen en volwassenen kampen
met ernstige aandoeningen 10als schildkUelkanker, een
gevolg van radioactieve slfahng ook rn lapland, Itallé
en Groot-Brillannll' IS de ramp nog altijd actueel. In
bepaalde streken in deze landen viellwimlg Jaar gele
den regen die besmet was met ladioactleve straltng
Honderden BlIlse boeren moeten hun schapen nog
sll!'eds rransf!OrlClen om ze te kunnen laten oralen op
weilanden die nret besmet 11Jn. In sommige Duitse
gebieden IS nog altijd een (OnSUmplleverbod op het
elen van Il<lddestoclen en zwijnenvlees.

1_ Kerncentrales lijn duur en worden gebouwd en
instandgehouden met Hlnke overheidssubSidIes

2. Een ongeluk In een kerncentrale kan desas\leus
Uitpakken, ZIe TSJemobyl OOk nieuwe kerncentrales
ZIJn l1Iel veilig.

3. Vool het opslaan van radioacliet afval IS geen
oplOSSIng voorhanden; het afval btljlt 240,000 jaar
gevaarlijk voor mens en dier.

4. oe grondsloffenvoorraad voor hel opwekken van
kernenergIe Is eindig. Onderzoek toont aan dat er
voor de hUidige hoeveelheid kerncentrales nog
maar v~rtlg laar uranium beschikbaar is.

s. Nucleaire technologie veispreidt Zl(h Ifl rap lempo
over de wereld Wist u dal de 001\ in Nederland
werkzame kerngeleelde Kahn zIJn kennIs verkocht
aan PiJki5\(1n, Noord-Korea en Iran? Wie over een

kerncentrale en de jUiste bouwtekeningen beschikl
iS al snel in staat om met verrijkt uranium kern

wapens te labriceren.
6. Oe veiligheid van kerncentrales IS ook niet gegaran

deerd omdat ze kwetsbaar zIJn voor leHeUI.

Oe Oekralense Iryna Labunska (48) onderzocht als
welenschapper de gevolgen van de ramp in
Tsjernobyl, die ze van dichtbij beleelde. find vorig

Jaar bezocht le de getroffen regio opnieuw.

Waar was u en wat deed u op 26 april 1986?
"Ik woonde en werkle In KieV, dat 130 kilometel ver

WIJderd is van ISJernoby! Het was weekend en Ik deed
de dll1gen die Iedereen dan doel; boodschappen doen.

op VISIte en thUIS wal uitrusten. Op maandagochlend
hooI'de ik dal er problemen walen meI de I:elllreactor.

Ik schrok daar vresehJk van. Ik was zwanger en vreesde
voor de gezondheid van mijn ongebOfen kll1d.lk heb me
de hete maalld mei In mijn apparlement opgesloten.
Alleen voor het allernoodzakelijkste ging ik de straat op.
Melk dronk Ik niet, groenten al ik niet. Hel waren
angstige, onzekere weken. later was Ik betrokken bIJ
onderloek naaI de gevolgen van de ramp."

Veel mensen lijn na de f()mp overleden ol ernstig
ziek geworden. Heelt u slachtofferS in uw naaste
omgeving? ~MIJn man heeft een neet die aan
keelkankei IS overleden. MIJn zwager kreeg op vijftig-

Als huidig medewerker van een Engels onder
zoeksinstituut keerde u in oktober 2005 terug naar
de oekraïne. U bezocnt ondermeer het ramp
gebied, met welke reden en wat trol u aan?
"Het bezoek was bedoeld om contact Ie leggen met
mensen die op 26 apnl meedoen aan herdenkll1gs
,)cllvlteiten. Maar Ik heb ook hel verlalen rampgebIed
bezocht. In een straal van 30 kilometer rondom de
kell1centrale woont niemand meer Het was tIlest om
door de verlaten stralen WJI1 Pripjal Ie rilden Daal
woonden ooit tiendUizenden men~en. Een paar dagen

na de ramp liJn de bewonels geevacueeld. Ze kiegen
te horen dat ze snel weer zouden terugkeren. Met
alleen wat geld en papieren op lak vertrokken ze,
zonder Ie beseffen dat ze hun huis en bezlulIlgen
nooit meel wuden lelugzlen:

• Rente per 1 febluari 2006. Wiizigingen voorbehouden_

Bij de ASN Bank wordt uw rendement oltijd

eerlijk verdiend met respect voor mens, dier

en milieu. Hel is de grootste duurzame bank

van Nederland. AI 45 jaarl U kunt er nu

een ASN Optimaolrekening openen. Goed

voor een spaarrente van 3,75%lt. En als u

wilt, kunt u ook kosteloos inleggen in de

duurzome ASN Beleggingsfondsen. Meer

weten? Kijk don nu op www.asnbank.nl af

bel gratis 0800 - 0380.

Nieuwe kerncentrales liJn er in Nederland na t973
niet gebouwd Na de ramp 111 TSJernobyl zIJn er
wereldWijd nog twintig nIeuwe centrales In geblUik
genomen, tienlallen minde! dan gepland. Op dil
moment wordt er opnIeuw - ook m Nederland 

geplen Vool meee kernenergie. Dit IS opmerkelrJk
omdat de gevolgen van JSjernoby! nog altijd
onvoorstelbaat grool zIJn. In WIt-Rusland (16 kilometer
van ISJemobyl verwijdeld), de Oekralne en Rusland
zIJn bijna 8,4 miljoen mensen blootgesteld adn hoge
doses radioactIeve straling. Een gebIed zo grool als
hall Halié raiJkte ern~lig be~met. In de voormalige

SovJet-Unie raakte landbouwgrond mei de oppervlak
te van heel Denemarken voor lange tiJd onbrUikbaar.

schildklierkanker
Beçrn jaren negentig melden de wereldgezondheids
organisatie (WHO) en verschillende pIestigleuze
medische I!)dschrrhen een 80 ·voudige groeI van het
aantal gevallen van schUdklierkanker, vooral In de
meest besmette gebieden van Wit-Rusland. Het WHO
rappon schudt de wereld wakker en zoegl voor hulp
aan de geuollenen. DUIzenden kll1deren leven nog
omdat hun schildklier tijdig IS verwijderd. TOl Op hoge
leeftijd zullen Ie echter schIldklIervervangende
hormonen moelen slikken

Tsjernobyl

Gemeenschappen ontwricht
De lamp met de kecocentrale lil TSjecoobyl veroorzaakt
grote SOCiaal-economische schade In oekrall1e, Wit
Rusland en Rusland Veel boeren kunnen geen nieuw
bestaan opbouwen omdat Ie hun gewassen met
mager! verkopen. En van de bijna 400.000 mensen die
na de ramp lijn geevacueerd kunnen velen nog allijd
nrel terug naar het dorp waar le gehoren en gelogen
Zijn. Voor hele gemeens<happen IS de weg naar het
verleden defrnltiel afgesneden.

NIEUW: ASN OPTIMAALREKENING,, ,
VOOR SPAARDERS DIE MEER WILLEN.

RENDEMENT VDDR U+ RENDEMENT VDDR DE WERELD = DUBBEL RENDEMENT

ASN~~Bank
VOOR DE WERElD VAN MORGEN

• Volgens de Wereldgezondheidsorganrsahe (WHO)
Zijn el Sinds 198610'n 8.000 mensen gestorven
aan de gevolgen van de lSJcrnobyHamp

• loch blijf! het exacle dilntal slachloffers onduide
Ir)k. HonderddUizenden schoonmilkels die lfl het
gebied actlel waren moesten lreh na het werk
hel en der In de SovJet"Unte vestigen Velen zIJn
noOl! onderlocht.

• In Wil-Rusland, oekramC' en Rusland lijn bijna
8,4 milloen mensen blootgesteld aan radro·
actieve straling.

• Een gebied zo gloot als half Ilalre raakle eHlsUg
besmet.

• In de voormalige SOvJet-Unie is een sluk land
bouwgrond met de oppervlakte van Denemarken
voor eeuwen onbruikbaal

• Desood<1nks O\IeIweegl de legering van de ()ekralr;e
de bouw van vijl tal \len nieuwe kerncentrales

Actrice VICtoria Koblenko kwam op derllenJilflge leel·
Illd naar Nederland. Ze voelt 7lch emotioneel

belfolc.ken biJ de ramp In TSjernobyl Haar vader werd
JO de maanden na de ramp als reservist opgeroepen

om Ie helpen bi} de schoonmaakwerkzaamheden. "HIJ
lOU oorspronkehJk een weel: blijven, milar werkte
Uiteindelijk due maanden In hel gebied. Verplicht." Als

ambassadrice van hulp0l9ilnlSil\il~ SpoetnIk bezocht
Koblenko onlangs de fampplel:. ·Spoetnlk organiseert
jaarlijks een Oelc.tillne·dag. 01\ lilar slaal die In het
teken van ISjemobyl. Ik wilde meI eigen ogen llen
wie op dil moment welk soort hulp nodig heeft.
MisschIen komt er 111 hel voorjaar nog een glOO( bene
fietconcert VOOf de slachlolfers van de ramp. Als het
coneen dOOlgaat wlllle. dal de opbrengst op de JuistE'
plek lere<hlkomt "



Klimaatverandering heeft grole, vaak onomkeerbare, gevolgen voor al hel leven op aarde.
Niet alleen de naluur, ook mensen komen Ifl de knel. oe leespiegel Slljgt doordal het pool
IJS smelt Exlreme weersornst<lndlgheden zullen sleeds vake, voorkomen Als we doolga<ln
op de hUidige voel lal de UitSlOOt van broelkasgassen lfl de komende 2S Jaaf verdubbelen!
lerwiJI we om verdere klimaalVer<lnderltlg !e voorkomen, de UItSloot van broeikasgassen
voor 202D JUlsl met dertig procent moelen lerugdnngen. Er is nog een ander probleem
Alle grondstoffen die gebruikl worden voor ene/gieopwekking Zitn eltldig; ook urafllum DIt
betekenl dat we vroeg ct laaI zullen moeten omschakelen naar bronnen die niet elfldlg
ZIJn, zoals wlfld, zon, golven en stromen Ifl water en schone bIOmassa.

Klimaatverandering IS hel meest ingIlJpende gevolg van on~ hUidige energiegebrUIk Door het
verbr<lnden van ohe, kolen en andere fOSSIele brandsloflen stOlen we veelleveel broeIkas·
gassen UIt Hierdoor StlJgl de lemperaluur op aarde en riMkt het khmaal In de Wilr.

Energierevolulie
Waarom l<lnger w<!chten <ll~ we de energierevolulie nu kunnen Inzeilen? In Nederland
kunnen we ons energiegebrUik lfl tS jaar met minstens <lQ procent terugdringen door vel·
belering van de efficièntle, zonder dat we op luxe of comfort hoeven in te leveren.
Energiebesparing bledl dus enorme mogelJJkheden om minder broelk<lsgassen Uit te
stoten. Het schoner en moderner m<lken van ome enerCJlehuishoudlng is een van de groot
sle Uitdagingen V<ln dele tijd.

De toegang tot energIebronnen IS ongeliik verdeeld Een gemiddelde
Amenkaan sloot omgerekend Jaarlijks lwaalf Ion broeikasgassen Uil, een
chinees zorgt voor twee ton verVUIlende UltStoOt. Een IndIër heeft ongeveer
een llende nodIg van de hoeveelheid energIe die een Nederlander verbrUikt.
Twee miljard mensen op de weleld hebben helemaal geen elektffwei1. Hel
is bijzonder wur Ie beseflen d<ll JUIst deze mensen, veelal WOOfl<lchlig in
ofltwlkkellngslanden, de meesle last hebben van klimaatverandermg. Ook zij
hebben recht op energievoorzienlflg. Toegang tOl energIe IS een voorw<larde
voor economisdJe ontwikkeling en <lrmoedebeslflJdmg m ontWikkelingslan
den Energie om Ie koken, voor veIwarmIng en verlichllng iS pure noodz<lak
verder is energie cluoa<ll voor bedrtJven en publieke Instelhngen, DOOf de
juisle investeringen kunnen deze mensen toegang krijgen tOl schone energIe.
Onderzoekers hebben berekend dat voor 1.4 miljard dollar meer d<ln een
miljoen scholen en medIsche facilitellen V<ln schone energIe kunnen worden
voorzien. Dailrmee llJ[I zo'n 600 miljoen mensen geholpen. De aanleg van
duurzame energiebronnen voor twee mIljard mensen lfl ontwlkkellngslanden,
kost minder dan de hell1 van de SOD milj<lrd dollar die hel komende decen·
nlum worden geinvesteeld In fossiele brandsloicenlrales en infrastrucluur

EnergiearmoedeKernenergie niet
duurzaam
Oe overheid heeft een grote verantwoordelijkheid m
hel (feeren Vim een duurz<lme energlevooflJenmg.
Door mspnatle en <lmbille te tonen en door het goede
voorbeeld Ie geven, kunnen landelijke en gemeen'
telljke polllle! een cruci<!le rol vervullen.
Ook ukunt het verschil maken. Op tal van manieren
kunnen IndIVIduen hun mvloed laten gelden en druk
uitoefenen. De olg<lflls<ltles die het IIlltl<ll!ef tot deze
kr<lnt hebben genomen ondernemen aettes, cam
pagnes en <lctlviteiten w<l<ll<lan u mee kunt doen om
het beleid V<ln regering, gemeenten en bedrijven te
beïnvloeden Voelt u wemig voor actIevoeren? or<!<lg
dan lhulS, op het werk, of op school, ufllverSlleÎt of
sportclub uw steentje bIJ Door bijvoorbeeld
energiebesparende maatregelen voor te stellen 01 de
wens Uit te spreken dal uw werkgever of opleidings'
Insliluut ove/stapl op groene stroom

FoIC'S ~I nIS. vd. Akkeljsr,ctlling Oe NCOIdlee, ReHeljGleenpeac(', J. Slmal(hlcvaj~lal'ld;e Hcogle

vervolg van pagina'

"Energiebesparing levert geld op"
Rikst Muller verbouwde als enthousiaste klusser haar
eenge1.inswoninq in Leeuwalden. Ze 11'111' daarbij vooral op
enelglebesparende maalregelen. ~Wle ene/gil' wil sparen hoel!
fIIel!n te leveren op luxe en comfofl.M

BUSINESS IN DEVELOPMENT

~

~Greenchoice

De verandering is ingezet.
Uw keuze is belangrijk. Doet u mee?

Aanmelden zonder poespas kan op onze website
www.greenchoice.nl of bel 010 - 4782326.

Meer don 90% von de huishoudens zit nog bij de
'oude' energieleverancier. Alleen als meer mensen
bewust kiezen voor een 100% groene leverancier
kon het energiebeleid echt veranderen. Greenchoice
1001 al 5 jaar aan haar 150.000 klonten zien, dot
het anders kan.

WIN 25.000 EURO STARTKAPITAAL

WWW.BIDCHALLENGE.ORG

Vergelijk Greenchoice mei uw huidige energie
leverancier:
• Wij leveren alleen 100% groene elektriciteit.
• Voor gas wordt uw volledige CO2 uitstoot ge

compenseerd door middel van bosprojecten.
• U krijgt een gegarandeerde prijskorting ten

opzichte van grijze energie von uw regio
leverancier.

• Een klantenservice die als beste getest is.
• Alle energiekosten op één heldere nota.
Uw overstap wordt geheel door ons verzorgd,
inclusief de opzegging bij uw oude leverancier.

Dien voor 20 moarl 2006 jouw bedrijfsplan van 3 pagina's in
voor armoedebestrliding en winst.

Investeren lf1 enefglebespaflng kost ltl eelste inslantle geld, maar
meeSI<l1 IS sprake van een gunsllge 'terugverdIentijd' Ons
douchewatersysteem koslle 400 eUlo, maal dat bedrag verdienen
we in anderhalf Jaar terug UiieIndelijk leven ene19lebesparlng
dus geld op, lekel nu de energieprijZen verder stllgel1.-

douchewater dat wegspoelI is gemiddeld nog lo'n derlig graden,
Met die .....armle kun je cv·water \IOOfVerw<lrmen. D<lt levert een
flinke bespanng op. ve/der hebben we een houtsteenkachel gekocht
die sle<ht5 een emmer hout per d<lg verstookt. oe stenen bIl/ven
lang warm. wat eveneens energie spaart. Als het erg koud Is
gebrUIken we de centlale verwarming, maar dIe Is weel extra ZUinig.

Iedereen kan een bijdrage leveren aan hel voorkomen van klimaat·
verandering, Tien praktische tips.
1. Slap over op groene siroom; kies bij voorkeur een energieaanbIeder die

alleen groene Slfoom verkoopt
2. Zet overd<lg de thermOSl<lal één graad lager, dlt bespa<lrt a<lnzlenliJk op

uw enelgiegebrulk.
3. Isoleer uw (eigen) huis. Denk a<ln dubbel glas, hel dichten van kleren,

het aanbrengen van dak· muur- en vloerisolalie.
4. WilS op <lD graden, Wassen op 60 grilden kost twee keer zoveel

energIe. Wassen op 90 graden kOSl drie keer zoveel energIe. Hang de
was bij voorkeul op; wasdrogels lijn grootverbruikers.

S. Zet uw televisie', audio", dvd-, pc- en keukenapparatuur echl uil.
Elektromsche app<lralen die stand-by slaan verbrUiken energie. Hel
st<lnd·by verbruik in een gemIddeld hUishouden IS jaarlijks <l00 tOt SSO
kWh. 011 komlovereen meI 76 lOl lOS euro per ja<ll

6. Vervang gewone lampen door spaarlampen mei dezelfde lIcht
opbIengs!. Velvang viJt 6D WatHampen die gemiddeld 3 UUI per d<lg
branden, door IS Watl spaarl<lmpen en u besp<lart loon 47 euro per jaar.

7. laat de auto wal vaker sla<ln. Gebruik voor kleine afslanden de flets en
neem wal vaker de trein Ifl combinatIe met de CV·fiels, die voor een
kleIn bedrag Ie huur IS op meer dan tachtig ~lallons Ifl Nederland.

8. overlulg uw gemeenIe, UW zangVereniging, school, Uni'lelsiteil, sport
club of werkgevel om over te slappen op groene stroom of werk te
maken van isolatie of enelgiebespaong,

9. Koop een w<!rmwaterbesp<lrende douchekop. Oat scheelt aanzienlijk
10. Houdt als u gaal slemmen rekening met hel energie' en khmaal'

beleid van de polilieke pa,tIJen, ook bIJ gemeenteraads- en provltlclale
verkiezingen.

Dit kunt u doen om klimaat
verandering te stoppen

Enthousiaste klusser:

Aan de slag
Een echte energielevolulil' is gedoemd te mislukken
als alleen burgeis een bijdraQ(! leveren. tuisi
invloedrijke politieke instellingen en grOOlvelbrUikers
zoals bedrijven, moeten hun verantwoordelijkheId
nemen,

Gemeenten en provincies
Gemeenten en provlflCles kunnen hun eIgen energIe·
verbfllik sterk vermlflderen door bewuster mkoop'
beleid (energlezuifllge appalaten en mateuafen) en
energlewmlger bouwen. De stroom die ze afnemen
moel n"'llIurltJk duurzililm liJn

Oe Nederlandse regering en de Europese
Unie
De Nederlandse en Eu/opese ovelheden ktmnen
energlebedfllven verpllchlen meer groene stroom te
produceren. SubSIdies op kolen. olie en kernenergie
kunnen afgeschaft worden Slefk vereenvoudigde
wel' en regelgevlOg bIeden energiebedrijven zeker
heid op lange lermijn en geelt duurzame enerCJie d<ll
Steunijl' In de rug dal hel nodig heett.

Het bedrijfsleven
Energlebednjven kunnen veel meer lIwesteren In
schone nIeuwe slroomcenllales. Andere bedtljven.
van b.lkker tOl mUlllfl<lllonale onderneming, kunnen
groene sIroom afnemen en meer doen aan
energiebesparing.

~Ik woon meI miJn gezin in een W1lning Uit de jalen defllg Vorig
jaal besloten mijn m<ln en Ik het hUlS Ie renovelen We ziin
fan<ltleke klussers en besloten veel zeil te doen We WIlden vooral
IflVeSlelen In energiebesparende maalrege!en, zondel Ie hoeven
Iflleveren op luxe en comfolt. Maar dat gaat pflrn<l samen. We
hebben het hUlS grondIg gelsoleerd, dubbele beglazlflg 'lange·
bracht en een douchewateHerugwlnsysteem gelnstalleerd W<lfm
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De Energiekrant. Natuurlijk kan het anders!
Oe vier organisaties die deze krant uitbrengen organiseren allemaal hun activiteiten waaraan u mee kunt
doen. Gelukkig gebeurt er nog meer tegen kernenergie en voor een schone energie-toekomst. Kijk eens op
www.schoonstroom.info. Van harte aanbevolen door Greenpeace, Natuur en Milieu, WISE en Milieudefensie.

mImGreenpeace voert wereldwrJd aelle legen
nuclealle verVUiling AClle<; V<Jn Greenpeace Nedelland

zitn gelicht op het tegengaan viln de vervulll1lg door

opwelklngsfablleken 10 rrankllJk en Grool-8rrllanlllê en

op de slUiting van kerncenlrale Barssele. In Nederland

blokkeerl Greenpeace bIjvoorbeeld kellltransporten naar

de opwerkingslabrieken

oe toekomst IS duurzaam en daar werken we hard aan.

TOl het zover is hlljfl Greenpeace inlewallonaal actie

voeren tegen de nucleaire erlems. Oill doen we met

aclle, onderzoek, Jundlsche procedures en po!u!eke lobby.

~Greenpeace ondel1oekl de gevolgen
van nudealre velvulhng Ojl het milieu. Greeopeace
vefflcht metingen naar radioactivitelllll de luchl. lfI de

lee en op het land. Greenpeace onihuil regelmalig

overttedingen en missl,lnden In de kelOlfldustrie, zoals

wal(ngsqevaalli)ke IOllngsburzen op een FlallS slland

tmmGleenpeate probeert ook VI<J Juridische wegen

en pohlleke lobby de gang van zaken rondom kerncen

uille Bomele te bel!lvloeden Gleenpeace heefl de

algelopen Jalen de geprobeerd om siUltlng al te dWingen.

ook heefl Gleenpeace regeJmatig kelntraosporten aan·

gevochten (soms mei SU((es) om radioactieve vervUiling

door opwerking van Nederlands afval Ie voorkomen

Greenpeace wil een duumme energieVOOl1ienlng,

londer fOSSiele blandSlo!!en en londer kernenelgle Dal

kán, maar dan moeten we el wel nu mee beglllnen

Om onze energ!evOOl1lenlllg Ie verduurlamen moelen

we allereerst vol inzeilen op energle·elhclency en
enelgiebespallng, Daal IS een wereld te wJOnen! Maal

we be5paren ook nog een5 een hoop geld. Geld dal we

vervolgens kunllen investeren om schone energrebron'

nen (velder) te onlwlkkelen,

6roelkasgassen warmen de aarde lil hoog tempo op en

overal zIen we de gevolgen felle bosbranden, grole

ovefslromlllgen, smellende glelsJers en ongekende
hillegoiven Zandlakken \lOOf de deur helpen meI meer

en keJllenergle levert lal van andere problemen op,

Kijk voor meer informatie op

www.tegenstroom.nl of

stuur een email naar
wiseamster@antenna,nl

• In het Jaar waarrn we de ramp In lSjernobylllel'
denken organiseren we lal van acllVilellen en aclles,

over de hele wereld 81Jvoorbeeld een prachtige

tentoonslelling over de gevolgen van ISJemobyl, zie

www20Iwes.lnfo.

• WIJ vinden dal 80!ssele 10 snel mogelijk dichl moet

En dal kan ook. Hel beslUit om de centlale nog 10 jaar
open Ie Muden IS een dom en lal beslUit van een

regering die op het gebied van milieu geen enkele
ambilie toont Maal een beslull kan verarn.leren.

fOl0: Cl Befl Beelen/Hollandse Hoogte

• WISE sleunl mel name baslsorgani~lles die llCh over

de hele weleld ve17ellen tegen een nudealle loekomsl

Verandering koml Viln onderaf Er ziJn 9 WISE kantOfen in

evenzoveel landen, over de hele wereld

handlekenlngen worden door WIS[ verzameJd. Bestel

de handlekeningenhislen-VVIS_.-_ .........-..

• We voeren campagne legen el\ergieboeren dre

atoormuoom velkopen en we vragen mensen over Ie

stappen naar een aanbIeder die alleen groene siroom

aanbiedt. 10 zIJn Essent en oella eigenaar van Borssele

en actief plellbezof(Je~ van meer kemenergie. Zie

wv/w.tl!<Jffislroom vOOf vergelijkingen en adviezen,

uit you think you are toa ,mali to
be effective you have never ,lept
with a mosquito /l

011 rs slOds 1978 hel

mollo van WISE, de imernilhonale OIganlsatre die

zich verlet legen kemenergre Als kleine organi·
satre lIJn we snel, effroênl, daadkra<hlig,

onafhankelijk en elleetie!.

• We halen samen mei tIenlallen andefe organisalles in

heel [ulOpa 1 miljoen handtekeningen op legen oneer

hJke overheIdssleun aan kernenergie. oe Nederlandse

Natuur
en
Milieu

Koop slim, koop zuinig!
Ga naar: www.natuurenmilieu.nl

of bel 030 - 2348234

Ook u kunt iets doen!
Door groene stroom Ie kopen en energie le besparen.
Na1uur en Milieu gaal dtl jaar onder/oek doen nilar de

~l enelgiezuinlge lelevlsies. DVO·spelers. compulels,
wa5mactlll'les en vele afldere apparaten. Er liJn soms

glole verschrllen rn enefglegebrUlk lussen dezelfde soorl

apparalen. Zo verbruiken plasmaschermen lot drie keer

meer enefgie dan een energreZUrnige kleuren-IV.

KoOp energiezuinige apparaten

NaluUI en'Milieu maakl een TOjllO Vdn de meesl

energlezurorge modellen voor Iedere groep appaltllen.

Door energie ZUinige apparalen aan Ie schallen helpt u

hel klImaal en bespaarl u op uw energierekening. Klik

voordal u een nieuw apparaal aanschall op
www.natuurenmllieu.nl vanaf begin mei lreft u om de

twee maanden nfeuwe onderzoeken aart WIJ willen d<ll

de eleklrische ilpPilralen steeds lUrr1rger worden

Klimaatverandering is begonnen
Het wcer vefanden Overal Ier wereld klljgen mens en

natuur te maken meI de gevolgen meer UOPIS(he

slormen, OVCrS(JOffllllgen, hevige! regenval, maar 001:

meer dlooçt~. Een g~ overheidsbeleid om de (Or

UitSloot te bepelken kan voorkomen dal de khmaill"

verandering te groot wordl.

Energiezuinige apparaten goed
voor klimaat en portemonnee

lil.
••

Kijk voor meer informatie op

www.greenpeace.nl of bel 0800 - 4223344

pfoduclle Peer de RI)k (WISE) I Ontwerp Silndra de la Combê Ileksl en advies Michel versthoor

Druk DI)kmiln Offset, Diemen I oplage 17 mlIJCK'1l

MeI dele~ maa1!egeIefl ktmt'n qernemlen maar !lelSi

20 D1txent enelgte bespalen en wa'dt de sUlXmclenlng 001:
oog eens een Sluie lage! Als iiIe gemeenlen het '0lO9C

VDell!ll Plan' ol'ememen lJetl!kent dil een g9an11Sdll! WlIlSI

VOOI mtlll!U en I:.Imaal'

Ga naar www.slemdrogevoeten.nl of bel
020 • 6262620 en laat uw klimaatslem horen!

Sleun nu on7e oproep aan

pohlleke partijen In atle

gcmeenten om het 'Droge

Voeten Plan' over Ie nemen.

Kies op 7 maart voor het klimaat!

De Parlij voor de DIOIJe voereo willalen /ien dal kielers

klimaalvefandenng belangr11k vinden OOk In hun

gemeenie!

'Een Vinger In de diJk sleken 1$ met langt!f genoeg om
droge voelen Ie hlJlJden In NlJIierlafl(j. Ik daag dlle 467

gemeen/en In NederliJnd, grool en klem. Uil om nu

werk Ie mJken van hel k"miMl
Hans 61inkl'r, 1I1sl1lekker Parll) voor Droge Voelen

De Partij vOO! Droge voelen vrndl d<ll gemeenten welk

moelen Il\ilken van hel klimaat door mmder en

schonere energIe te gebrUiken, De gtrneenlClOad5'

verkieZingen op 7 maart liJn hel st.ulschol voor hel
'DIoge Voeten Pliln' We loepen alle lol:ijle politle!:e

parlilen op om efVOOf Ie lorgen dolt hun gemeente:

• overslaplop groene slloom

• spaallampc!l gebrulkl voor sllilcltvcfhchlmg en

verlichllOg van openbare gebouwen, loals scholcn

· de meest energiezuinige cornjlUlers, p'lOlers

l!Jl andere kanloorapp.1raluUr aanschah.

Partij voor Droge Voeten
Voor een gemeente die werk maakt

van het klimaat!

Wisi ij ll.11 gemeenten een van de grootsle cOl'rgle

verb!Ul~ers In Nedelland IIIn1 Oalts logisch omdat

gemeenten zorgen voor blJvoorbee!d 5Uaalvl!flichllng,

ve,walmrng en verlidlllng van openbare gebouwen

loals scholen en a!valverwprbng. Een belanglIJk deel

van de U1151001 van broe!kasgassen lil Nederland, zoals

CO), komr hierdoor voo rekening van gt'meentenl

Stuur deze bon (postzegel mag, hoeft niet)

naar: Natuullijk kan het anders

pla WI5E IAntwoordnummer 45604
, 040 VE Amsterdam

de activiteiten tegen kernenergie van WISE

de brochure Klimaatchaos van GREENPEACE

de Top 10 van energIeZUinige apparaten

van NATUUR en MILIEU

de Partij VOOI Droge Voeten van MILIEUDEFENSIE

Stuur mij informatie over:

Colofon De energiekran1 is een Illillahel van Naluur en Milieu. Millelldelensie, Greenpeace Nedelland en WISf, De aan

leIding voor publicalll! IS de herdenking van de lamp In de kE!mCenlrale van lsJelnobyl, in aplll 1986, verspreiding van de

krant wordl belanyelOO!> gesleunl,/ door De Klerne Aarde, Mihel!delellSle, DOf, Groenlinks, Naluur en Milieu, dl.' Sp,

Onkruid, Ode, WISf, Greenpeace en de I"VdA
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I Naam/voOfletters
••
I Adres,
•
I
, pos(cooe/plaalS

'i! Telefoonnummer

I E-mail

I Uw adr~egevens worden verllouwelijk bellandeld en fIIel aan dert\efller beSchikkmg gesleidl.~._. ...._.._.. . .. . ..__._._... _




