


Zijn we hier veilig?

"We spreken over reactoren waar
bij ons de opvatting over heerst

dat de enige veilige oplossing
sluiting is."

Veelgestelde vragen

De Tsjernobyl
reactoren

Het nucleaire complex
Tsjernobyl bestaat uil vier re
actoren. Ten tijde van de tllmp
werden er nog twee bijge
bouwd. [n reactor nummer 4
vond de tamp plaats; de eerste
drie bleven gewoon doordraai
en. Na hel ongeluk werd be
sloten de bouw van de num
mers 5 en 6 stil te leggen. Rond
de rampreactor werd een be
tonnen omhulsel opgetrokken.
de zogena{lmde sarcofaag. Re
actor 2 is als gevolg van een
ernstig ongeluk in 1991 stil
gelegd. De sarcofaag van de
ramprelIctor is instabiel en staal
op instorten. Als dit gebeurt is
de kans grool dal ook de nog
werkende reactor 3 instort. De
gevolgen zullen in dot geval nog
ernstiger zijn dan 10 jaar gele
den.
In december 1995 tekenden de
G7. de zeven grootste induslrie
landen. en de regering van de
Oekraïne een intentieverkla
ring over de toekomst van
Tsjernobyl. Snelle sluiting is
niet aan de orde: streefdatum is
het jaar 2000. De Oekraïne eist
sleeds meer geld en andere
compenserende maatregelen.
Gevreesd moet worden dat de
reactoren ook na de eeuwwis
seling nog in gebruik zijn. De
kans op een herhaling van een
romp zoals met reactor 4 is dan
ook erg groot.

De stichting LAKA beant
woordt jaarlijks zo'n duizend vra
gen over kernenergie. Van stu
denten. scholieren, journalisten,
milieuorganisaties en universi
teiten. Maar ook van mensen die
Ol) vakantie gaan naar een gebied
met veel kerncentrales en die
zich llfvrllgen of dat wel veilig is.
Over de ramp in Tsjernobyl, nu
tien jaar geleden. komen nog re
gelmatig vragen.
Hieronder de vier meesl gestelde
vragen. Met. in het kort. de ant
woorden.

Alternatieven
voor de

Oekraïne

De beide nog werkende
Tsjernobylreaktoren leveren sa
men 6% van de electricileil voor
de Oekraïne. Onder'lOek toonl
aan dat een besparing in het
electriciteitsgebruik van 4:}%

makkelijk haalbaar is. vooral
door verbetering of vervonging
van de bestaande centrales die
op kolen of gas draaien. Oe
meeste daarvan zijn 20 jaar of
ouder en moeten hoognodig
vervangen worden. Het rende
ment van deze kolen- en gascen
trales is slechts 25%. In het
Westen wordt, in nieuwe gas
gestookte centrales, een rende
ment bereikt van 45% lol :}O%.
Zogenaamde WKK-eenheden be
halen zelfs een rendement van
bijna 90%. De verbeteringen zijn
snel en makkelijk te realiseren.
De industrie in de Oekraïne is in
staat zelf gasturbines en warm
.tekrachl centrales te bOUWen.
Als maar een deel van deze
maatregelen uitgevoerd wordt
kunnen alle kerncentrales ge
sloten worden. Om te beginnen
die van Tsjernobyl!
In de particuliere sector tenslot
te (huishoudens) valt veel ver
spilling te voorkomen door te
werken aan -energiebewustzijn
bij de bevolking. Thermostaten
worden bijvoorbeeld zelden ge
bruikt: als het te warm wordt in
huis ganl het raam open. Aan iso
latie wordt niets gedaan. alter
natieve energiebronnen worden
nog zelden ingezet.

Wat is de omvang van de
radioactieve besmeJling door de
kernramp in Tsjemobyl?

Een gebied 'Zo groot als
Engeland. en Noord·lerland te
zamen - meer dan 160.000 vier
kante kilometer - is besmet door
de ramp. De meest besmette re
gio's zijn te vinden in Witrus
land. Oekraïne, en delen van Rus
land. Het parlement van Witrus
land schat dat 30% van haar
landoppervlak is verontreinigd.
De Oekraïense regering beraamt
dat 7% van haar grondgebied,
een gebied zo groot als Neder
land. onbruikbaar is geword~n

en dat 40% van haar bossen
verontreinigd i~. De Russische
Federatie schat dat bijna twee
procent van haar Europese grond
gebied is besmet. Behalve in de
GOS-republieken is er ook stra
ling gemeten in Oost- en Midden
Europa (m.n. Polen) en zelfs in
heel West-Europa.

Hoeveel mensen zijn {inJdi
recl door de kernramp getroffen?

Bijna 400.000 mensen wer
den gedwongen hun huizen te
verlflten flls gevolg van de ont·
Illoffing in de kerncentrale. Vol
gens een recent document van
de Verenigde Naties zijn 9 mil-

In Nederland staan twee
kerncentrales. een uraniumver
rijkingsfabriek in Almelo en drie
l'Cactoren voor onderzoek. (1\vee
in Petten, en een in Delft). Het in
Nederland geproduceerde laag
en middelradioaclieve afval wordt
sinds 1992 opgeslagen in Bors
sele.
Ze betekenen een groot risico.
Ongelukken met kerninstallaties
kunnen enorme gevolgen heb
ben. Nnast de honderden klei
ne(re) ongelukken die jaarlijks
plaatsvinden in keminstallaties
zijn er de twee grootste en meest
bekende: de kernsmelting in
Harrisburg (USA) in maart 1979
en de explosie in de reactor van
Tsjernohyl in 1966. De gevolgen
op korte termijn zijn mîn afmeer
bekend. In de Oekraïne duizen
den stralingsslachtoffers {vooral
kinderen). honderdduizenden
mensen die geëvacueerd moes
ten worden en duizenden vier
kante kilometers onbewoonbaar
gebied. Voor Nederland wordt
uitgegaan van 100 extra kanker
doden ten gevolge van Tsjerno
byl.
De Amerikaallse overheid heeft
altijd volgehouden dat de ramp
i.n Harrisburg geen gevolgen
heeft gehad op de gezondheid
van mens of omgeving. Onaf
hankelijke onderzoekers heb
ben deze beweringen steeds
weer aangevochten. Over de
lange termijneffecten van Tsjer
nobyl worden ook al harde uil
spraken gedaan: honderddui
zenden mensen zullen de ko
mende decennia sterven ten ge
volge van de kernramp. Tot in
de vierde generatie zullen de
gevolgen merkbaar zijn.

joen mensen op de een of ande
re manier door radioactieve be
smetting getroffen. De groep die
de meeste risico's loopt door
blootstelling aan straling zijn de
zogenaamde liquidatoren die in
de eerste zes maanden opruim
werkzaamheden hebben verricht.
Hun aantal wordt geschat op
800.000.
Onarnaast is er vooral voor de
kinderen in de besmette gebie
den een verhoogd risico. Want
zowel kinderen als embryo's
zijn zeer gevoelig voor straling.

Kan een kernromp als bij
Tsjernobyl hier ook gebeuren?

Ja. het valt niet uit te slui
ten. In het westen staan (behal
ve in Finland) geen reactoren
vall het Tsjernobyltype maar
ook veel Westerse reactoren ver4
tonen gebreken in het ontwerp.
Bovendien voldoen steeds meer

De kans op een raml} is moeilijk
te berekenen. In feite doet het er
ook niet toc of een kernramp
zich eens in de duizend of eens
in de 5.000 jaar zal voordoen.
Het risico mag domweg niet
genomen worden. Nederland
zou in een dergelijke situatie
voor onoverkomelijke proble
men komen te staan. Elke ge
meente met een nucleaire instal
latie binnen haar grenzen heeft
een uitgebreid rampenplan. Bij
tijd en wijle worden deze op
heel kleine schaal beproefd.
Zelfs oefeningen met geïnstru
eerde mensen lopen meestal
volledig in het honderd. Waar
de installatie ook staat, als het
weer een beetje ongunstig is
(windrichting). moeten er in kor
te lijd al gauw een miljoen men
sen verplaatst kunnen worden.
Het is volstrekt îrreëel en haast
misdadig om de bevolking voor
te spiegelen dat een dergelijke
operatie -mogelijk is. Om de
grote paniek en chaotische vlucht
van mensen de baas te kunnen
zullen leger en politie op grote
schaal ingezet moeten worden.
Tot wêlke taferelen dit kan lei
den laat zich raden.
De overheid zou er goed aan
doen op dit punt eerlijk te zijn;
effectieve evacuatie (het werke
lijk in veiligheid brengen van
mensen) is na een kernramp in
Nederland onmogelijk. De over
heid houd zich blind en doof
voor de mogelijke gevolgen.

Kernenergie is gevaarlijk, het
genomen risico te groot.

Dhr. Bosman,
Nederlandse delegatie

Nucleair Veiligheids Fonds EBRD,
februari 1996

westerse kerncentrales vanwe
ge hun ouderdom niet meer aan
de tegenwoordig geldende vei·
Iigheids.standaard.

Hoe is de toestond van de
sarcofaag?

Direct na de ramp werd er
rond de beschadigde kern van
de reactor een betonnen omhul·
Jing ('sarcoraag') gebouwd. Dit
moest heel snel en is slecht
gebeurd. Een recent onderzoek
van de Europese Unie wijst uit
dat de bouwval op instorten
staat. De wereldgemeenschap is
er tot nu toe niet in geslaagd om
voldoende geld vrij te maken
voor een afdoende oplossing.
De minimumkosten voor de
bouw van een nieuwe omhulling
en de daaraan gerelateerde
schoonmaakkosten bedragen 1
miljard dollar.



I
Er is al veel gewonnen!

Zonder de anti kernenergie beweging, stonden er nu tientallen kerncentrales
in Nederland, waren er kweekreactoren en waarschijnlijk ook opwerkingsfabrieken

in bedrijf. Zonder het verzet tegen kernenergie zouden de stralingsnormen, de
lozingsnormen. de normen voor bebouwing rond kerncentrales minder streng zijn

genetiese afwijkingen geborer kanker, meer kinderen met

worden.

De strijd tegen kernenergie heeft zjn. Zonder die strijd was de kweekreactor
in Kalkar in bedrijf, met alle gevolgen van dien. Zonder die strijd werd er nu

nog steeds radioaktief afval in zee gedumpt. Ook door Nederland. Zonder die strijd
was er nu een Borssele 11, een Noord·Ooost Polder I, een Moerdijk I & 11, een

Eemshaven en een Maasvlakte I tot en met zoveel. Zonder de milieubeweging zou
het energieverbruik veel groter zijn; het zou echter niets toegevoegd hebben aan

de welvaar1 en slechts ten koste gegaan zijn van het welzijn.

Maar er moet nog veel gebeuren.
Sinds het ongeluk in Harrisburg in 1979, is er in de VS geen kerncentrale meer

besteld en zijn er 110 geannuleerd. Na Tsjernobyl is de kernenergie-industrie verder
ingezakt. Het lijkt alsof kernenergie op sterven na dood is. Maar de lobbyen de
industrie zijn nog niet definitief verslagen. Er moet voldoende druk uitgeoefend
blijven worden om te komen tot een milieuvriendelijk, duurzaam energiebeleid.

Vanzelf zal het niet gaan - de strijd moet doorgaan!
Het LAKA steunt die strijd.



Tijd voor een nieuwenergieplan!

Deputy Minister of Nucleor Power Engineering
Reshetnikov,

Moscow News, juni :1992

Je bent er zelf bij

het broeikaseffect. Sterker nog.
doelstellingen worden weer af
gezwakt. op geld voor werkelijk
duul"'lame bronnen wordt bezui
nigd. subsidies die voor een
doorbraak van zon~ en wind
energie zouden kunnen zorgen
blijven uit.
Te....vijl er zoveel kansen liggen.
kloar om opgepikt te worden.
Zonnecellen. die zonlicht omzet-

Nederhmd heeft in de of
gelopen decennia tientallen mil
jlJrden geïnvesteerd in kernener
gie. Toch blijfigroci van hel kern
vermogen uit. Gelukkig menT.
Mallr er gaol nog wel veel geld
heen. Geld wal beier anders be
steed had kunnen worden. On
danks de fraaÎe milîeudoclslel
Jingon die Nederland zichzelf
stelt, ondanks de overeenkom
sten in Rio, Berlijn enzovoort is
hel duidelijkdál ons land Ie wei
nig doet 1I0n'de voorkoming van

teld, worden nu met veel wes
ters geld opgeknapt De inves
leringen komen niel ten goede
oon de noodlijdende oosterse
economieën maar worden in het
westen besteed. Alles wordt er
t1lln gedaan Olll de slechte peri
ode in het westen tc overbrug
gen. Men hoopt hier op een
omslag in de publieke opinie.
Ondertussen wordt er veel geld
gestoken in onderzoek naor
veiliger centrales, Ondanks alle
inspanningen worden er geen
resultolen geboekt.

Energie is de motor von de
samenleving, ook. of juist. in het
voormalig ooslblok. Milieuver
vuiling wordt daar momenteel
voorol veroorzoakt door verspil
ling. het ontbreken van vaok
simpele en goedkope lechnie
ken en de algemene sociale en
politieke choos. Deze londen
worden niet geholpen met de
keuze voor kernenergie. Er zijn
genoeg andere mogelijkheden.
Economische ontwikkeling kan
prima samengoan met een leef
baar milieu. Maar dan moeten er
wel fundamenteel andere keu
zes worden gemaakt.
Voor Nederland zien die keuzes
er zo uil:

-Onmiddellijke sluiting van
de bestaande kemcentroles

Het elektrisch vermogen
wordt in de komende jaren ver
kleind in plaals van vergroot

Een bouwstop voor nieu
we centrales

De uilgespoarde miljarden
worden geïnvesteerd in energie
besparende muotregelcn die hel
mogelijk moken met minder
vermogen toe te kunnen

Als er. na alle besporings
mogelijkheden benul te hebben,
oude centrales vervangen moe
ten worden gebeurt dit uitslui
tend door de inzet van gosge
stookte warmtelkrncht-eenheden

Ondel"'lOek. ontwikkeling
en toepossing van duut'l<lme ener
giebronnen (zon. wind. biomas
sa etc) wordt versneld

Aon kernenergie wordt
geen aandacht meer besteed.
Vrijkomende middelen worden
ingezet ten behoeve van. een
duul"'lome energiepolitiek.

Hel is inmiddels voldoende aan
getoond dat het kan. Het is een
kweslie van willen!!!

ten ill energie•. koslen nu nllll)%
minder don in 1900. De Ilrijs van
windturbines is maor liefst 66%
lager.
Om ~intcrnlltionolll de bool niet
Ie misscn W heeft de regering ro·
cent besloten \Veef bijna 600
miljoen in de kerncentrale Dors
sele Ie investeren. Voor kern
energie is het pompen of vel"'wi
pen: alleen met zwore subsidies
knn kernenergie de marginole
rol blijven Sl)elen die ze nu doet.
Andere energiedragers hebben

allang bewezen beter te zijn.
Nederland kampt al enige jaren
met een overschot aon elek
trisch vermogen. Er wordt meer
opgewekt dan er nodig is. Toch
importeren we atoomstroom en
wekken we zelf atoomstroom op
in dure en gevaarlijke centrales.
In plaats van koploper te wor
den op het gebied van de bron
nen van de toekomst blijven we
geld stoppen in uitstervende
energiedragers. In het westen
heeft kernenergie geen toekomst
mogelijkheden meer. Er worden
geen centrales besteld of ge
bouwd, de problemen rond vei
ligheid. rond de verwerking van
het nfvol en met betrekking tot
het gevoar voor proliferntie wor
den niet opgelost. Bovendien. de
rentnbiliteit van kernenergie legl
het af tegen andere energie
dragers.
Om de industrie overeind Ie
houden wordt gepoogd in het
voorillolig oostblok en in Azië
een nieuw ofzetgebied te creë
ren. Centrales die tien jaar gele
den als volstrekt onrendabel en
uiterst gevoarlijk werden beli-

are the
World."the•ln

"Russian reactors
safest

'Wanneer goot Dodewaard
nou eens dicht? Wot was er ook
olweer in Almelo? Een kort
overûcht van de belangrijkste
complexen.
Dodewuard is de eerste kern~

centrale. geopend in 1969. Het is
een erg kleine centrale en niet
von belang voor de stroom
productie. Toch wordt sluiting
steeds uitgesteld. Bij de bouw
dacht men 15 joar te zullen
draaien. later werd 1995 ge
noemd en nu wordt gepraat over
sluiting in het joar 2004. Open
houden wordt gerechtvaardigd
met de wens kernenergiekennis
'vast te houden' en 'onderzoek te
kunnen blijven doen naar meer
veiligheid' voor reactoren.
De kerncentrale Borssele stond
een jaar geleden nog uitgebreid
in de belangstelling. De 22 jaar
oude reactor moest toen grondig
gerenoveerd worden om aan
een oantal onveilige situoties
een eind te maken. Dit zou 476
miljoen kosten. Om d!! 'rendo
bel' te maken werd door de re
gering besloten de centrale tot
het iaar 2007 door te laten
drauien.

De 1\veede Kamer gooide echter
roet in hel eten door slechts in te
stemmen met hel openhouden
van de centrole tot het jaor 2004.
Vervolgens vonden de electrici
teitsbedrijven de investering niet
lnngergerechtvaardigd. Even leek
het er op dat de centrale zou
sluiten. Totdat de minister van
Economiese Zaken 70 miljoen
beschikbaar stelde uit een spe
ciaal fonds. bedoeld om al te
grote schommelingen in de elec
triciteitsprijzen tegen te gaon. Na
de investering Uil ongetwijfeld
vanuit de sedor gepleit worden
voor het nog langer openhou
den van de centrale.
Een ander complex wol juist een
nieuwe vergunning voor uitbrei
ding heeft ontvangen is de
uraniumbrandstof-fabriek van
Urenco in Almelo, Leverancier
von brandstof aan vele kerncen
trales, Eind zeventiger jaren was
deze verrijkingsfabriek hel to
neel van grote demonstraties.
onder andere tegen de leveran
tie van brandstof aan Brazilië.
verdacht van het maken von
atoomwapens. In de loop der
jaren is de fabriek steeds groter

geworden. Een vergunning tot
verdere uitbreiding werd in 1991
ongeldig verklaard wegens ge
brek aan inspraak. Uiteindelijk
werd in 1996 de vergunning ver
leend waardoor Urenco weer
verder kan uitbreiden.
Het radioo'ctief afval wordt in
Nederland opgeslagen bij de
COVRA in Borssele. vlokbij de
kerncentrale. De opslogplaats
werd in 1991 in gebruik geno
men. Tot in de jaren 60 werd het
nog gedumpt in de Atlantische
Oceaan. later werd het voor
lopig opgeslagen bij het Energie
onderzoeks Centrum Nederland
(ECN) in PeUen. Officieel heet
Borssele een tijdelijke opslag
plaats te zijn maar een eindop
lossing voor het afval bestaat
niet. Nog steeds studeert de over
heid naar de mogelijkheid van
opslag in zoutkoepels.



Meer informatie over het programma kunt u krijgen via het secretariaat van
'Nooit Meer Tsjemobyl':

Postbus 94115, 1090 Ge Amsterdam..

Tel, 020 - 665 77 43.

o elk jaar [.)

Voorletlers:

COLOPHON
DClle krant werd gemaakt door do $lic:hllng
LAKA. het tandelijk documentatie· en ondor
weksoontrom kernenergie. UilgelJl'llchl nsor
oonluidil1.8 VIIII de herdenking vnn do romp In
Tsjemobyt op 26 8pril19B6
Teksl en uitgave: Stichting LAKA. Amsterdom
Druk: Dijkm8n, Amsterd8m Opl8ge: 100.000
Opma8k: InBeelding. Amsterdam.
M88r1199,~\

worden. Naluurlijk kun I u rechtsstreeks
slachtoffers helpen - er zijn verschil
lende organisaties die geld sturen.
U kunlook structurele hulp bieden - door
een organisatie te steunen die zich aktief
verzet legen de verdere loepassing van
kernenergie. Die de verspreiding van
informalie belangrijk vindt. die vindt dat
alle mensen overal Ier wereld eerlijk ge
informeerd moeten worden. Een organi
satie die in aktie koml als het nodig is. en
die kontaklen onderhoudt met tientallen
milieu- en ondel'7.ocksorganisalies over
de hele wereld.
Het LAKA is een vrijwilligersorganisatie
die ol vijftien jaar onafhankelijk van
ovcrheid of ondere instaniies haar werk
doet. We ontvangen geen subsidies. We
willen donaleurs: mensen die onze idee
en en ons werk steunen en daar regel
matig geld voor over hebben.

U kunt het LAKA finonCÎeel onder
sleunen door de machtiging lot een pe
riodieke overschrijving in te vullen en op
Ie sluren. Natuurlijk kunt u ook eenmalig
een groot bedrag geven. Maar liever wal
minder en dan elke maand!
Doe het, want Atoomstroom Is Een Boze
Droom!

Hel LAKA is geopend op werkdagen van
10-17 uur. U kunt altijd bellen voor een
ofspraak builen deze u~n ~m.

Stichting LAKA
Kelelhuisplein 43
1054 RD Amsterdam
Tel: 020-6168294
Fax: 020-6892179
Email: laka@laka.anlenna.nl

(., S.v.p. aankruisen wal van toepassing is.

Ik machtig de stichting I.AKA om:

Adres:

Girorekening POSlbonk: 1_1_1_1_1_1_1_1

Bankrekeningnummer: 1_1_1_1_1_1_1_1_1_1-

o elke maand 0 elk kwartaal o elk half jaar

o n25.- 0 nSO.- 0 n100.-(·'

Postcode f Plaats:

Datum: Handtekening:

Naam:

o Ik slei prijs op de LAKA-donateurskrant. (.)

Indien u lIlIlnzondlng vBn gedachten vemndort. kunt u uw hllnk_ oF giruk\lntoor binnen oon 1111lDUd opdrllcht
goven het bedrag terog leliollkon. .

van Inijn bonkJgirorekening over Ie mnken op giro 5780452 t.n.v. de stichting LAKA te
Amsterdam.

Wilt u donaleur worden van de slichling LAKA? Vul de machtiging in en stuur die In een
envelop naar: Stichting LAKA, antwoordnummer .!I5541. -{040 WO A~sterdam (postzegel
mag. boeft niel).

Ja! Ik word donateur van de stichting LAKA;

In deze discussie wil hel LAKA een rol
sl>elell. Dool' hel verzamelen cn loe
gankelijk moken von inrormalie over alle
uspecten van kernenergie voor iedereen
die l.ich op wnl voor manier dan ook wil
mengen in dol debat
Slachtorrers van kernenergie. hier en in
de voormalige Sowjet.Unie. helpl u het
besle door u uil Ic sl>reken legen kern
energie. Er moel een einde komen aan
de dreiging. Er moel geen geld meer naar
kernenergie.
Inspanningen om de slachloffers von
kernenergie Ie hell>en moelen vergroot

Overigens zijn giften en donaties aan LAKA fiscaal aftrekbaar.

. ","- ".

r l'Energiel
oe Energetica!

.' ~ ,"

Veel groepen in Oosl-Europa. Azië en
Latijns-Amerika zijn niet in staal de kos
len von hel News Communiqué Ie beta
len. Voor deze groepen zoekt WISE
sponsors. U betooIt r 90,- per jaar en een
aktiegroep elders krijgt een gratis abon·
nement. U kunt uiteraard ook een ge
deelte storlen of zelf een abonnement
nemen. U kunt een proefnummer aon
vragen.

WlSE
Poslbus 18185
1001 ZB Amsterdam
Tel: 020 - 612 63 68
Poslbank: 40 88 285

Worfd Information Service on EnergylService Ma
Weltweiter Energie InformationsdiensVServizio
Servicio Mundial de Infonnación sobre la Energia

~In 1976 werd door een inter
nationale groep anli-kernenergie aktivis
ten World Information Service on Energy
(\>\'ISE) opgericht. WISE is sindsdien
een netwerkorganisalie die zich richl op
hel geven van informatie en het met el
kaar in kontakt brengen van orgonisaties.
Het WISE NewsCommuni(lué. met
actuele informatie over kernenergie.
verschijnt 20 keer per jaar en wordt van
uit Amsterdam in het Engels wereldwijd
verspreid. Het wordt vertaald in heiDe
kroïens. Russisch en Tsjechisch. Twee
keer per jaar verschijnt er een 'special'
met achtergrond informatie over een
onderwerp.
Er wordt intensief samengewerkt met de
stichting LAKA waardoor oplimaal ge
bruik kon worden gemaakt van de daar
aanwezige informatie.

ingezonden mededeling I

'Nooit Meer Tsjemobyl' bestaat o.a. uil:
Stichting, LAKA, Cultural Express, EYFA, Stichting,Greenpeace NL,

SlOp Borssele, Voor Moeder Aarde, Omslag, Milieukontakt Oost-Europa,
Vereniging Milieudefensie, Laesje, Stichting Natuur en Milieu

Nooit Meer Tsjernobyl

Ter herdenking van het ongeluk in Tsjernobyl wordt er door een
samenwerkingsverband van milieu-organisaties een aantal

, aktiviteiten georganiseerd.

Centrale eisen van dit samenwerkingsverband zijn,
• Voorkom een tweede Tsjemobyl

• Geen geld meer voor kernenergie
• Geld voor efficiency en besparing

Vrijdagavond 26 april zijn er in tal van plaatsen fakkeloptochten
om de slachtoffers van Tsjernobyl te herdenken.

Op zaterdag 27 april is er een manifestatie in het Oosterpark in
Amsterdam.
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