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Nieuws over Ahaus liet op zich wachten

Geen hete maar lauwe herfst
In navolging van de groepen in Ahaus kondigden we in het vorige nummer van NENoNl8uws
een "hete herfst" aan. Vijf treinen met kernafva l zouden in november naar Ahaus rijden. Eind
oktober liet de minister van binnenlandse zaken van de deelstaat Noordrijn-Westfalen weten
dat deze transporten pas in maart 2001 verwacht konden worden. Nu zijn we wel eens vaker
op het verkeerde been gezet; het meest recente transport naar Ahaus, in maart 1998, kwam
ook eerder dan ditzelfde ministerie toen aankondigde. Daarom hebben we met het uitbrengen
van dit oktobemwnmer met de meest actuele stand van zaken gewacht tot er iets meer en
definitiever bekendzal zijn. Dat is (of was!) iruniddels het geval. Zie daarvoor pagina 7.
Verder bevat dit nummer vooral informatie over de export van kernenergie naar het
buitenland (variërend van de complete kernenergiesector tot verarmd uranium maar beide
natuurlijk met achterlating van al het afval in het buitenland), over kernafvaltransporten die
dit najaar wel in eigen land hebben plaatsgevonden (vanuit Petten en Dodewaard naar
Borsse!e) en over de 15", landelijke Tsjemobyl-herdenking op zaterdag 21 april in Almelo
(zie achterpagina). Het volgende nummer, gehee l over Ahaus, verschijnt over twee weken.
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Uraniumwining:
winst voor Urenco, verlies voor inheemse volken

De Nederlandse uraniumverrijking in Almelo en de Duitse grensplaats Gronau verlenen hun
diensten aan diverse kerncentrales. Beide uraniumfabrieken bevinden zich nabij Enschede en
zijn van de firma Urenco. Het uranium wordt onder meer gewonnen in de Verenigde Staten.
Ruim de helft in Indianen reservaten.

Het land dat de Indianen aan
het eind van de vorige eeuw
nog in hun bezit hadden, leek
in eerste instantie waardeloos
te zijn. De kolonisten hadden
er geen interesse in. Juist in
de 20ste eeuw bleek dit land
echter over enorme rijkdom
te beschikken. In de tweede
helft kwam de grootschalige
exploitatie van uranium op
gang. Cijfers uit 1988 tonen
aan dat 50 à 60% van de
Amerikaanse voorraden aan
uraniumerts zich onder de
reservaten bevinden. Het
Bureau of Indian Affairs
heeft mijnbouw altijd aange
moedigd als bron van in
komsten voor de reservaten.
Via starnraden konden mijn
bouwmaatschappijen vaak
gemakkelijk toestemming
krijgen voor ontginning.
Voor een deel heeft de mijn
bouw ook werkgelegenheid
opgeleverd in de reservaten.
Maar de gevolgen waren
vaak rampzalig. Een voor
beeld hiervan is wat gebeurde
op het land van de Dineh,
beter bekend als de Navajo.

Opoffering voor
Vooruitgang

Tijdens de Tweede Wereld
oorlog begon het bedrijf
Vanadium Corporation met
het delven van uranium op

het Dineh-reservaat. In de
jaren vijftig kregen ook
andere bedrijven pachtver
dragen, waaronder de multi
national Kerr McGee. Deze
verliet in de jaren zeventig
het gebied en liet daarbij een
berg radioactief afval achter
van zo'n 1,7 miljoen ton. De
mijnwerkers, die in ongeven
tileerde mijnen hun werk
hadden gedaan, waren niet
voorgelicht over de gevaren
van het werk. Achteraf bleek
dat de Amerikaanse gezond
heidsdienst in 1954-1960 een
testgroep van 4.100
uraniurnrnijnwerkers had
gecontroleerd zonder hen te
vertellen waarom dit werd
gedaan. Toen al bleek een
groot percentage van deze
mijnwerkers aan longkanker
te lijden. Honderden Dineh
mijnwerkers zijn sinds die
tijd aan kanker overleden. In
de mijnbouwgebieden op het
reservaat, zoals Shiprock en
Farrnington, bleek het aantal
kankergevallen onder de
bevolking 15 keer zo hoog
als het landelijk gemiddelde.
De uraniumgebieden werden
in de Verenigde Staten aan
geduid als National Sacrifice
Areas (nationale opofferings
gebieden). M.a.w. men was
van mening dat de Indianen
zich moesten opofferen voor
de Amerikaanse vooruitgang.

Herdenking
slachtoffers
Jaarlijks wordt nabij de
uraniumfabrieken in Almelo
en Gronau de Tsjernobyl
ramp van 26 april 1986 her
dacht. Wanneer de directie
van Urenco geconfronteerd
wordt met de situatie van
inheemse volken rond
uraniummijnen in Noord
Amerika, Afrika en Australië
is het standaard-antwoord:
"Het uranium is niet van ons,
maar van onze klanten."
Hieruit blijkt dat Urenco nog
geen enkel besef heeft van
haar maatschappelijke ver
antwoordelijkheid. Daarom
zou de herdenking in de toe
komst in het teken moeten
staan van alle burgerslacht
offers van de civiele
toepassing van kernenergie.

Bovenstaand stuk is
gebaseerd op 'DE Indiaan
bestaat niet' van Maria van
Kints en aangeleverd door
Theo Radestra van Die
Tolluids.

Urenco is op 18 november
gevraagd om commentaar.
Tot dusver is nog niets van
hen vernomen.
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Kernenergie en CO2
- biedt een oplossing aan en wordt er zelfbeter van -

We zullen in NENoNleuws niet al te veel woorden vuil maken
aan het mislukken van de Klimaattop afgelopen najaar in Den
Haag. Wel hopen we dat het ook voor de kernenergiesector
op een mislukking is uitgedraaid. Met glimmende brochures,
fraaie stands en de gladste praatjesmakers was deze sector
namelijk naar de Klimaattop uitgerukt om kernenergie te
verkopen als de ultieme oplossing voor het broeikaseffect. In
het Westen is de bevolking inmiddels redelijk geïnformeerd
over de (andere) gevaren en problemen die aan kernenergie
vastzitten en daar valt voor de sector tegenwoordig niet echt
veel meer te verdienen. Maar met name in Azië, groeit de
industriesector en dus de elektriciteitsbehoefte. Daar zijn
misschien nog wel wat centrales af te zetten.

Uit een bezoek van een NENO-delegatie aan de directie van
Urenco, twee jaar geleden, weten we dat Azië voor Urenco
daadwerkelijk een groeimarkt is. Dat in de VS en Europa
onder invloed van de publieke opinie nauwelijks nieuwe
kerncentrales worden gebouwd, betekent helemaal niet dat de
omzet van een toeleverancier als Urenco daalt. Integendeel.
Omdat Urenco altijd al veel meer op de export naar derden
was gericht dan de Amerikaanse, Franse en Russische
concurrenten die van oudsher.meer op de eigen markt gericht
waren, heeft Urenco een duidelijke voorsprong gegeven in
het veroverenvan nieuwemarkten.
Dat in Azië ook niet iedereen op kernenergie zit te wachten,
beweest de VPRO-rubriek "7 dagen". In een reportage vanaf
de kraampjesmarkt in het Congrescentrum werd de vlotte
babbel van de kernenergielobbyist op overtuigende wijze
gepareerd door een milieu-activist uit Maleisië.

Maar de lobby van de kernenergiewereld zelf is nog heilig bij
een voorstel van een aantal Westerse landen, die niet alleen
met een tanende kernenergiesector kampen, maar ook met
problemen om zich aan de C02-doelstelling te houden. Het
voorstel was dat zij (een deel van) die C02-doelstelling
zouden kunnen "verhandelen" door andere landen (die
minder welvarend zijn en dus ook minder CO2 uitstoten)
financieel en anderszins te ondersteunen bij het aanschaffen
van kerncentrales. Het laatste, niet aangenomen, compromis
voorstel van Pronk behelste dat deze verhandeling niet
richting Afrikaanse landen zou mogen gelden, maar wel
richting Midden- en Oost-Europese landen. Reden is dat die
Midden- en Oost-Europese landen anders kolen-centrales
zouden kunnen bouwen. De financiële regeling met de
Oekraïne waarbij de sluiting van Tsjernobyl wordt 'gekocht'
door de bouw van twee andere kernreactoren, zou nog een
hoop navolging kunnen krijgen. Er valt nog het nodige te
lobbyen tegen dit waanzinnige idee voor de "herkansing" van
de Klimaattop in Bonn komend voorjaar.

NENoNleuws

NENO heeft nu
ook een website

Het afgelopen najaar is
gewerkt aan een NENO
website met informatie over
de 6 nucleaire bedrijven in de
Euregio, de meest actuele
nieuwtjes en een elektronisch
archief met oude, vaak bijge
werkte onderzoeksrapporten
(zoals het bekende rapport
over UFó-transporten).
Neem eens een kijkje op
home.hetnet.nl--antinucleair.
Opmerkingen en suggesties
zijn welkom. En ook
aanbiedingen om (een deel
van) de website voor NENO
te onderhouden.
Over een eigen email-adres
beschikken we al wat langer,
maar het stond nog niet
eerder in NeNoNieuws. Het
is nenocontact@hotmail.com

Natasja Gerson
komt in mei

In het artikel over Vuurwerk
in Enschede in het vorige
NENoNleuws werd een
avond met Natasja Gerson
aangekondigd. De schrijfster
van het boek "Geen reden tot
ongerustheid" zou op 20
september ingaan op de
vraag hoe omslachtige en
kostbare procedures leiden
tot een tweedeling in de
spreiding van risico-volle
bedrijven in of vlakbij
steden.
Wegens familie-omstandig
heden is deze avond op het
laatste moment afgelast. Met
Natasja wordt nu gekeken
naar een geschikte datum
begin mei. Meer nieuws
hierover in het april-nummer
van NENoNieuws.
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Rusland gaat
kernafval importeren

Op 21 december 2000 heeft
de Doema, de Russische
Tweede Kamer, met grote
meerderheid een wetsvoor
stel aangenomen waardoor
het mogelijk wordt kernafval
te importeren en verwerken.
Hiermee hoopt Rusland de
komende tien jaar ruim 20
miljard gulden te verdienen.

Milieu-organisaties als
Greenpeace protesteerden fel
en waarschuwden dat het
land het nucleaire vuilnisvat
van de wereld dreigt te
worden. Voorstanders hame
ren op het financiële voor
deel. "We hoeven niet meer
op onze knieën bij het
Internationale Monetaire
Fonds", aldus de minister
voor Atomenergie Adamov.

Voordat het wetsvoorstel
kracht van wet krijgt moet de
Doema het nog een keer
goedkeuren en moet ook het
Hogerhuis akkoord gaan.

Greenpeace-woordvoerder
Jon WaIter sprak van "een
ramp voor de Russische
bevolking". "Het zal een
nieuwe generatie Tsjemobyl
slachtoffers creëren, wier
leven wordt bekort door
nucleaire besmetting". zei
Walter. refererend aan de
kernramp in buurland
Oekraïne.

Telegraaf 22 december 2000

Voor ons eigenlijk geen
nieuws, want Urenco Almelo
en Gronau exporteren al
enige tijd verarmd uranium
naar Rusland. Zogenaamd
om daar alsnog verrijkt te
worden. Maar ja...

Tsjernobyl gesloten
Op 15 december 2000 werd de laatste van de vier reactors
van Tsjemobyl stilgelegd. Daartoe moest deze reactor op 14
december nog even opgestart worden; door een "kleine
storing" .was ze op 6 december al uit bedrijf genomen, maar
de datum van 15 december lag vast en afspraak is afspraak.

" - 'v

The 1986 acciden t at Chernobyl un it 4

De regering van de Oekraïne was na bijna 15 jaar bereid om
deze laatste werkende eenheid van Tsjemobyl te sluiten,
nadat de Russische Federatie en de Europese Unie samen 810
miljoen dollar op tafel hebben gelegd voor de bouw van twee
nieuwe kernreactors in de Oekraïne: bij Klunelnitski en
Rovno . De totale kosten van dit project zijn overigens
ongeveer 1,5 miljard dollar, waaraan de Oekraïnse overheid
zelf "slechts" 50 miljoen doUar hoeft bij te dragen. Een flinke
afkoopsom derhalve, die het aandeel kernenergie in de
Oekraïne bepaald niet doet afuemen.
Met de volledige sluiting van Tsjernobyl kunnen we alleen
maar blij zijn. Maar in april zullen we o.a demonstreren
tegen de enorme afkoopsom waarmee de Oekraïne zgn.
"veilige" kernreactors vanuit het Westen kan importeren.
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Verarmd uranium
En toen was Europa plotseling in alle staten omdat het
gebruik van verarmd uranium in de strijd rond Kosovo
leukemie bij de eigen soldaten zou veroorzaken... Europese
politici buitelen over elkaar heen. De één wil dat verarmd
uranium wordt verboden, de ander stelt de NAVO
aansprakelijk, nummer drie stelt dat het verband tussen
leukemie en verarmd uranium nog niet is aangetoond. De
NAVO ontkent alles, belooft vervolgens overal aan mee te
zullen werken, om dat vervolgens weer in te trekken.

Wat is er aan de hand? Verarmd uranium is een restproduct,
afval, dat overblijft bij uraniumverrijking zoals dat onder
andere bij Urenco in Almelo gebeurt. De hoeveelheid
verarmd uranium is vele malen hoger dan de hoeveelheid
verrijkt uranium dat als grondstof voor kerncentrales dient.
Bij het maken van hoogverrijkt uranium (voor kernwapens) is
die hoeveelheid overblijvend verarmd uranium nog groter.
Verarmd uranium is minder radioactief dan verrijkt of zgn.
"natuurlijk uranium", maar het straalt nog steeds. Je kunt het
dus niet echt goed ergens voor gebruiken. Het is wel erg
zwaar en vindt haar weg onder andere naar de militaire
industrie waar het gebruikt wordt voor het bepantseren (bijna
ondoor-dringbaar maken) van tanks en gevechtshelicopters
en voor het verzwaren (extra doordringbaar maken) van
bommen en granaten. Uraniummunitie (bommen en granaten
voorzien van verarmd uranium) zijn voor het eerst door de
Amerikanen gebruikt in de Golfoorlog en leidde vijf jaar
geleden tot het Golfoorlogsyndroom: het verschijnsel dat vele
VS-Golfooorlogvetaranen (en Irakezen in het getroffen
gebied) aan kankerverschijnselen leden.
Reeds tijdens de Kosovo-oorlog is vanuit kritische hoek
gemeld (maar door de NAVO systematisch ontkend) dat ook
daar verarmd uranium werd gebruikt. Toen de VN
organisatie voor milieu, UNEP, na de Kosovo-bombardemen
ten onderzoek moest doen in Joegoslavië naar de milieu
effecten en de NAVO vroeg om te zeggen waar de uranium
munitie was afgeworpen, ontkende de NAVO dit goedje
gebruikt te hebben. UNEP kon dit onderzoek toen niet doen.
Inmiddels heeft de NAVO dit punt wel toegegeven, maar nu
is het te laat. Niet alleen voor de eigen KFOR-troepen ofvoor
de bevolking daar, maar omdat uraniummunitie bij inslag
stofwolken verspreidt, kan dit radioactieve goedje de hele
wereld over waaien.

Ook wordt vaak gezegd dat de effecten van verarmd uranium
niet (uitsluitend) via de munitie bij de eigen soldaten komen,
maar dat de ermee bepantserde tanks en helicopters ook een
bijdrage leveren. Als binnenkort iets bekend wordt over
leukemie bij Nederlandse militairen in Ethiopië en Eritrea,
dan ligt dat dus aan de parlementaire Apache-helicopters!

NENoNleuws 5

Paasmarsen en
verarmd uranium

Het militair gebruik van
verarmd uranium stond ook
centraal tijdens de laatste drie
Paasmarsen voor Ontwape
ning en Vrede.

"Stop uranium-munitie" was
het thema van Paasmars '98,
die plaats rond de vliegbasis
Gilze-Rijen waar Apache
helicopters staan. NENO was
toen aanwezig om de relatie
tussen uranium-munitie en de
kemenergiesector in de Eure
gio naar voren te brengen.

Het thema van Paasmars '99,
in Den Haag, werd gevormd
door de kernwapens op
Volkel. Tijdens het middag
programma kwam ook ver
armd uranium in relatie tot de
op dat moment plaatsvinden
de Kosovo-bombardementen
aan de orde. NENO was toen
aanwezig met een stand om
op te roepen voor de 13de
Tsjernobyl-herdenking bij
Urenco Almelo.

De (mogelijk) militaire acti
viteiten van Urenco Almelo,
waaronder de productie van
verarmd uranium, stonden
zelf centraal op de Paasmars
2000 die in Hengelo plaats
vond.

De Paasmars 2001 vindt op
maandag 16 april plaats in de
buurt van Brunsum, waar het
NAVO-commandocentrum is
gevestigd, met de NAVO zelf
als thema. Het NAVO
gebruik van verarmd uranium
komt dan ongetwijfeld aan de
orde. De wandeling begint 's
middags op station Heerlen.
NENO zal daar weer oproe
pen voor de Tsjernobyl-her
denking 21 april in Almelo.
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Definitieve opslag
toch in zoutlaag?

Na jarenlange stilte ontbrandt
dit najaar opnieuw de
discussie over opslag van
kernafval in zoutkoepels.
Aanleiding is het eindrapport
van de Commissie Onder
zoek Radioactief Afval
(CORA), die waarschijnlijk
in november een advies aan
het kabinet uitbrengt.
In 1987 veroorzaakten voor
stellen van de Commissie
OPLA (Opberging te Land)
grote opschudding in Twente
en de Achterhoek. De
commissie noemde een groot
aantal zoutkoepels (o.a. deze
regio) in potentie geschikt
om het afval van Nederlandse
kerncentrales op te slaan.
Ook in Drenthe, Groningen
en Friesland liepen de
gemoederen hoog op, waarbij
lokale overheden en actie
groepen de plannen unaniem
afwezen.
Mede door het grote verzet
besloot toenmalig milieu
minister Hans Alders de
plannen voor onder meer
proefboringen stop te zetten.
Naar verwachting doet de
onderzoekscommissie CORA
in november aan het kabinet
geen aanbevelingen over
concrete locaties. Wel zullen
de technische mogelijkheden
worden aangegeven om in
Nederland te komen tot een
ondergrondse opslagplaats,
die gezien de aard van het
afval alleen in zoutlagen of
dikke kleiafzettingen kan
liggen. Deze geologische
formaties zijn vrijwel uit
sluitend aanwezig in Oost
Nederland.

uit: TC Tub., 20 sept. 2000

Afval: waarheen?
Dodewaard ging in 1999 dicht. Borssele moet in 2004
volgen. De Duitse centrales hebben nog zo'n 20 jaar de tijd
gekregen, Maar ook dan zijn we nog niet van alle problemen
verlost. We blijven nog duizenden jaren zitten met het
geproduceerde radioactieve afval. Wat doen we daar mee?
Waar slaan we het op?

Het probleem met dit afval is dat er geen goede oplossing
voor bestaat. Twintig jaar geleden dacht men nog dat het na
opwerking te gebruiken was in snelle kweekreactoren, maar
dat concept bleek technisch niet haalbaar en kwam politiek
gezien te laat. Voorkomen is het niet; recyclen lukt dus niet;
verbranden of vergassen is ook onmogelijk en dus blijft
alleen opslag over uit de beroemde "ladder van Lansink".
Maar waar sla je het dan op? Aanvankelijk in zee; tot
Greenpeace een paar doorgeroeste vaten opviste. Dan maar
diep onder de grond. Dat je het in ieder geval niet ziet. Maar
dan komen alleen heel stabiele ondergronden in aanmerking
zodat we ons verre nageslacht over een paar duizend of een
paar miljoen jaar niet met een enorm probleem opzadelen
zodra zich ergens onverwacht een aardbeving voordoet. De
laatste tijd wint het idee van bovengrondse opslag steeds
meer terrein. Zorg maar dat je het in de gaten kunt houden.
Dat je er ook voortdurend aan herinnerd wordt. De vraag is
dan alleen nog of je ergens een stad vindt die het wel binnen
haar gemeentegrenzen wil ontvangen. Dat zijn er vaak maar
een paar: conservatieve bolwerken die er wel wat voor terug
willen zien en die beloofd moet worden dat het allemaal
slechts tijdelijk is.

En dan begint het gesleep. Eerst nog naar de opwerkingsfa
brieken in Sellafield en La Hague. Niet dat het nut heeft (het
is zelfs schadelijk, want opgewerkt afval bevat meer
plutonium), maar contract is contract. En dan alles voor de
eerste veertig jaar naar de opslaghallen in Borssele. En na die
40 jaar zien we wel verder. We laten het niet rustig liggen (op
welke plaats dan ook; liefst gewoon op de plaats waar het al
ligt), maar blijven het heen en weer rijden. Transporten met
alle extra risico's van ongelukken van dien. We blijven ermee
rijden, omdat we niet weten waar we ermee heen moeten.

En dat is nu precies wat het oogmerk van transport-blokkades
is. Ofhet nu gaat om het komende transport bij Ahaus, of om
de transporten die nu bij Dodewaard en Petten aan de orde
van de dag zijn. Die blokkades maken duidelijk dat het
probleem van kernenergie met de stillegging van een centrale
(zoals Dodewaard) of met het domweg legen van volle
opslagruimtes (bij Petten en in Duitsland) niet uit de wereld
is. Het probleem wordt alleen maar, en dan ook nog op de
stomste manier die er is. van 'hier' naar 'daar' verschoven.
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Ontwikkelingen rond Ahaus
- politie bereidt zich voor -

Een ME-macht van 30.000 politiemensen was in 1998 nodig
om 5 treinwagons kernafval het vredige plaatsje Ahaus
binnen te loodsen. Oudere Ahausers spraken van een
geweldsvertoon dat ze sinds het Derde Rijk niet meer hadden
meegemaakt. De roodgroene deelstaatregering van
Noordrijn-Westfalen en de groene politiecommissaris van
Münsterland vonden dan ook dat het de volgende keer anders
moest. En die volgende keer lijkt zich nu aan te gaan dienen.

Om de zaak nu minder confronterend te laten verlopen, is in
2000 in Ahaus een "rondetafeloverleg" ingesteld met daaraan
de verschillende politieke partijen, de politie, verschillende
maatschappelijke organisaties en de BürgerInitiative "Kein
Atommüll in Ahaus".
Na 6 bijeenkomsten van dit rondetafeloverleg vonden de
Bürgerlnitiative, de SPD en de UWO (de links-georiënteerde
lokale partij) het welletjes en stapten uit het overleg. De
politie wilde alles weten over hun voorbereidingen, maar
weigerde zelf haar kaarten op tafel te leggen en
daadwerkelijke te overleggen. De houding van de politie
spreekt ook uit haar commentaar op het opstappen van de
gesprekspartners: "Maakt niet uit. Aan onze opdracht kan
geen muis een stukje afknabbelen".

Vlak voor de jaarwisseling werd bekend dat de
politieverloven voor de periode vanaf 28 februari 2001 zijn
ingetrokken. Op basis hiervan mag in Neckar-Westheim
reeds klaarstaande transport in de week van 28 februair tot 5
maart a.s. verwacht worden.

LET OP!
Bij het ''ter perse" gaan van dit nummer van NENoNleuws
werd plotseling bekend dat de Duitse milieuminister Trittin
een streep heeft getrokken door het transport van Neekar
Westheim naar Ahaus. Er zou begin maart dus geen transport
zijn.
De Bürgerlnitiative "Kein Atommül1 in Ahaus" liet echter
weten dat zij haar actie-voorbereidingen nog niet staakt.
"Eerst zien, dan geloven," lijkt het devies. Per slot van
rekening werd ze in 1998 ook op het verkeerde been gezet
toen het transport twee dagen eerder kwam dan officieel was
meegedeeld. Als NENO volgen wij de BürgerInitiatieve in
deze. Ook wij houden voorlopig vast aan de voorbereidingen.

Fietstochten
en kraampjes
Ook vanuit Twente willen we
ons goed voorbereiden op de
ontwikkelingen in Ahaus.
Dat betekent voor februari:

zondag 4 februari 2001
vertrek om 13.00 uur vanaf
NS-station Enschede naar
175ste maandelijkse Sonntags
spaziergang Urenco Oronau
(start aldaar: 14.00 uur).

vrij/zat 9/10 februari 2001
presentatie op beleidsdagen
Milieudefensie in Arnhem

zaterdag 17 februari 2001
tussen 11.00 en 15.00 uur
NENO-kraam in binnenstad
Enschede (krsng Langestraat
en Haverstraat-passage).
Bemensing is welkom!

Zelfde dag om 12.00 uur
vanaf NS-station Enschede
naar binnenstad Oronau voor
start 'Anti-Atom-Aktions
wochenende' . Vertrek daar
om 13.00 uur naar Urenco.
Overnachting in Oronau
(voor 18 februari) mogelijk!

zondag 18 februari 2001
vertrek om 12.30 uur vanaf
NS-station Enschede naar
grote demonstratie in Ahaus:
"Der Countdown /äuJf'.
Komt allen!

zaterdag 24 februari 2001
tussen 11.00 en 15.00 uur
NENO-kraam in binnenstad
Enschede (zie boven).

Verder ook nog tweede helft
februari een informatiebij
eenkomst op de Universiteit
Twente.

Meer nieuws over deze en
andere activiteiten in het
volgende NENoNleuws.



NOOIT MEER
TSJERNOBYL

zaterdag 21 april 2001, Urenco, Almelo

We willen een grootse NOOIT MEER TSJERNOBYL dag organiseren
rondom de 15-jarige herdenking van de ramp van Tsjernoby1.
Zaterdag 21 april 2001, 12.00 uur bij Urenco en 14.00 uur in het centrum
van Almelo (met een duurzame energiemarkt).

Op 26 april 2001 is het 15 jaar geleden dat in een kerncentrale in
Tsjernobyl zich een verschrikkelijke, nucleaire ramp voordeed.

De bedenkingen omtrent kernenergie groeiden ... Maar de arm van de
nucleaire lobby is lang en machtig. Nog steeds zitten we verstrikt in het
nucleaire web.

Nederland sprak zich uit tegen kernenergie!
Dodewaard werd gesloten. Borssele moet sluiten vóór 2004 (... eerst zien,
dan geloven).

Maar ...
•:. In Almelo staat de uraniumverrijkingsfabriek Urenco. Samen met

de vestigingen in Duitsland en Groot-Brittannië verantwoordelijk
voor de levering van 10 tot 15% van de wereld'behoefte , aan
brandstofvoor kerncentrales .

•:. Sinds de liberalisering van de energiemarkt in Nederland zijn we
nog verder van huis; er wordt volop energie geïmporteerd uit
kerncentrales (vlak) over de grens.

Straling is dodelijk en stopt niet aan de grens!
Wij eisen meer investeringen in schone en duurzame energie en
beëindiging van gebruik van kernenergie.

Wie wil helpen om deze dag tot een succes te maken?
Informatie: ''Nooit Meer Tsjernobyl" werkgroep,

Postbus 95214, 1090 HE Amsterdam,
email: briesll@euronet.nl

Bijdragen kunnen gestort worden op het rekeningnummer van NENO,
giro 6492958 o.v.v. Nooit Meer Tsjernobyl 2001
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