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PAASZATERDAG 
Het kom! tee "GEEN VREDE MET I<ERN·

ENERGIE" houdt op Paaszaterdag 21 april 
1984 wederom een grote landelijke actie 
tegen het Utra-Centrifuge project in 
Almelo. De actie wordt gevoerd onder 
het motto: "GEEN VREDE MET KERNENERGIE", 
waarmee we willen aangeven dat kernwa
pens en kernenergie als een eiamese 
tweeling aan elkaar zijn verbonden. Bet 
UCN-project is het middelpunt van de ac
tie, omdat het een belangrijke rol 
speelt in de verspreiding van kernwa
pens. Zo kan Pakistan nu een atoombom 
ontwikkelen met behulp van UCN-gegevens. 
Maar ook Brazilië en etrake Taiwan en 
andere dictaturen kunnen met UCN-urani
um een kernwapen maken. Daarom moet dit 
levensgevaarlijke project gesloten wor
den! 

De landelijke actie op Paaszaterdag 
21 april bestaat uit drie onderdelen. 

Om 10 uur begint een Internationaal 
Symposium met als thema: "Uraniumverrij
king door ultra-centrifuge in relatie 
met de kernwapenverspreiding". Deskun
digen uit Engeland, Duitsland en Neder
land zullen het thema inleiden. Het In
ternationale Symposiwn word·t gehouden 
in Kultureel Centrum "de Hagen", Schouw
burgplein 1, Almelo. (Opgave vooraf 
wordt aanbevolen: Rammerweg 22, Vriezen
veen. Tel. 05499-4657) 

Om 16 uur is er een Manifestatie in 
het centrum van Aünelo met muziek- en 
theatergroepen, sprekers en een infor
matiemarkt. 

Om 21 uur vertrekt vanaf het manifes
tatie-terrein een Paasmars met fakkels 
naar de fabrieken van UCN en Urenco. 
Hier zal de afeluiting van de landelij
ke actie plaatsvinden. 

Voor de actie "GEEN VREDE MET KERN
ENERGIE" zijn affiches, buttons, stic
kers en pamfletten gemaakt. Deze kunnen 
telefonisch worden besteld: 05499-4657, 
of worden afgehaald bij de volgende 
adressen: 

- Gelkingestraat 39-6, Groningen, 050-
137142; 

- Milieuwinkel, Weteringschans 207, 
Amsterdam; 020-244989; 

- Milieuwinkel, Oude Gracht 42, Utrecht, 
030-314314; 
Energiewinkel, Daalseweg 30, Nijmegen , 
080-237544; 
Cellarius, Hofstraat 9, Almelo, 
05490-13336. 
Voor de actie is veel geld nodig. Gif

ten zijn welkom op giro 5253153 t.n.v. 
GEEN VREDE MET KERNENERGIE, Almelo. 

We willen jullie vragen om zoveel mo
gelijk mensen te mobiliseren voor deel
name op Paaszaterdag. Vooral in deze 
tijd waarin kernenergieplannen weer de 
kop op steken en de kernwapenwedloop 
niet te stuiten Ujkt, i.s een grote op
komst fn Almelo noodzakelijk! 

Het organisatiekomttee is een gemen
werking van: Aktie Strohalm, CPN, Lande
lijk Energie Komitee, PPR, PSP, PvdA, 
Stop de N-bom, Vereniging Milieudefensie, 
Vrouwen voor Vrede en de Werkgroep Stop 
Kernenergie te Almelo. 

TOT ZIENS IN 
ALMELO ! ! ! 

F. 3750"--
We kregen vragen van mensen die toe

zeggingen hebben gedaan voor het meebe
talen in de proceskosten, of er nu geld 
op tafel moet komen. Het antwoord is: 
nee. 

Het Hof te l.eeuw·arden heeft Henk en 
Akky veroordeeld tot "f 150,- aan ver
schotten en f 3600,- aan salaris". Het 
laatste betreft het salaris van de ad
vocaat van de provincie. Maar aangezien 
Henk en Akky voor hun en onze gewetena
bezwaren naar de H~~~m::.-... 
er pas worden beta~r:á de ui~epr~akz~·"l 
van de Hoge Raad. 1 lltt:.\..1 Sw..U • ~~ 

Natuurlijk kun~ , we üW-föë,ZeggTh~ 
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bij voorbaat overmaken op giro 5272727 
t.n.v. Proces Weiger Atoomstroom KWA, 
te Sne_ek. Dan storten we het geld met
tertijd terug als blijkt dat we het 
niet nodig hebhen. En nieuwe toszeg
gingen zijn natuurlijk ook nog welkom. 

PEB-VERGISSINGEN 
We hoorden van enkele mensen dat zij 

·een aanmaning kregen van het PE~ voor 
de 2,7% van de stroomnota die ~ij had
den overgemaakt naar de geblokkeerde 
rekening van GS. Het kan een vergissing 
zijn. alle administraties maken wel
eens een fout. Of is het: een poging 9I11 
"erkende atoomstroomweigeraars" te in
timideren? We herhalen hier nog eens 
een keer het besluit van Provinciale 
Staten, genomen op 30 jlmi 1982: 

"De mogel:l.jkheid tot het s~orten 
van 2,Tio vat;t de betalingen van de 
stroomnota's op een geblokkeerd,e re ... 
kening duurt totdat in ho.ogste in
stantie onherroepelijk in het ge
schil tussen de heer Kuipe~ en de 
provincie F'riesland een beslbsing 
is gevallen." 

En zoals bekend sloten B&W van Leeuw.ar
den en B&W van Utrecht zich hie~bij aan. 

Henk en Akky leggen hun en onze gewe
tensbezwaren voor aan de Hoge Raad. Dat 
is de hoogste instantie. Pa$ nadat de 
Hoge Raad uitspraak heeft gedaan zijn 
het PEB en het FRIGAS eventueel gerech
tigd tot het verzenden van aanmaningen. 
Netter is dan dat zij de "erkertde atoom
strOOlllWe'igeraars" eerst berichten hoe 
de uitspraak van de Hoge Raad luidt en 
wat daarvan de consequenties zijn. 

Laat u dus niet bang maken door een 
PEB- of FRIGAS-aanmaning. Als u zoiets 
ontvangt horen we dat graag! 

VERTROKKEN~ ADRES ONBEKEND 
Het is een hele zorg om de verzend• 

lijst van de KWA up to date te houden 
en dat lukt niet altijd. Natuurlijk ver
huizen er regelmatig mensen en daar is 
niets op tegen. Als ze maar een adres
wijzigins sturen aan ons adres! Anders 
krijgen we van de PTT -een aantal Nieuws• 
brieven retour, soms met het nieuwe 
adres. Vaker echter met de opmerking: 
Vertrokken, adres onbekend .. Niet leuk-. 
En we weten niet, als llenk en Akky bij 
de Hoge Raad onverhoopt toch veroordeeld 
worden tot betaling van proceskosten, 
hoe we dan de toezeggingen die zijn ge-
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daan binnen moeten krijgen. 
Wie weet de nieuwe adressen van C. 

H~r&mis, van Henny Elzinga en van Harm
\ce- en Jan Zandbergen?Graag een klein 
berichtje! 

DISCUSSIEVRAGEN 
Soms worden we door een plaatselijke 

groep gevraagd te assisteren bij een 
bijeenkomst _om mensen bewuster te maken 
van dat wat speelt rond kèrnetiergie en 
kernwapens. Als het even kan geven we 
aan zo•n vraag gehoor. Voor zo'n gele
genheid maakten we kortgeleden enkele 
discussievragen. Misschien ~ijn ze voor 
andere activelingen van belang. Daarom 
hier die vragen• 

·Mag Je me·t je gezonde vèrstand aan
nemen dat de hedendaagse technologie 
die in staat stelt tot: 

- verrijki~ van uranium in ultra-een. 
trif.uges (Almelo); 

- het in kernreactoren àls àfvalproduct 
'produceren vari o.a. plutonium (Dode· 
waard, Borssele); 

- het kweke.n v.an plutonium (Kalkar);_ 

- het opwerken van afgewerktè splijt-
stof tot o.a. het product plutonium 
(Wind&cale, La Hague); 

- het produceren van kernwapens op ba
sis vanhoog verrijkt uranium en plu
tonium; 

- he·t voor gebruik gereed maken van o.a. 
kruisraketten door plaatsing (Woens
drecht); 

zodanig in de hand gehouden kan_worden 
dat de_ aarde niet ver.giftigd en/of ver
nietigd kan worden door gewone menselil
ke fouten of door een kernoorlog? 

Stelt de hedendaagse technologie in 
staat, mede in aanmerking genomen de ge
volgen Vál'l een mogelijke kernoorlog, tot 
het voor duizenden jaren veilig opslaan 
van hoog radioactief afval zoals dat o.a. 
overblijft na opwetking Van afgewerkte 
splijtstof? 

Wat doe je eraan? 

~aar begin j~ met er iets aan te doen? 



Op de Maasvlakte zal dit jaar een reus
achtige windmolen verschijnen naast het 
kantoor van het Rotterdamse Energiebe
drijf. De molen zal bestaan uit zes 
turbines, gemonteerd op een zestig me
ter hoge mast, die voldoende stroom le
veren voor 450 gezinnen. Een afleidings
manoeuvre om de deelname s.an Dodewaard 
te verdoezelen? 

BOER MAAS 
Van 7 tot 10 april behandelt de 

rechtbank in DÜsseldorf de zaak van 
boer Maas tegen de resering van de West
duitse deelstaat Nordrhein-Westfalen. 
Deze -regering geeft de vergunningen af 
waarmee de kweekreactor te Kalkar mag 
worden gebouwd. De heer Maas vecht het 
verlenen van deze vergunningen aan. Hij 
woont pal naast de centrale in aanbouw 
en is ervan overtuigd dat de kweekreac
tor voor hem en zijn gezin groot gevaar 
oplevert. 

Vele omwonenden van de reactor delen 
deze overtuiging en geven hem steun. 
Rapporten maken duidelijk dat in geval 
van een ernstig ongeluk wij allen tot 
de omwonenden behoren. Zijn proces is 
daarom ook in ons belang. 

Het proces dat Maas voert loopt al 
sinds 1973. Vanaf 1976, toen hij in ho
ger beroep ging, wordt Maas gesteund 
door Westduitse en Nederlandse steun
groepen. In Nederland is dat de stich
ting Kalkarproces. Deze stichting za
melt geld in om de koeten te bestrijden 
van het proces, van critische we·ten
schappelijk onderzoek en van publici
teit over de snelle kweekreactor. Deze 
steun heeft het Maas mogelijk gemaakt 
het proeederen tot nu toe voort te zet
ten. 

Op de rechtbankzitting van 7 tot 10 
april worden de vergunningen aangevoch
ten voor een groot aantal onderdelen 
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van de reactor. In de vergunning wordt 
gesteld dat een explosie in de reactor
kern die het omhulzei van de reactor 
openbreekt, onaannemelijk is. Hiertegen 
worden critische rapporten aangevoerd, 
waarin wordt gesteld dat zulke uitspra
kén niet met zekerheid kunnen worden ge
daan en dat zelfs wegen zijn aan te ge
ven waarlangs het tot een dergelijk 
groot ongeval zou kunnen komen. Zo'n on
geval kan duizenden doden, evacuatie van 
grote gebieden en een ontwrichting van 
de samenleving tot gevolg hebben. In dit 
proces is dus een zaak van groot belang 
aan de orde. 

Helaas zijn nu nog niet voldoende 
geldmiddelen bijeen gebracht om alle kos
ten die voor het proces gemaakt moeten 
worden, te betalen. Wij vragen daarom 
langs deze weg om financiële steun voor 
het Kalkarproces. U kunt uw bijdrage 
storten op giro 77992 t.n.v. Stg. Kal
karproces, ·Amsterdam. 

Voor meer informatie kunt u zich wen
den tot Stg. Kalkarproces, Tweede Wete
ringplantsoen 9, 1017 ZD Amsterdam. 

REACTIE PPR-PSP EN CPN 
In de voorgaande Nieuwsbrief stond 

een reactie van Dieuwke de Graaff-Nauta, 
van het CDA, op onze vraag: wat doen pro
vinciale staten aan de dreigende ontwik
kelingen op het kernenergiefront? Hier 
volst de gezamenlijke reactie van de 
fracties van de PPR-PSP en de CPN in de 
staten. 

De ontwikkelingen, zoals beschreven in 
de Nieuwsbrief van januari, hebben naar 
onze mening een behoorlijk realiteitsge
halte. Waarschijnlijk is het beleid van 
deze regering gericht op de bouw van 
enkele nieuwe kerncentrales. Ook de om
bouw van gas- naar kolengestookte centra
les lijkt door te zetten. Met andere woor
den: er wordt een gigantische en levensge
vaarlijke aanslag op het milieu en daar
door op toekomstige generaties gedaan. 
Eén van de toekomstige lokaties voor een 
nieuwe kerncentrale (N.o.-.polder, Wie
ringermeer?) betekent bovendien een re
gelrechte aanslag op de waterkwaliteit in 
Friesland in verband met de verbinding 
met het IJsselmeer. Als deze ontwikke
ling zich doorzet, dan lijken de BMD-re
sultaten nu reeds in departementale kas
ten te zijn weggestopt. 

Onze fracties zijn bijna twee jaar 



in de staten vertegenwoordigd. Ons in
ziens hebben we geen kans voorbij la
ten gaan ons afwijzend standpunt tegen
over .kernenergie te laten horen. Daar
naast zijn door ons vele voorstellen 
gedaan en alternatieven, vooral op het 
terrein van de verdere ontwikkeling 
van duurzame energie, naar voren ge
bracht. Wij wijzen nog even op de vol
gende punten: 
* Wij namen het initiatief om op grond 

van gelijkberechtiging de destijds 
van het PEB afgesloten ttatoomstroom
weigeraars" weer aangesloten te krij
gen. 

* In de discussie rond het provinciaal 
standpunt over de BMD hebben we dui
delijk ons eigen anti-kernenergiege·· 
luid laten horen. 

* Wij hebben twee pogingen gewaagd de 
staten tot een uitspraak te bewegen 
hun aandelen in de GKN af te stoten 
op grond van het feit dat het PEB (en 

1 } ', dus de provincie Fries and een van 
de SEP-deelnemers is. Beide pogingen 
zijn mislukt. 

* Wij hebben het initiatief genomen 
(samen met de PvdA) om de discussie 
over de verhoging van het Kalkar-ka
pitaal niet te laten in de anonimi
teit van de besloten commissieverga
dering maar hebben een openbare be
handellng in de staten geëist (werd 
gehonoreerd). 

Tegen de achtergrond van onze misluk
te pogingen om de provincie te bewegen 
de GKN-aandelen af te stoten mag van 
ons op korte termijn geen nieuw initia
tief in dèzelfd~ richting w~rden ver
wacht. We kunnen slechts hopen op twee 
dingen: 
1. de huidige politieke partijen in de 

staten, welke voorstander zijn van 
kernenergie (VVD; CDA, SGP/RPF en 
GPV) komen tot andere inzichten; 

2. de eerstvolgende verkiezingen voor 
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provinciale staten leveren een zoda
nige uitslag op, dat er een meerder
heid te vinden is voor een echt pro
vinciaal anti-kernenergiebeleid. 

Wat kunnen we nu verder nog? 
Naar verwachting zal in maart bet pro
vinciaal energieplan in de staten worden 
behandeld. In dat plan is een aantal po
sitieve aanknopingspunten te vinden voor 
het voeren van een eigen provinciaal 
duurzaam energiebeleid. Daarop zullen we 
moeten aansluiten. We zullen de komende 
jaren al die mooie voornemens cri.tisch 
moeten volgen. In dat provinciaal ener
gieplan staat letterlijk: "We houden re
kening met de mogelijkheid dat er in de 
toekomst geen kernenergie zal worden 
toegepast. 11 

De fracties van de PPR-PSP en de CPN 
houden met zo'n toekomst niet alleen re
kening. zij zullen dat parlementair en 
buiten-parlementair letterlijk en fi
guurlijk 11 bevechten11 • Provinciale initia
tieven van onder meer de KWA, alsmede 
politieke pressie zullen hard nodig zijn 
om deze toekomst zo snel mogelijk te laten 
komen. Anders helpt de veel beter georga
niseerde en gefinancierde atoomlobby ons 
eerder aan meer dan aan minder kerncen
trales. 

met atoomstroomvrije groet, 
namens de fracties van PPR-PSP en CPN 

Roel Vogelzang 
Pyt Jon Sikkema 
Sara Hofman 

ALS ALLES GOED IS GEGAAN HEBT U BIJ 
DEZE NIEUWSBRIEF EEN LEUKE KAART 
ONTVANGEN, ZE ZIJN TE BESTELLEN OP 
ONZE GIRO: f, 1.,- PER 3 STUKS+ 
F, 0.,60 PORTOKOSTEN, 

ZOUTKOEPELS !! 
ln de Tweede Kamer tekent zich een 

meerderheid af voor het slaan van proef
boringen in een noordelijke zoutkoepel, 
waarmee zou moeten worden nagegaan of die 
steenzoutformatie kan dienen voor het de
finitief opbergen van radioactief kern
splijtingsa.fval. 

Er ligt daarvoor nog wel geen voorstel 
van het kabinet-Lubbers, maar het CDA 
heeft natuurlijk niet voor niets laten 



weten voorstander van proefboringen te 
zijn; de VVD en "klein rechts" waren 
dat altijd al en een regeringsvoorstel 
is eind dit jaar te verwachten. Het is 
een ontwikkeling die in het Noorden te
recht ernstige verontrusting wekt. 

Uit de mededelin~en van het CDA 
blijkt, dat men althans in die kring 
absoluut niet (meer) weet waarover het 
gaat. 

Uit een uiterst dom commentaar in 
De Volkskrant blijkt hetzelfde. "Ver
bieden van onderzoek is altijd slecht, 
en zeker verwerpelijk als het wordt in
gegeven door politieke lafheid. Alleen 
dit soort onderzoek kan een definitief 
antwoord geven op de vraag of het op
bergen van kernafval in een zoutmijn in 
Nederland verantwoord is. Blijkt dat 
niet het geval, dan zal er met spoed 
naar een andere oplossing moeten worden 
gezoebt. De tijd begint te dringen", al
dus het Volkskrant-commentaar. 

Uitlatingen als deze, die ook in het 
CDA, in de VVD, bij het Energieonder
zoek Centrum Nederland (ECN) en in 
kringen van sommige inge.nieura te horen 
zijn, geven aan dat de hele stijd uit 
de jaren •70 om proefboringen te voor
komen moet worden herhaald. Met herha
ling van alle argumenten, die nooit zijn 
weerlegd, inmiddels kennelijk zijn ver
geten en alleen aan kracht hebben inge
boet omdat zij niet meer nieuw zijn. 

EISEN 
Zo spreekt men nog steeds van "proef

boringen", soortgelijk aan proefboringen 
voor bet opsporen van olie en gas. Het 
gaat echter niet om zulk onderzoek: men 
weet immers niet wat men precies wil 
vinden. 

Weliswaar is - op basis van veel te 
weinig wetenschappelijk onderzoek in 
het laboratorium- in de jaren '70 een 
aantal criteria geformuleerd (en door 
de Tweede Kamer geaccepteerd nadat zij 
van althans een aantal vaagheden waren 
ontdaan), waaraan een zoutkoepel mini
maal zou moeten voldoen om als opslag
plaats voor kernspli.jtingsafval in aan
merking te kunnen komen. Maar de Rijks 
Geologische Dienst heeft inmiddels vast
gesteld, dat geen van de Nederlandse 
zoutkoepels aan die eisen voldoet. 

Er ia inmiddels meer (laboratorium) 
onderzoek uitgevoerd of nog in uitvoe
ring. Van de ECN, van geologen als prof. 
dr. Zwart van het Instituut voor Aard-

5. 

wetenschappen van de Utrechtse universi
teit en van de vaste-stoffysicus dr. 
Den Hartog van de Groninger universi
teit. 
De ECN voerde vooral technisch onderzoek 
uit: daar is al jaren geleden beslist dat 
het dumpen van atoomafval in een zoutkoe• 
pel goed is. 
De geologen en natuurkundigen onderzoch
ten juist de eigenschappen van het steen
zout en de gevolgen van het erin opber
gen va.n het radioactieve, hitte afstra
lènde materiaal. Zij keken naar de ver
vorming van de zoutkristallen onder in
vloed van hitte, druk en voebt en naar de 
schade aan die kristallen door radioac
tieve straling, explo11iegevaar. Zij wij
zen op grond van hun onderzoek het. ge
bruik van steenzout voor bet opbergen 
van dit radioactieve afval af. 

VERSCHIL VAN INZICHT 
ET behoeven dus geen proefboringen te 

worden geslagen. Vast staat ook zonder 
proefboringen, dat de zoutkoepels niet 
aan de eerder va~tgestelde ei.sen voldoen; 
nieuwe eisen zijn niet geformuleerd. 

Vast staat ook, dat er wetenschappe
lijk groot verschil van inzicht bestaat 
over de vraag of kernsplijtingsafval wel 
in steenzoutformaties kan worden opgebor
gen. De aard van dit meningsverschil is 
zodanig, dat het resultaat van eventuele 
proefboringen daarop geen invloed kan 
hebben. 

Het gaat ook juridisch (Mijnwet) niet 
om "proefboringen", maar om een begin 
van uitvoering van het terecht omstreden 
plan radioactief afval in een zoutkoepel 
op te slaan en van het Noorden de nucle
aire vuilnisbelt van West-Europa te ma
ken. 

De eerste twee diepe boringen zijn de 
aanzet voor de twee geplande mijnschach
ten, van waaruit galerijen moeten worden 
geboord. Allang geleden is toegegeven, 
dat de ingewikkelde structuur van een 



zoutkoepel pas enigszins in kaart kan 
worden gebracht door onderzoek van die 
galerijen. Blijkt die structuur tij
dens de bouw van de mijn toch ongunsti
ger dan de technici dachten, dan is dat 
alleen nog van invloed op de mijnbouw
kundige vormgeving. 

Is er eenmaal een mijn in bet zout, 
dan zal men die voor opslag van het af
val gebruiken ondanks wetenschappelijk 
gefunde.erde bezwaren. Dan is er al te 
veel geld en tijd geïnvesteerd om nog 
terug te kunnen. 

Door nu niet te luisteren naar de we
tenschappelijke argumenten tegen het op
bergen van radioactief afval in steen
zout en via zogenoemde proefboringen 
met de bouw van een afvalmijn te begin
nen, S·telt men het Noorden straks voor 
voldongen feiten. 
(Kees Wiese, redacteur bij het Nieuws-
blad van het Noorden) 

NU DE ZEEBODEM IN ? 
Zes westerse industrielanden hebben 

~ijdag 24 februari op een bijeenkomst 
over de lozing van kernafval in Londen 
voorlopig weten te verhinderen dat er 
een verbod komt voor de opslag van 
hoog radioactief afval in de zeebodem. 
Nederland, de VS, Engeland, Frankrijk, 
Japan en Zwitserland waren tegen zo'n 
verbod omdat ze willen dat het onder
zoek op dat gebied doorgaat. 

Va,n de overige landen die aan de 
besprekingen deelnamen warèn er ver
scheidene sterk vóór een verbod voor 
de opslag van afval dat.duizenden ja
ren radioactief blijft in de zeebodem. 
Ze zagen niets in de fantastische plan
nen die worden beraamd om het afval 
met torpedo's diep in de bodem van de 
oceaan te drijven of bet op andere wij
ze daarin te laten verdwijnen. 

Volgens deskundigen op dit gebied 
kan het nog vele jaren duren voor de 
technologie ter beschikking komt die 
voor deze methode van lozing van ·uitge
werkte splijtstof uf.t kerncentrales no
dig is. De zes landen die tegen het 
verbod waren, stellen niettemin dat 
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het een veilige methode is en willen 
voorkomen dat het onderzoek, waaraan 
zo'n 17 miljoen dollar per jaar wordt 
uitgegeven, wordt stopgezet. 

De "London Dumping Convention11 , een 
organisatie van 37 landen, besloot de 
discussie over het onderwerp voorlopig 
te staken nadat de zes landen hadden 
beloofd dat ze geen pogingen zullen 
doen om sterk radioactief afval op die 
manier kwijt te raken zolang er geen 
internationale overeenkomst is die dat 
regelt. 

De vergadering in Londen begon dins
dag 21 februar.i al maar moest vrijdag 
24 februari nog worden verlengd om de 
afgevaardigden de gelegenheid te ge
ven tot een eensluidend standpunt te 
komen. Zonder dat er over gestemd werd 
besloot men de kwestie opnieuw aan de 
orde te stellen in de volgende vergade
ring van de London Dumping Convention 
in septembe.r 1985. Bet is niet te ver
wachten dat de deelnemende regeringen 
er dan uitkomen. Men kwam eerder over
een dat het verboden is om de betrokken 
categorie kernafval zo maar in zee te 
lozen. De kernwapenmogendheden zoals 
de Verenigde Staten, Engeland en Frank
rijk hebben zich nu sterk gemaakt voor 
speciaal geconstrueerde opslagplaatsen 
in zee. De regeringen van Nederland en 
Zwitserland hebben belang bij deze futu
ri.stische plal).nen omdat zij steeds n1eer 
onder druk komen te staan van de publie
ke opinie. 
De Scandinavische landen en de staten 
in de Stille Oceaan, die tegen elke vorm 
van dumpen zijn - ook dat van afval met 
een laag radioactief gehalte - z:i.jn fel 
tegen de plannen. 

Het Europees Parlement sprak zich op 
dinsdag 13 maart in Straatsburg uit tegen 
het lozen van radioactief afval in zee. 
Het. besluit werd genomen op voorstel van 
Doeke Eisma (D'66). Greenpeace onder
steunde zijn resolutie met de vertoning 
van een film over het onderwerp in ver
schillende talen. Parlementariërs noem
den het debat 11 een belangrijke bijdrage" 
aan het verkrijgen van een schonere zee. 

HEBT U OOK IETS TEGEN RADIOACTIEF 
AFVAL IN ZOUTKOEPELS, IN DE ZEE 
EN TEGEN KERNWAPENS? WERF DAN EEN 
ERKENDE ATOOMSTROOMWEIGERAAR EN 
EEN ABONNEE VOOR DE NIEUWSBRIEF! 
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