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Tsjernobylherdenking
Ook in Nederland wordt het begin van de Tsjernobyl-ramp herdacht, 30 jaar geleden. Met een fakkelwake
herdenken we de doden en slachtoffers van Tsjernobyl, maar ook van Fukushima, op 11 maart 2016 vijf
jaar geleden. Daarnaast is er aandacht voor de onzichtbare slachtoffers van kernenergie: in de buurt van de
uraniummijnen, de opwerkingsfabrieken en alle kerncentrales die regelmatig radioactieve stoffen lozen. In
kleine hoeveelheden en vaak binnen de bestaande vergunningen, maar daarom niet ongevaarlijk.
De manifestatie – met films, informatie en de wake – vindt plaats bij Urenco, het Brits-Nederlands-Duitse
uraniumverrijkingsconglomeraat dat uranium geschikt maakt voor gebruik in kerncentrales over de hele
wereld. Zo verrijkte Urenco ook het uranium voor de reactoren van Fukushima.
25 april, Almelo. Kijk voor meer informatie op www.laka.org/tsjernobyl+30

Agenda
Bas Eickhout,

Laka organiseert twee publieksbijeenkomsten over Oekraïne,
het Associatieverdrag en referendum, kernenergie en Tsjernobyl.

Europarlementariër
voor GroenLinks

30 maart; Amsterdam, aanvang 20.00 uur
Met:

Olexi Pasyuk, Jan Schaake, Anna Shumeiko,
Fleur de Weerd (Oekraïne correspondent), e.a.
Locatie: Oostblok, Sajetplein 39

"Ik stem voor. Waarom zou het Asso-

31 maart; Almelo, aanvang 19.30 uur
Met:
Olexi Pasyuk, Jan Schaake, Anna Shumeiko, e.a.
Locatie: Ravelzaal, Theaterhotel, Schouwburgplein 1
Organisatie samen met Vedan

nieuws, achtergronden en analyse

Waarschuwing tegen plukken
en eten van wilde paddenstoelen.
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Deze krant is een eenmalige uitgave van Stichting Laka

ciatieverdrag geen goed onderwerp
voor een referendum zijn? Natuurlijk,
het telt een heleboel pagina’s vol uitgewerkte details, maar de vraag
is uiteindelijk simpel: wil je dat de EU nauwer samenwerkt met Oekraïne of niet.
Als Europa – en als Nederland – hebben wij veel baat bij een democratisch en stabiel buurland. Het verdrag gaat vooral over handel,
maar ik vind de politieke hoofdstukken belangrijker: ondersteuning bij de opbouw van een rechtsstaat, bij de bestrijding van corruptie. Het past in een goede Europese traditie van het versterken
van de buurlanden. Oekraïne kan zo’n verdrag prima ook met Rusland sluiten. Poetin roept dat Oekraïne moet kiezen tussen Europa
of Rusland, maar ik weiger mee te gaan in zijn retoriek. Rusland
probeert haar buurlanden juist te verzwakken. Bovendien laten verschillende peilingen zien dat de meerderheid in Oekraïne nauwere
samenwerking met Europa wil. Zeggenschap is ook een belangrijk
democratisch principe."

HELP ONS DUIDEN!
Het meest onnavolgbare referendum
van de afgelopen jaren houdt Nederland èn Oekraïne in een verwarrende
greep. Wie stemt wel, niet, voor, tegen of blanco? En waarom? Met welk doel? Na lange berekeningen hebben we vijf mensen geselecteerd die dé
perfecte afspiegeling van de Nederlandse samenleving
anno 2016 zijn: Nadira, Merel, Iris, Devano en Casper. We
hebben hen urenlang geïnterviewd, wat desondanks verontrustend weinig duidelijkheid opleverde. Aan u als lezer
de schone taak om ons te helpen duidelijkheid te verschaffen: Wie gaat wat stemmen, waarom en
met welk doel? Uit de interviews kwamen slechts onderstaande vier brokjes informatie. Volgens
deskundige logici zou uit deze informatie toch een eenduidig antwoord te destilleren moeten zijn.
1 Er is geen vrouw die blanco stemt en geen man die vóór het Associatieverdrag stemt.
2 Merel vindt het heel belangrijk dat alles eerlijk gaat.
3 Iris wil zo snel mogelijk zo veel mogelijk handel.
4 Devano wil echt nooit iets met kernenergie te maken hebben.
Nadira en Casper waren helaas niet erg goed te verstaan omdat Jan Roos net door de straat reed.
Stuur uw antwoord voor 2 april naar info@laka.org, ovv. logikwis en maak kans op een originele
Oekraïense geigerteller uit 1986! Daarnaast worden onder de goede inzendingen 10 exemplaren
van het prachtige boek 'Radiating Posters' verloot. Winnaars worden op 6 april bekend gemaakt.
Namens de Vereniging van Associatieverdraglogici, Frank van Schaik

STEUN DE STRIJD TEGEN KERNENERGIE,

WORD DONATEUR !
Van universiteit tot actiekamp;
van medische isotopen tot haarscheurtjes in reactorvaten;
van de nieuwe Pallas reactor tot de oude Borssele kerncentrale;
van Borssele Twee tot Borssele Nee:
de documentatie, publicaties en expertise van Laka worden overal gevraagd.
Word donateur en ontvang bij een maandelijke donatie vanaf 7,50 gratis het prachtige boek
‘Radiating Posters’ met 600 posters uit de internationale beweging tegen kernenergie.
Steun ons met een donatie op rekening NL54 TRIO 0390 9021 79 tnv Stichting Laka, Amsterdam.

L aka

Informatie en debat

analyseert, informeert en ac tiveert

Kernenergienieuws

Speciale editie

Deze krant is een speciale editie van
Kernenergienieuws, de digitale nieuwsbrief van Laka. Laka is hét kenniscentrum
over kernenergie en het verzet daartegen. Kernenergienieuws is een belangrijke bron van informatie voor iedereen die
op de hoogte wil blijven over ontwikkelingen op het gebied van kernenergie in
Nederland. Laka publiceert Kernenergienieuws als daar aanleiding voor is; vaak
meerdere keren per week.

Analyseer het nieuwe; ontsluit het oude
Begonnen als een scholingsproject is Laka nu veel meer dan
dat. Het voert juridische procedures, doet onderzoek naar
zaken als speculatie met uranium, nucleaire transporten
en naar het beleid rond de opslag van kernafval. Laka heeft
een uitgebreid archief, een bibliotheek met 8.000 titels en
heeft alle tijdschriften uit de antikernenergiebeweging gedigitaliseerd en online beschikbaar gesteld.
Op de achtergrond speelt Laka een belangrijke rol in het
publieke debat, vooral door het signaleren en analyseren
van – en publiceren over – nieuwe ontwikkelingen. Het
publieke debat over de rol van kernreactoren in de productie van medische isotopen bijvoorbeeld, of de pogingen de
uraniumverrijkingsfabriek van Urenco in Almelo te privatiseren. Laka organiseert debatavonden en wordt uitgenodigd door anderen: van collegezaal tot ‘axiekamp’. Laka
ontvangt geen structurele subsidies maar draait al 35 jaar
op donaties en giften.

Waarom Laka belangrijk is
Kernenergie verdwijnt niet vanzelf. Hoewel de toekomst
van kernenergie al lang achter ons ligt, zijn gespecialiseerde organisaties met kennis van zaken nodig om de
argumenten van de steeds herlevende atoomlobby te ontmantelen. Kolencentrales staan momenteel ter discussie;
niet alleen omdat er alternatieven zijn, maar ook vanwege
de actieve anti-kolen campagnes. Om ook kernenergie te laten verdwijnen is het niet voldoende om alleen vóór groene
stroom te zijn. Ook de argumenten tégen kernenergie moeten steeds opnieuw naar voren worden gebracht. Alleen
zonder kolen èn zonder kernenergie is een duurzame milieuvriendelijke energieproductie voorstelbaar.

Nieuwsgierig geworden?
Aanmelden voor Kernenergienieuws kan via
info@laka.org en kost u niets.

