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Op LP ’Kernenergie Nee bedankt!’

(gesproken woord)
Karen Silkwood was dood toen ze haar vonden niet ver van d'r kleine auto en ze zeiden dat dat 
kwam door dat ze sliep. Zoiets kan altijd gebeuren, meestal wordt het snel vergeten.
Maar haar vrienden zitten nog met een probleem: 
waar is het dossier gebleven dat ze hun die dag zou brengen. De politie was de laatste die het zag. 
En wat moesten die vijf mannen van het bedrijf waar Karen werkte bij haar auto?
Waar ze nu niet meer in reed

Als je dood bent kun je niet meer praten, niet vertellen wat je weet

Karen had twee maanden eerder aan de vakbond laten weten dat de veiligheid op haar bedrijf niet 
deugde. Het dossier moest het bewijs zijn dat geknoeid werd met rapporten en met foto's die 
defecten lieten zien. Zesentachtig werknemers, Karen zelf inbegrepen hadden aan te hoge straling 
blootgestaan; waren radioactief besmet en waarschijnlijk zelfs vergiftigd, want er werd daar met 
plutonium gewerkt.

Haar besmetting werd behandeld op een pijnlijke manier en de dosis naam niet af maar eerder toe. 
Bij het zoeken naar de bron vonden ze niets op het bedrijf maar het huis van Karen werd besmet 
verklaard. Kleding, meubels, lampen alles werd als afval afgevoerd. En zij werd intussen onderdruk 
gezet om te verklaren dat ze om het bedrijf schade toe te brengen zelf haar woning en haar lichaam 
had besmet. 

Als je dood bent kun je niet
meer praten, niet vertellen wat je
weet. 
Karen was er zeker van dat ze
met opzet werd vergiftigd. Maar
er is ook een snellere manier.
Iemand vond recente sporen van
een botsing aan haar auto. Kan
zijn dat ze van de weg werd
afgedrukt. Ze was bang, maar ze
zei toch wat ze wist. 

Er zijn er ook die zwijgen. Is dat
vreemd na wat met Karen is
gebeurd?
Of is het waar dat je meer kans
loopt dood te gaan aan een auto
ongeluk dan aan de gevolgen
van de kernenergie?


