" ATOOMAKTIES IN GRONINGEN EN DRENTHE "
Tot voor kort wisten de meeste Groningers en Drenthen eigenlijk niet
wat kernenergie precies wae. Daar begint nu duidelijk verandering in
te komen, Overal in de beide provincies bàsrt de discussie over kernenergie los. In de regionale pers, op speciáal voor dit onderwerp belegde avonden, in politieke partijen, vereniglogen en . aktiegroepen.
Dit alles naar aanleiding van een aantal plannen vaQ de Duitse en
~ederlandse overheden vóor het Noorden uan beide l~nden. Het gaat hier
om twee onderdelen van één plan; doorvoering van kernenergie als belangrijke energiebron in alle lidstaten van de Europese Gemeenschap.
Aan de Nederlandse kant van de grens gaat het om dumping van radioaktief
afval in zoutkoepels en onderzoek - proefboringen - nàar de plaats ~aar
dit zal moeten gebeuren (Pieterburen, Onstwedde, Borger, Gasselte Drouwen, Schoonlo of Anloo)en aan de andere kant van de grens wil men
een opwerkingsfabriek voor atoomafval bouwen in het HGmmlinggebied,
terwijl ook daar afval in zoutlagen zou moeten worden gestort.
Zowel Duitsers als Nederlanders kwamen bij de eerste geruchten over
deze plannen in aktie. In Groningen en Drenthe was het een politieke
partij (de PSP} d~e andere partijen en aktiegroepen bijeenriep, dat
met het oog op een grootèeheepsé aktie tegen dé kernenergievoornemens
van de beide overheden. Dit resulteerde in een samenwerkingsverband van
Groningse en Drenthse aktiegroepen, verenigingen en een drietal politieke partijen: PvdA,- PPR, PSP in de beide provincies; de Alarmgroep
Atoomplannen (AAP). In Duitsland bestonden al samenwerkingsverbanden
met het oog op anti-atoom-akties; de zgn. Burgeriniative en o.a. de
Bürger Aktion Küste.
Het noodzakelijke overleg tussen deze aktieve Nederlanders en Duitsers
kwam tot stand onder de vlag ; Deutsch-Nederlandse-Anti-Atoom-Aktion.
Al snel na de oprichting van de Nederlandse vleugel van het gezamelijke
frbnt (de AAP), sloten verschillende plaatselijke aktiegroepen ~it
Borger, Gasselte, Onstwedde, Pisterburen zich aan bij de beide platforms.
De aktie was vanaf nu gekoördineerd.
Nauwlettend werden de stappen van de kant van de overheden in het oog
gehouden en er werd gewerkt aan het informeren van de bevolking; de
regeringen heb.b en dit achterwege gelaten !
Al gauw bleek dat de
overheden niet zo onder de indruk waren van de uitingen van protest,
zoals di~ - behalve van de kant van aktiegroepen en politieke partijen ook van verschillende colleges van Burgeme esters en Wethouders en provinciale besturen kwamen. Daarom besloot men tot een grote demonstratieve optocht in Oost-Groningen, in eerste instantie gerïcht tegen de
dumping van radioaktief afval in Groningen en Drenthe (om maar niet al
te ver van huis te beginnen) en in tweede instantie tegen de doorvee ~ing van kernenergie (omdat het gevaarlijk~ afval daar vandaan komt).
Tegen de Duitse plannen wordt waarschijnlijk dit jaar gedemonstreerd,
.~amen met de Duitsers in het Duitse plaatsje Wahn.
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ATOOMTANG BEDREIGT NEDERL AND !!!!
In het plaatsje Dodewaard aan (:Ie Waal en het Zeeuwse plaatsje Borssele
staan al kerncentrales van geringe tot middelmatige capaciteit. Lubbers,
de elektriciteitsmaatschappij~n (SEP), Energie Centrum Nederland (ECN)
en de atoomindustrie (Rijn-Schelde-Verolme, Shell enz.) willen drie
grote kerncentrales (elk 1000 Mw~) bouwen \loor 1985 in~..ä.OP..A. In
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uranium kan men in een kerncentrale plutonium maken. Plutonium in
hoeveelheden van 8 a 10 kilo is genoeg voor een atoombom !).)
Verder· doet Nederland ·mee aan het peperdure Kalkar-projekt in Duitsland langs de Rijn. Duitsland krijgt via dit speciaal soort type kerncentrale de beschikking o~er tonnen plutonium. Met de ·opkomende en
verdergaande verrechtsing in Duitsland betekent dat, dat we over niet
al te lange tijd een buurland met atoombommen hebben.
Een groot ongeluk met èen kerncen~rale en aen groot deel van Nederland
is radioaktief besmet en duizenden mensen kunnen direkt of op lange
termiJn sterven. Voor het radioa'ktieve afval is er geen afdoende oplossing. Dus wil men het dumpen in de zoutlagen om er vanaf te zijn. Het
moet echter voor tienduizenden. jaren veilig opgeborgen zijn. Wie
garandeert da·t 7??????
He-& is dus in ons aller belang dat we dit
voorkomen. Daarom; Kom zaterdag 5· februari naar Onstwedde en protesteer
mee tegen de atoomplannen van de regering.
--~------------~-----~-~---~-----LANDELIJKE DEMONSTRATIE T[GEN DE OPSLAG VAN ATOOMAFVAL
OP· 5 FEBRUARI. 1977 .IN ONSn"EDDE ( Gr).

Op 5 februari organiseeren de Alarmgroep Atoomplannen .en het Landelijk
Energie Komitee (PSP, PPR, Aktie Strohalm, Stroomgroep Stop Ker-nenergie
Vereniging Milieudefensie, Nivon) een landelijke. demonstratie· tegen de
plannen radioaktief afval in de zoutlagen van Gronipgen en Drenthe.
op te sl~an. Deza dempnstratie vindt plaats in Onstwedde (tussen Veen~
dam en Stadskanaal), de favoriete plaats voor deze opslag. Om te laten
zien dat dit een z~ak is die het hele Nederlandee volk.aan gaat, roepen
wij .jullie op mee te gaan naar Onstwedde. Het is de bedoeling dat er
ook,· vanuit SALVADOR een.~ gaat. naat het Noorden. Inlichting
Thorbeckegracht 63, Zwo:lle en Allard ten Da!TI, ten Oeverstraat 24, Zwolle
Kosten: ongeveer 7 gulden, vertrektijd nog te bepalen.
Voorlopig programma Zaterdag 5 feb.:

9.00-9.30 Vertrek vanuit Zwolle vanaf het station
10.45
11.00

11.30
13.30
14.30

19-00

Aankomst bussen van landelijke demonstratie in ASSEN
bij ons hèbben zi~h gevoegd de mensen die
pèr'trein haar· Assen zijn gegaan. In de bussen zullen mensen
aanwezig zijn die ons vertellen over de atoomsituatie in het
Noorden en algemeen
aansluitihg bij de inmiddels (dm 10 uur} vertrokken optocht
die e·en route aflegt van Onstwedde, Alteveer, Stadskanaal,
Musselkanaal, terug naar Onstwedde.
Aankomst in Onstwedde bij gebouw de Ekkelkamp waar films,
stands, informatie, kbffie, broodjes en een chreche aanwezig
zijn.
Manifestatie bij dit gebouw, ·sprekers uit Dld, Gr. en Drente
en een spreker namens het lEK.
Iedereen thuis.
Vertre~ ui~ A~sen,
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TEGtN ATOOMAFVAL IN GRONINGEN EN DRENtHE !11
OP ZATERDIG 5, FE.BRUJ\Jl.I, TE ONS.TWEDP~lGR_t)_
VERTREK PRR BUS VANAF STATION ZWOLLE OM ~·
PR.iJS(incl. busreis) ttl.aAQ.
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GEEN DOORVOERING VAN KERNENERGIE !!I
GEEN DUMPING VAN ATOOMAFVAL IN GRONINGEN EN DRENtHElil
VOOR EEN ANDERE ENERGIE POLITIEK!!!

DE BUS WACHT NIET!!!!

