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"'Tr,:i.li rrgen h ebben l eden v/ J. bawe

g::_ ,... "' .:..:xee~-t A toom~.:eten Nederland 

(:31\!· ' de atoomcentrale Dod3waar d 

via een totale blokkade ~f8eslo

t~:~., - nn e i st : 

ST...U:.C' .. ING \FAN .'I.T00hCE::~I~AL: nODE-

E"t' \:ordt gee.n persC.lt-.):'. tot dl) 

c3l • .'·.::ale toe ge la ten.I;en is wel 

v.:· :~ d" central e te '.ic.t:'la ten. 

'h lli tcangn!-l'nten van BAN ~ijn: 

·:~ &ir~kte aktie het atJompro .. 

~~m vert~aó~n ~n ct~l~e3g~n 

.. }' • . ·;; o..,r.gelijke ~.htic3 r.ensen be..,. 

w,_::-:;~ maken van d<2 gev.::1r-..n v.:..n l!:e:_.r 

C.L.!t-J.•gJ."' • 
\ --
1 !'"· ;r zijn v1.el ê.~v~ .. ~enoRaaioak-

t·:_ .,., .:t_:: _;.r.c ve:-oo..:zaakt kanher, 

~~~>mbommen~D: n-.:> odzakelijke bevei

... ,in6 drijft u.e 1 ...... a tschappi j naar 

·J..-.: pc.l:.:tiostr IA·~.1.::.lloze onbelukken 

~~Jn duidelijk dat sto~zct~ing 

\ . . · het ~ toc4l:prC">g1'am nocdzaak is. 

·<J.rriobure is een ramp net 

~--.o ... komen.In Ned~rlcnd zijn kinder·· 

~I- • '~n kankor overled~n nPd~t ze 

l_;_"-8p...:eld hadden tact :cadioal<.tief mr • 

te- la<l.l van de KEI·lA. 

mks het. massale V<"rzet ·.;orden 

ue gevar en nog steeds ontkend doCJr 

le atoomlobby . ·.·:etenschappclijY.e 

j:..uf moet de gevaren versluieren . 

De helan t5cn van grote onderncminB~-n 

bezet 
vro::-den voorgesttold als algerne~n be-

1--..:lg,.Zo hrijgt elum_t'liumprodusent 

Pcchi !lce st:-oc.1n van !rt~r 1ceutrale 

Borc~le tegen 1 ~fbraakprijzen' . 

Toc~n d:t alles is d1rekte ~ktie 

Hie~ kLn v lák na de opening een 

~~o~5tcp n~g ne~ voork~men worden. 

S5ndsdien zijn tiental)P~ ~--· ~~en 

e~ d!~ekten ontdek t.Een l ekkend 

~: .'...:.!.~-+..orvn t en r •. veil1jlu~<.d~n met de 

::. .. ~ ... -::ri~ e;;.c;i:l.stalat::.e bijvoorbeeld. 

:~." di::. z.~jn nog maar zél,'ken die be-

~= ~l ~ij: gc~o~de~ ••• 

r:,.: op~ el t è.e zaak van de reakt or

;;tsx ... n.r.:.a:· \'tas een. vergunni n g voor 

r::r- C':'"'l~"' \an een a: r.tal van die 

stavt::-le'd~gi!l l.t<l.art \laS di t aantal 

c ;el"scl'!·, cc:e ..• Illegaal r' ::-aai de de 

c~~~~nle gewoo~ doorqDit pr~bleem 

~crü ~i.r;pe:.. op~l"10<;-t; door minist er 

vn.:· f . .:'..rdc-nne. 7,c-ncle;.r û e:r:-leg met de 

~~a:1:~ heeft hij de verc;unning u it

:~ebrc 'Ld.D-.:>d...:•o~a.ard }::tn. weer le ga.:~.l 

-:, .:-:;',,";- •••• 3n is v:eer gevaarli jker . 

'~::1 .:;., · ·:.~-1 ynn no::>d- kl·.nen - d e s t a ven 

u~t Jg rcakto- niet meer i n het 

v-3 1cvolki!l[; , _,n he'C .niljoe.lenvcr-

:Li es bcta:..ct', terwi jl ..er. in-l!.9.sLe r - . 

l<:d een over<upuc~:-;;;;-~-;:- -ll 
-v;;)kt •:ermogcn is . D . . l'!t:+.!~*'i'~- 1 

• IJAH DODL-:\JA,d~l' KUr~.: ti~~~ 
.._..._. ......-~~ 



Ook in Delft staat eon kernreaktor;. 

0e reaktor van het Interuniversi+air 

Reaktor Instituut (IRI). 

Het a1s elke reaktor is de Jelftse 

re~ktor gevaarlijk.Omdat e r radio

aktieve stoffen in zitten.Omdat de 

reaktor r adioaktief afval produceerd. 

Omdat er ' kleine ongelukjes• gebeu-

ren. 

Haar er is meer. 

~.et IHI is een bel~nr;rijke schakel 

in de keten van atoominstelli ngen 

in Nederland.J.n dat IHI wordt on

derzoek gedaan nanr atoomenergie. 

:Uo is er een kompal<.te r c opslar; van 

rca·l-:toro=. •. ven oe" Kend . Eierdoor \·lil 

men in Borsele meer reaktorstaven 

in een koelbasin opslnn.n:meer r adio

aktief geva<tr opsla·.n. 

~iet allecn_het 'vrccd~nme 1 gebruik 

van ~toomcncrgic wordt op het lid 

onderzocht . Er wordt ook on~crzoek 

[>;edaan dat militair oruikbaar is. 

:r zijn konta:<tcm met de Hi~ ks Ver

dccti r:ings orNaniS<l tic , de oncierzoe~ · 

klup van het oinis t cric v~n oorlog . 

ïlaa:.:.;t onderzocJk leidt het f ~::~ oo i-:: 

de atoomtechnokraton v~~t!cdcrlanJ 

op. 

Er is niet te verwachten da.t de re

gering of het parlement besluiten 

tot stillegginG van de atoominsta

laties .Altties blijven nodig 9BAN

akties , aktics van :~troomgroepen 

Stop kernenergie en energiekommi-

tee ·•so 

ALLEEN t-tA:;;îAAL VERZET KAN J.t:IDi~N 

·ro•r HET .STOPPEN VAN HET Lf!:V •·:NJGJ~áoo --- ----
VAJ'.RLIJKE 1\TOOHPHOG~:UI.HI·iA-. 

~l.UI'r JE AA!i BIJ HE'l' VERZi~T T.~~G .. ;H 

i).r: A'rOC!'iEJ'll'~HGH:. 

.Financieel kan j e bAN steunen door 

5cld te storten op r,iro 418792 

tnv B. •rur"in . 
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