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OP maandag 9 j~ voeren 120 mensen BAN-akties rond Petten. 

Doel van dez~ geweldloze akties is het vervoer van atoom-

afval naar zee daadwerkelijk te vertragen. 

Deze akties worden georganiseerd 011der de eisen: 

GEEN ATOCMAFV AL IN ZEE - KERNENERG IE NEE 

We vinden : 

Het dumpen van radioaktieve stoffen ~nverantwoord voor ons en 

ons nageslacht.We heb~en geen mogelijkheden me~r um te kantro-

leren wat er verder mee ~beurt~Invloed op het natuurlijke leven 

tn zee is aangetoODi~Bet is dus een direkte bedreiging voor de mens 

zeli'. Deze stoffen blijTen voor seer lange tijd scba.delijk. Gevolgen 

~or ons nageslacht zijn onduidelijk~ Ook binnen de Organisatie voor 

Econoi!J!i.sche Sai!Ienwerid.ng en Ontwikkel.ing bestaat o.pposi tie tegen de 

da.unping. Zweden, Noozwegel'll, Ijsland., Denemarke:m en Oostenrijk zijn 

tegen. Jlieuw Zeela.n<ili, Camda en de V .s. stellen zich kritisch op. 

E~~geland., B!e.lfP.ë, Zwits·erla.Di en Rederland g,aa.n gewoon door. On8ekon-

tróleerd begraven c.f dn!lpen van deze stoffen is onverantwoord ( verge

lijk Lekkerkerit voor chel!liscbe stoffen.) 

Uit de vergunnizl8en blijkt, dat in oman:g het 11eeste a.f'Val afkomstig 

is uit tiekenhuiz:en, laboratoria, enz. Echter uitgedruile.t in stra.lilmgs.-

l'lloe-.eelheàe:n is bet e;rootste deel a.f'kanstig uit de kem~.:J;&t·~~ .. ·. 

Bo:rssele en Dodewaa%d, 01'1 die prufreaktcmm znal& <tie ~~bi >."1;:_~ ~ ll 
self. I' I·' . www.laka.org . _ I 

_. Gedigitaliseerd 201~ 
~...:.r.._, ... m~--~:a~;;_..~ 



Bet dUl!lpen van a.fwl is een schalçel uit de ~toODketen ep daarom 

worden er BAN-aktie& tegen gevll>e~ .. Bet. is de atoomketen die ons 

ODD.Odig opzadelt l!let. atooma.f.val. BAn stelt danook voor: 

- Bestaam .afval #ekont~oleerd bovengronds bewaren. 

- Stoppen van het a tooaprogramma.. 

- Een keuze. PJS.lten voor mens en milieuvriendelijke energie-

voorziel.li.ng em produktie. 

Voor ~rdiere inlichti:Dgen tijdens de aktie: 

Bot van Sono;w 7 

A"hrnear 

tel: of 

!la de akties: 

BAli Postbus 850 Deventer 

of 

of 

(Mirj8l!l) 

(Abel) 
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