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t-1eer dan 20 jaar. heeft de KEMA ons en onze k1.nderen aan de 

gevaren van atoomstraling blootgf>steld. Onze gezundhcid telt 

ke\nelijk niet bij hun radio-aktieve spelletjes. Welk gezond 

denkend mens stopt anders stoffe~, waarvan een milligram al 

dodelijk is, in een vuilniszak·? 

Ondanks al hun pogingen om de Arnhemse bevolking zand in de 

ogen te stroo).en, moet de KEMA nu "met de billen bloot. Van de 

10 kinderen, die in de loop der jaren op het KEMA-terrein hebben 

gewoond, zijn er 3 onder verdachte omstandigheden aan kanker 
gestorven. Enkele werknP.mers konden hun mond niet langer houden 

en brachten de KE~~~-affaire naar bulten. Er werd ~en onderzoek inge 

ingesteld. Een onderzoek dat de aanwezigheid aantoonde van deze 

gevaarlijke stoffen. Ondanks dit onderzoek probeert de overheid 

de KEPJA een hand boven het hoofd te houden. Een gerechtelijk 

onderzoek is noq steeds niet 1.ngesteld. 
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Minister Ginjaax heeft besloten dat het afval opgegraven en 

weggehaald moet worden. Ze halen het niet voor niets weg. Daar

mee geven ze toe dat deze radio- aktieve stoffen levensgevaarlijk 

zijn. Maar hoe halen ze het weg? We zullen ze hierover-aan de 

tand moete:t voelen, want we hebben geen zin om die opwaaiend~ 
radio-aktieve stoffen in te ademen. 

Wij kunn(.'n er\rocr :~.orgen dat de KEMl1 met üe billen bloot moet. 

Zowal wat betreft het verleden als de toekomst. Want de KEMA 

blijft atoomafval produceren. Donderdag 5 febr. om 8 uur is er 

in het Elekturn e~n voorlichtingsavond over het KEMA-afval. 

Woensdag 4 febr. om 7 uur is hie rover een raadsvergadering in het 
stadhuis. 
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Een aantal mensen in Arnhem hebben· zich wijksgewijs georganiseerd 

in basisgroepen, om te ageren t:.e;;:ren het atoomafval van de KEMA en 

andere atoomprojekten in het land. Wil je meedoen, dan kun je kon

takt opnemen met: 

Centrum-West Burgermeesterplein 

Klarendal Onder de Linde 

Sensbeek de Wiltstraat 

Spijkerkwartier Spijkerstraat 

Arnhem-Zuiè Schipholplein 

Vrouwenhuis Driekoningendwarsstraat 
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