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~AAROM GEEN VREDE MET KERNENERGIE : OE fEIT~ EN SPROOKJES. 

Kernenergie he . ft niets met kernwapen~ te maken. - Eerst waren er 
kerncentrales ,slechts hierdoor was het mogelijk om atoombomman te 
gaan produceren. Een k~r~reector produceert plutonium wat da bouwstof 
i~ van kernwapens. Steeds meer land en krijg~n m.b.v. aankoop en/of 
~pionage de beschikking over kernenargia technologie en dus de moge
lijkhè id ter ontwikkeling van atoomwapens. Ha·t verdrag om varspr~iding 
van kernwap e ns te voor komen wordt om commerctele,politieke of mili
taire redenen door de onde rtekenaars systeaatisch ontdoken •. Zolang 
men de aarde meerder e malen totaal kan vernietigen met áeze verschriSt
~elijke en mensminachtende "technologie" moaten wij onze verantwoor
deli jkheid tonen voor onszelf en zij dia na ons koaan. 
Daarom : Geen vrede met kernenergie. 

Kernanergie is gewoon veilig - Uaarom zijn ar vliegtuigongelukken, 
~trandan ar olietenkers an exploderen ehamischa fabrieken?Uaa~om gaa~ 
ez in iedere techniek wal aans iets •is. En ••naen zijn niet ènfai lbacr. 
t:n wat i.s ar bestan• taoan na.tuuzrampan z .. La aa.r~avi.noen? 
~ls karnenergie acht zo veilig is waaraa wer~aft 1D Harri~burg eerst 
z wangaren an kinderen ge-evacueer~? 

KERNCENTRALES Z~N 
ECHT ONGEVAARL!J K 

'LEEUWEN OOK ALS 
4! NIET 8!1TE t-1 

Ker ne nergie is goedkoop - Veel kosten van de elektriciteit uit een 
k• rncentra le word e n niet doorberek e nd in de kostprijs ven energie. 
Researchkosten,kostan van bewaking afval duizenden jaran,afbraak van 
uitgewerkte nog zeer radio-aktieve centrales worden niet of slechts 
ten de le in kostprijsberekening meegenomen. Oe kosten van "de snel lr 
kweekreaktor" Kalkar zijn in zeven jaar varzesvoudigd. 
De ke rncentrale in harrisburg zal worden "schoongemaakt~ da verzek ering 
be taald !miljard, geschatte ko~tan echter 4 tot 8 miljard gulden. 
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