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DE AKTIE 
Oe terreinbezetting zal plaats vinden op zaterdag S, zon
dag 6 en maandag 7 oktober. we verzamelen op zaterdag 5 ok
tober om 12 uur bij het NS-station Lage-Zwaluwe. Dit is te 
bereiken per spoor vanuit Breda, Rosendaal en Dordrecht. 
Vanaf het station lopen we dan in een demonstratieve mars 
naar het Industrieterrein (ongeveer 6 km.), waar we een 
deel ervan als tentenkamp zullen inrichten. Op het terrein 
zullen één of meer grote tenten komen waarin muziek, cul
tuur en informatie. 
Zondag 6 oktober zal er 's middags om 2 uur een aktie plaats 
vinden bij de minister van Ekonomische Zaken, Gijs van Aar
denne in Dordrecht. Oe aktie zal bestaan uit het picknickken 
in zijn tuin (en bij slecht weer binnen) en het overhandi
gen van een nieuwe doofpot, de oude moet wel ongeveer vol 
zijn, en het aanbieden.van onze eisen. 
Voor mensen die niet op het bezette industrieterrein ver
blijven, maar wel aan deze aktie mee willen doen, is het om 
half 2 verzamelen op het NS-station in Dordrecht. Je kan na
tuurlijk ook eerst naar het kamp komen. 
Maandag 7 oktober is er een aktie bij het kantoor van het 
Industrie- en Havenschap Moerdijk in MOerdijk, Het IHM be
heert het industrieterrein. Op de eerste tonen van de BB
sirene, het is immers de eerste maandag van de maand, zul
len we ons, als door acute stralingsziekten getroffen, 
neder vleien en daardoor de toegang tot en de weg voor het 
IHM afsluiten. 
Laat in de middag en vroeg in de avond zal ·dan het tenten
kamp weer afgebroken worden en laten we het industrieter
rein, in afwachting van de volgende keer, eenzaam en ver
laten achter. 

Gedurende 
akties te 
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WAAROM GEEN KERNENERGIE ? 
Kernenergie is een gevaar voor het milieu. De kans op ern
st1ge ongelukken mag dan in de waarschijnlijkheidsbereke
ningen van de atoomlobby als "zeer miniem" aangeduid wor
den, ze is desalniettemin in belangrijke mate aanwezig. 
En die kans is aanmerkelijk groter dan men ons wil doen 
laten geloven. Zo baseert dit kabinet zich, via de Gezond
heidsraad, op een rapport dat in Amerika door de staats
kommissie voor kernenergie (de NRC) als veel te optimis
tisch van de hand gewezen werd. 
Ongelukken die duizenden, tienduizenden doden tot gevolg 
zullen hebben en waarbij grote delen van het land voor tien
tallen jaren onbewoonbaar zullen worden. 
Maar bij kernenergie hoeft het niet geheel fout te gaan, 
voordat er slachtoffers vallen. Ook de 'normale', ·•routine
lozingen' en de kleine ongelukjes geven een uitstoot van 
radioactieve stoffen die de oorzaak van kanker kunnen zijn. 
Zo is er vorig jaar1 door de milieu-inspectie van het mini
sterie van Milieu-beheer radioactieve straling aangetroffen 
in de uiterwaarden rondom de kerncentrale in Dodewaard. Dit 
had tot gevolg dat melk uit die omgeving verdund moest wor
den. 

I ' 

Bij de uraniummijnbo~w vallen jaariijks honderden doden 
door onder, andere het radioactieve radon-gas 

dat bij net delven vr,ij komt. 
Verder houdt de uraniumwinning de onder
drukkin~ en uitbu~ting in stand van on
der meer de Indianen in Noord-Amerika, 
de Aboriginals in Australië en de autoeh
ene bevolking in tientallen andere lan

den; zoa~s Niger waar het uranium voor de 
~iiïillliiJiii" Nederlandse kerncentrales ge dol ven wordt. 
· Hoewel door de Verenigde Naties verboden, 

. wordt er op grovG schaal uranium gedolven en 
geëxporteerd uit he~ door tuid-Afrika bezette Namibië. 
Dit uranium wordt o~a. in ~lmelo verrijkt. Hierdoor steunt 
de kernenergie-wereld direkt het misdadige apartheid-sys
teem en houdt het daar door langer in. stand. 

·rlet bouwen van nieuwe kerncentrales in Nederland is onde
mocratisch. Ruim 75% van de'Nederlandse bevolking vinar-dat 
onaanvaardbaar. Meer dan de helft vindt juist dat de be-

.staande kerncentrales zo sne~mogelijk gesloten dienen te 
worden. 
De onderzoeken die in het kader van de Brede Maatschappe
lijke Diskussie zijn u,itgevoerd. hebben bewezen dat kern
energie onnodig i~ voor het veilig stellen van de energie
voorziening in de:jaren negentig en daarna. 
De B.M.D. heeft o~k bewezen dat inspraak een farce is. Zeven
entwintig miljoen gulden zijn gebruikt om de tijd rijp te 
maken voor kernenergie, de gemoederen wat tot bedaren te la- . 
ten komen (of anders gezegd: het verzet in te kapselen) en 
ondertussen.de plannen voor nieuwe kerncentrales vorm te ge-
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ven, de tanende atoomlobby weer nieuw leven in te blazen, 
etc •• 
Het invoeren van kernenergie brengt onherroepelijk de demo
cratische vrijheden in gevaar: het op grote schaal screenen 
van werknemers/sters en hun kennissen, het bewaken van kern
energie-objekten, etc. Maar ook de besluitvorming rond deze 
energievorm doet het gehalte van de democratie zakken tot 
een zeer bedenkelijk nivo: contracten die ongezien goedge
keurd dienen te worden en, het tot nu toe laatste voorbeeld 
in een lange rij, het handelen en wandelen van Van Aardenne 
en consorten rond de vestiging van de nieuwe kerncentrales. 

Kernenergie is niet ~oedkoop. Hoewel Van Aa~denne vol blijft 
houden dat kernenerg1e veel goedkoper is dan andere vormen 
van energie-opwekking, en een Zwitsers bur9 bereid heeft 
gevonden dat te bevestigen, kan de prijs v~n kernenergie 
alleen maar kunstmatig laag worden gehoude~. Dit gebeurt 
door diverse onderdele~ van de cyclus nie~ of nauwelijks 
door te berekenen in de kilowatt-uurprijs en door het ge
ven van enorme subsidies. Maar via omwegen moet dat geld 
~och weer bij de belastingbetalers/sters weg gehaald wor
den. 

-·a~ ~~, ft'lel&rii*\-Cll'Ül"._\ 

~ ~ MÜ$~-~ wel.-

herhaaldelijke verzekeringen 
van de atoomlobby dat het 
afvalprobleem (zo ze al van 
een probleem spreken) nu 
toch echt binnen afzienba
re tij~ opgelost zal zijn, 
is daa~van geen enkele spra-

.ke. Derltig jaar geleden rie
pen ze al precies hetzelfde! 
En als minister Winsemius 
beweert dat rijden zonder 
helm op een brommer gevaar
lijker is dan het opslaan 
van radioactief-afval en dat 
alles wat nodig is om het 
verantwo~d op te slaan een 
go.de magbzijn-meester is, 
dan bedonöert hij de zaak! 
Aangenomen mag tenminste 
wo~en, dát hij niet z6 in
com etent is en da~ hij niet 
bet r zou weten! 
Er is geen goede oplossing 
voor het afvalprobleem! Oe 
minst slechte oplossing is 
om onmiddellijk te stoppen 
met het produceren er van, 
en het afval wat er nu toch 
al is voor enige honderden 
jarèn op te slaan in de ge
sloten kerncentrales. Deze 
zijn toch veel te radioac-



tief om de eerste tientallen jaren afgebroken te kunnen wor
den. 

Kernenergie is een grootschalige energie-vorm. Daar zal de 
maatschappij aan aangepast dienen te worden. Dus ook groot
schalig, centralistisch, met weinig zeggenschap over de 
(energie-)politiek, beslissingen die op hoog nivo in een 
kleine groep worden genomen. 
En ook een ontwikkeling naar een maatschappij waar de tech
nologie een steeds belangrijker plaats "zal innemen. En alles 
en iedereen zal daar ondergeschikt aan moeten zijn. 
Kernenergie slurpt geld op dat juist hard nodig is voor de 
verdere ontwikkeling van kleinschalige, mens- en milieu 
vriendelijke energiebronnen. Energiebronnen waàr m66r men
sen wat over te vertellen hebben. 

~n kernwapens zijn onlosmakelijk met elkaar ver~ 
de in een kerncentrale bestraalde brandstof is 

utonium te halen: grondstof voor kernwapens. 
Door de ongebreidelde export van kerntechno

~ logie zijn steeds meer landen in staat 
• om kernwapens te fabriceren: Iran, In

)dia, Pakistan, Argentinië, Brazilië, 
~ Israël, etc. 

Nederland levert uranium uit proefreac
toren (Delft, Wageningen) aan Amerika wat 
daar gebruikt wordt voor de uitbouw van hun 
kernwapen-arsenaal. Nederland werkt ook mee 

aan de modernisering en uitbouw van de 
Franse kernwapens via de Super-Phenix 

(een snelle kweekreactor), door het le
van in Dodewaard en Borssele ge-

d plutonium. 
Kernenergie en kernwapens zijn zo ver

vlochten met elkaar, dat de strijd 
ilit~~ daar tegen gezamenlijk gevoerd 

zal moeten worden door anti-kern
wapen- en anti-kernenergie akti
visten/es. Kerncentrales zijn 
iets anders dan door mensen en 

rs "beheerste" atoombommen. 
. kens, omdat ste,ds is geble-

ken hoeveel fouten en onge kken er al gebeu~d zijn met 
kernreactoren. En dan te bedenken dat elke kerncentrale 
een straling in zich heeft van wel 1000 Hiroshima-bommen. 

Als we àns niet gezamenlijk inzetten tegen kernbewapening 
en kernenergie zullen 111e als mens niet overleven. De ontwik
keling van het leven heeft bilJoenen jaar geduurd en moeten 
wij toestaan dat dit le~n in on.ze generatie• kapot wordt ge-
maakt? I 
Wij als vredes- en anti ernenerdie·aktivis~en/es moeten 
elkaar vinden in de stri:."fd tegen etzelfde gevaar. Wij moe
ten de verantwoordelijkh id op on nemen en !moeten opstaan 
tegen de besluitvormers, de waanzi nigen va deze tijd, zij 
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worden tegen de onmenselijke produktie van kerncentrales en 
kernwapens. 
De besluitvormers en diegenen die de besluiten uitvoeren 
zullen het middelpunt moeten worden van de akties, want het 
werk dat zij doen is zo onmenselijk dat dit op een geheel 
andere wijze zal moeten worden bestreden. Wij aktivisten/es 
moeten hen opzoeken in hun Ridder-, Staten- of Raadszalen, 
wij moeten hen opzoeken in hun straten en voor hun huizen 
en kenbaar maken dat zij het zijn die bezig zijn van de àar
de een onbewoonbare planeet te maken. 

BETER VANDAAG AKTIEF 
DAN MORGEN RADIO-AKTIEf 

I 
I 

11 



WAAROM MOERDIJK? 
Terwijl Moerdijk door een sterke Brabantse atoomlobby (onder 
aanvoering van Van Agt) op het laatste moment aan het rij
tje van mogelijke vestigingsplaatsen is toegevoegd, het 
voldoet eigenlijk niet aan de kriteria, is het nu de belang
rijkste kandidaat voor ~~n of meerdere kerncentrales. Vorig 
jaar al, nog voordat er een kabinets-besluit was en nog voor 
dat de Tweede Kamer daar dus over kon oordelen, is er al 
overleg geweest tussen de minister van Economische Zaken, 
Van Aardenne, en de Kommissarissen van de Koningin in Noord
Brabant en Limburg (Van Agt en Kramers), over de vestiging 
van kerncentrales op het industrieterrein Moerdijk. Het is 
vrijwel zeker dat daar in elk geval ~~n kerncentrale ge
bouwd zal gaan worden, maar gezien de penibele financiële 
Sltuatie waarin het Industrie- en Havenschap Moerdijk (die 
het terrein beheert) zich bevindt, is 1 kerncentrale. niet 
genoeg om een dreigend faillisement af te wenden. 
Door de Provinciale Noord-Brabantse Elektriciteits Maat
schappij is al een optie genomen op een stuk van het indus
trieterrein groot genoeg voor 2 kerncentrales. 
Ook de interim-opslag van het radioactieve afval, waar de 
commissie Geertsema een lokatie voor zoekt, komt zo goed 
als zeker op het industrieterrein Moerdijk. 
Redenen genoeg dus om juist daar aktie te voeren! 

WAAROM TERREINBEZETTING? 
We gaan over tot een terreinbezetting, omdat met de gehele 
gang van zaken rond de beslissing van de bouw en het aan
wijzen van de vestigingsplaatsen voor de kerncentrales, een 
geheel nieuwe fase van ondemocratisch bestuur & volksverlak
kerij ingezet is. Terwijl de meerderheid van de bevolking 
vóór sluiting van de bestaande kerncentrales is, wordt be
sloten er juist 2 of meer bij te bouwen. 
Blind en doof zijn ze voor de argumenten en het verzet te
gen kernenergie. Dit roept om een gepast antwoord. We wil
len laten zien dat het met ons verzet tegen kernenergie me
nens is en dat we daarmee niet wachten tot de bouw begon
nen is, omdat dat een flinke stap verder is in de realise
ring van de nieuwe kerncentrales. En elke stap verder maakt 
het moeilijker om de beslissing terug te draaien. 

7. 
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EISEN 
Aan deze aktie koppelen we de volgende 
eisen: 

- Geen bouw van nieuwe kerncentrales; 
- On•iddellijke sluiting van alle be-
staande kernenergie-objekten; 
- Opslag van het tot nu toe geproduceer
de radioactieve-afval in de gesloten 
kerncentrales; 
- Druk uitoefenen op ons 
de landen om ook daar te 
tot stopzetting van het 
kernenergie-programma; 
- Stimuleren en ont
wikkelen van al
ternatieve energie 
bronnen, zoals: 
aardwarmte, zonne
en wind-energie, 
etc., maar ook warm
tekracht-koppeling en verdere 
besparing. 

Wil je nog meer informatie neem dan contact op met het 
secretariaat (adres op voorzijde van deze folder). Daar 
kun je ook affiesjes bestellen en vanaf midden septem
ber aktie-handboeken met daarin veel informatie over 
het industrieterrein en de omgeving daarvan, achter
gronden over de Shell en de PNEM, en natuurlijk veel 
praktische tips. 

OE AKTIE KOST GELD, VEEL GELD! 
stort gul en onbeheerst op giro 
5036009 ten name van GEEN NIEUWE 
KERNCENTRALES OP DE MOERDIJK in 
Arnhem. 

De terreinbezetting wordt georganiseerd door 
de Basisgroepen tegen Kerngeweld en Milita
risme en andere groepen/personen die zich bij 
het Landelijk Overleg Moerdijkterreinbezet
ting hebben aangesloten. 
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