


DAARm1 MOET~N DOODEWAARD. EN BORSSELC NU DICHT 
-----------~---·-~··· -····---- ... ~ 

Ruim een máand.geleden is de kerncentrale in TSJER
nobyl gesmolten. · 
Het was een ongeluk·waarvan men zei dat de kans erop 
ééns in de miljoen jaar is. Toch is het al de tweede 
·keer dat een ·dergelijk ongeluk gebeurt ·bi.nnen dertig 
jaar. 

·Zijn de. deskundigen wel zó d.eskundig? 
Nti beweren ze wee:r; dat zo.iet.s l.n nederland niet voor 
kan komen. Hebben. ze nu weer o'ngelijk?· 

Inmidd~ls hebben we. aan den lijve onderv·onden dat 
kerne.nergie toch. wel gevaar lijkei is dan griesmeel 
(Geertsem~) en dat het niet genoeg· is om een grep
pel· om de centrale te graven om. de schade te be~ 
pe;rken(v .. Aardenne). En de doden die nu gevallen 
zijn zijn zeker niet de ee~ste, zoals. van Agt be
weerde. 
Eén,ongèluk ver weg en de lucht, het water, de bodem 
zijn ve.rgiftigd. We .kunnen niet meer van een aan
tal nede.rlandse produkten eten omdat in 'Rusland een 
on~eluk gebeurt! 

KERNENERG,IE NEDE~LAND EN DE .-WERELD U~T 

Maar wemoeten niet vergeten dat ALLE onderderen van 
de kernenergiecyclus even gevaarlijk zijn, van de 
mijnbouw tot het afval. 
Indianen in de VS·wonen in de wingebieden van Uranium 
en weten nu wat dat betekent. 
Zè worden massaal van hun gebieden weggejaagd en als ze 
er al mogen blijven wonen is dit in een wel heel erg 
stralende omgeving. 
Dit lot treft honderdduizenden in de V.S., Australië, 
op de Stille Zuidzee~eilanden, in Namibië. 



Samen met hun en in verbondenheJd met alle moeders, 
vaders, vrou~en mannen en kinderen uit de Sovjetunie 
Nami bie,, de z.uidzee-eilanden Hiroshima en ~agasaki 
,.,u len wij onze stem laten horen. 
Daarom roepen wij op tot eeri protest demonstratie/ma-
r)ifestatie. 

Ï>ÈMONSTREER 
PROTESTEER . D,. :/.!' 
ZATERDAG 31 MEI oU 
MUSEUMPLEIN 
AMSTERDAM, 

AANVANG MANIFESTATIE: 
11 uur 
AANVANG DEMONSTRATIE 
12 uur 
SLOT/INFOMARKT: 
13.30 

De bedoeling van de demonstra·tie, juist nu, is, telaten 
horen dat wij geen genoegen nemen met in verkiezings 
tijd overhaast gedane uitspraken dat kernenergie drie 
jaar uitgesteld moet worden. 
Daarom moet het nog te vormen kabinet ALLE.kernenergie
centrales, centrifuges en onderzoeksinstituten voor 
niet-medisch gebruik sluiten. 



Programma (onder voorbehoud); 
11 uur, start van de manifestatie met sprekers over 
Uraniummijnbouw in de VS en de deportatie van indi
anen daarvoor. over kernproeven in de stille oceaan, 
overhet ongeluk in tsjernobyl etc. 
12 uur vertrekt de stoet onder begeleiding van muziek 
naar de dam, langs het Amerikaanse consulaat en de 
russische handelsmissie. Op de dam krijgt ied~reen de 
gelegenheid te rouwen over al die politici die ons 
niet serieus .wensen te nemen door een hand griesmeel 
over een groot bord met hun uitspraken te werpen, als 
aarde op een graf. 
Nog steeds begeleid door muziek gaat de stoet terug 
naar het museumplein, waar nu een infomarkt is, waarop 
mensen aan deskundigen op het gebied van kernenergie · 
vragen kunnen stellen. 
Deskundigen die uw vragen wèl serieus zullen beant
woorden. Er zal o.a. een arts aanwezig Z1Jn. 
Voor de hopelijk in groten getale aanwezige kinderen 
zijn in de optocht bakfietsen aanwezig. 

kontaktadres: 

aktie strohalm, 
oudegracht 42 
3511 AR Utrecht 
030-314314 
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