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- Daarna gaan ve naar de Japanse kerseboom ter herdenking a_ , 
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~.ZE .ZIJN 1\LT.F:NAAr, KINDEREN VAN HET NUCLEAIRE TIJDPERK 

De onophoudelijke invloed van straling op opeenlopende 
generaties zal het huidige niveau van genetische muta
ties doen verveelvoudigen; er zal een soort kaste van 
onaanraakbaren ontstaan, voor wie normale menselijke 
relaties niet langer zijn weggelegd. 

Dit is een sombere verwachting uit de meest getroffen 
gebieden van de ramp bij Tjernobyl. Binnenkort is het 
vijf jaar geleden dat daar één van de vier kernreac
toren expodeerde. Ongetwijfeld zal er veel nieuws ver
schijnen over de gevolgen die zich in die vijf jaar 
~eeds hebben getoond. Het aantal gevallen van bloed
armoede is verachtvoudigd, chronische aandoeningen van 
de neus- en keelholte komen tien keer zo veel voor, het 
aantal aangeboren afwijkingen bij baby's is bijna verdub-
beld. • · • • • · 
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Zolang niet te achterhalen valt 
wie precies het slachtoffer van de 
ekstra, niet gevraagde noch ge- · 
wenste, stralingsbelasting worden, 
zijn we meer gebaat bij een open 
diskussie over alle bestaande on
zekerheden dan btj wat sussende 
woorden van een stel 'deskundfgen'. 
Toegegeven, de gevolgen van Tsjerno
byl zijn voor Nederland niet zo ka
tastrofaal als tn het Oostblok, 
maar je zult maar een van de 50, 

Na 5 jaar gebrekkige informatie en onzorgvuldige 
maatregelen verandert gelukkig het politieke kli
maat zodat de werkelijke omvang van de ramp zich 
begint af te tekenen. Rond deze tijd zullen nieuwe 
schattingen gepubliceerd worden over hoeveelheden 
slachtoffers. 

100 of misschien wel 500 ztjn. • 

De aandacht zal vooral uitgaan naar de meest getrof
fen gebieden met de toelaatbare normen voor st.ralins
doses in de hand. Daarmee willen ze gebieden aanwijzen 
waar er gevaar voor de volksgezondheid heerst. Zo wordt 
een grens getrokken die ons blind en onwetend moet hou
den over de gevolgen in de rest van de wereld. HeL ver
haal over "_geen 9!1!!~ voor de volksgezondheid " is 
een leugen ontstaan door een foute analyse van vrij
gekomen straling en uit het eigenbelang van pleitbe
zorgers van kernenergie. De hele wereld zou zich moeten 
richten op de politiek over de gevolgen in eigen land. 
Dan verandert hopelijk ook het gevaar. 

Tjernobyl was zeker niet de enige ramp. Sinds de 
eerste spade de grond in ging op zoek naar uranium 
is er sprake van blootstelling aan verhoogde stra
ling. Ondertussen staan er 360 kerncentrales op deze 
aardbol voor vreedzaam gebruik. Voor militair ge
bruik hebben ze er 400 waaronder ook centrales voor 
aandrijving van onderzeeboten en slagschepen. Er 
gaat geregeld wat fout. Talloze ongelukken waarbij 
radioactiviteit vrijkwam en mensen direkt besmet 
raakten. 
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In 1991 herdenken we ook het feit dat SO jaar 
geleden het start~~in werdt gegeven voor het 
" manbatten project "· Uit zuiver militair oog
punt ontwikkelde men de nucleaire industrie voor 
kernwapens waar iedere macht jaloers op is. Äl
doende goed verkoopbaar verspreidde dit zich over 
de hele wereld. Controle over deze tak van de indus
trie is nauwelijks mogelijk want 400 van de huidige 
reactoren zijn zuiver militair met alle geheimhouding 

~~~~~van dien 
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We horen ook weinig over de gevolgen van de enorme 
bovengrondse A- en H Bom testen die plaats vonden in 
de jaren 50 en begin jaren 60. Tjernobyl, voor de ver
gelijking , straalde maar één tiende van de hoeveelheld 
die toen door de v.s., de Russen en China ontploft is. 
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Er ?.ljn wetenschappers die 
hopen dat de ramp bij Tjernobyl beschouwd kan worden 
als een zegen, hoe treurig die ramp ook ls, als het 

• helpt te begrijpen hoe gevaarlijk lage stralings-dosis 
• echt is • 
• • 
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In een paar dagen tijd verspreidde de ramp 
een hoeveelheid vergelijkbaar met 500 Hiroshima
bommen. 

Op 9 mei 1986 bereikte radio-aktieve deeltjes de kust 
van Noord-Amerika. Niet veel, maar genoeg om opvallende 
stijgingen in sterftecijfers waar te nemen. Het nationaal 
sterftecijfer van de v.s. steeg in die maand met met 5,3'% 
ten opzichte van mei 1985. Kindersterfte daalt oormaal met 
3,6 ~ maar de maand juni gaf een steigirig van 8.2 ~. iets 
dat zich in 50 jaar .niet heeft voorgedaan. 
Men concludeert dat het effect van lage stralings-doses 
onderschat wordt als men de getroffen taats 
en tijdstip bestudeerd ~ -

AltMid«s lade grote hiiYIII de kel'tW'NCtclr In Tsjemobyf, vóór de ramp. 

Kernenergie is gewoon één grote ramp. Vanaf de indianen 
die in de open mijnbouw werken tot de meest bewaarde 
cultuur van Europa ; de Lappen die nu hun elementaire 
levensbehoeften hebben verloren. Laatstgenoemde groep 
kwam naast de slachtoffers van Tjernobyl even in de 
publiciteit maar over gevolgen in de rest van de wereld 
zwijgt de pers als kleine, weggedrukte artikelen op blad
zijde 5. 

Het kan anders. Of we zadelen onze kinderen op met 
het ontoereikende vermogen symptonen te bestrijden, 

of we helpen alle kinderen van dit nucleaire tijdperk. -- . 
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KeRNEnERGie 
:oe expositie •vijf jaar na Tsjernobyl•\ 
lis nog tot 5 Mei te bezichtigen in de 
~openbare bibliotheek aan de koningstr. 
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0? t!!:n'~F!.Ff>E ADRES 1\r,S "ONGEBONDEN" 
BEVi~DT ZICH HET "ARNHEMS AKTIE ARCHIEF. 
l.LLEEN .l.L OVER KERNENERGIE VERZAMELDE 7.E 
DAAR 6 DIKKE ORDNERS VOL KRANTENKNIPSELS. 
OPENINGSTIJDEN; Ma. en Di. van 12.00 tot 
17.0,1 uur. 
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