31 januari rijdt de COVRA niet.

Stop COVRA gaat transport kernafval blokkeren.
Stop COVRA gaat vrijdag 31 januari de COVRA- transporten blokkeren.- oe actiegroep wil daarmee protesteren tegen de voortzetting van nucleaire energieopwekking en het afval dat daarbij wordt geproduceerd.
De actie.
De COVRA zal 31 januari geen radio-actief afval van het ECN- terrein (Petten)
naar het Sloe- gebied (Borssel e) vervoeren. Aktievoerders/sters tegen kernenergie zul l en de twee toegangspoorten van het ECN- terrein met lijf, l eden
en spandoeken bl okkeren. Deze actie is de eerste in een reeks direkte acties
van Stop COVRA, gericht tegen de transporten van radio-actief afval.
Het afval.
Meer dan 90% van de radio-activiteit die COVRA van Petten naar Borssele
transporteert is afkomstig van de vijf Nederlandse (proef)kernreactoren.
De verwerking en transporten van radio-actief afval vormen een belangrijke
schakel in de kernstofcyclus.
Wat wil Stop COVRA?
Stop COVRA vindt dat er niet nog meer radio-actief afval geproduceerd mag
worden. Dat betekent: sluiting van de Nederlandse kernreactoren en de verrijkingsfabriek UCN in Almelo.
De transporten rijden door dichtbevolkte gebieden en over drukke wegen.
Hierdoor neemt de kans op een ongeluk toe . Als hierbij radio-activiteit vrijkomt leidt dit tot schadelijke gevolgen voor mens en dier. Uit steeds meer
onderzoeken naar de effecten van lage stralingsdoses blijkt dat de gevolgen
hiervan schadelijker zijn dan tot nog toe werd aange__oomen___.._ _ __
St op COVRA benad rukt dat kernafval niet het enige argument tegen kernenergie is. Radio-actief afval wordt algemeen als het belangrijkste argument
tegen kernenergie gezien en de laatste jaren lijkt het wel het enige argument
te zijn geworden, na de ontdekking van de zogenaamd inherent veilige kerncentrale. De atoomlobby heeft er baat bij dit in stand te houden. Er wordt
ni.et meer gepraat over de schadelijke gevolgen van uraniummijnbouw en over
de proliferatie van kernwapens door kerntechnologie. Er wordt gezwegen over
lage stralingsdoses, over de ontelbare kleine ongelukjes en de grotere, over
de gigantische vervuiling bij het opwerken, over de atoomstaat, over centralisatie (en dus minder inspraak van de consument) die noodzakelijk is voor
grootschalige energieproduktie zoals bij kernenergie het geval is, enzovoort.
Stop COVRA wil daarmee stelling nemen tegen het beeld d ,
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verstrekt door COVRA-di recteur de heer Vrijen.
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