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OOSTERFARK AMSTERDAM
(Bereikbaar vanaf CS Tram 9 of bus 22, Muiderpoort bus 37, tram 10 of 3 of lopend, Alnstel bus 37 of 136)

Manifestatie "Nooit Meer Tsjernobyl"
27 april van 12.00- 18.00 uur

PROGRAMMA:
13.45 uur:
14.30 uur:
15.00 uur:

Getuigenis Sergei Kovaljev
Wetenschappelijk debat o.l.v. Martijn van
Calmhout.
Veiling tekeningen van kinderen uit Tsjèrnobyl
Opbrengst gaat naar 1<uurvakanties voor stralingsslachtoffers.
Veilingmeester Dhr. van der Brink. Min.prijs per tekening f 75,00

15.30 uur

Politiek debat.

Verder lezen Hans Plomp en Sirnon Vinkenoog voor uit eigen
werk

MUZIKAAL PROGRAMMA
12.30 uur Zodiac 11
13.15 .uur Lee Towers
16.45 uur Rosa King
e.v. Jos Linnebank, Geert van Tijn, Djembé Khan, Fanfare
van de eerste liefdesnacht

KINDERPROGRAMMA:
o.l.v. Montje
Doorlopend programma:
Schmink, knutselen, schilderen, muziek maken en koken met het
Kinderkookcafé.
14.45 uur

Kindertheater "De Maan Is Aan" met de
voorstelling " Geen Tijd"

Kunstenares Shunyam maakt met 6 kinderen van de
Boekmanschool een heel groot schildererij
(Opbrengst gaat naar kuurvakanties voor stralingsslachtoffers)

TENTOTENT
Tentoonstelling "Tsjernobylls Overal"
Video's Russische theehoek
EXPOSITIE KINDERTEKENINGEN UIT TSJERNOBYL
VERDER ZIJN ER NOG VERSCHILLENDE ACTS IN HET
GEHELE PARK MET:
Zusters Bidet, "straat", Zero Boy, Asielszoekerskoor ZouZou en
het 1 Mei koor
17.30 uur

Afsluiting met Amsterdams Ballongezelschap

- - wat Kunt U doen?
• naar de landelijke manifestatie op 27 april
in Amsterdam komen
• de campagne financieel steunen door een
bedrag over te maken op giro 4531440 tn~
Nooit Meer Tsjer_nobyl, Amsterdam
• lokale activiteiten organiseren in het kader
van de campagne (fakkelwake, tentoonstelling, voorlichtingsbijeenkomst, info-stands ... )
Een aktiehandleiding met praktische tips en
suggesties is beschikbaar
• de petitie ondertekenen en verspreiden
• deelnemen aan de fietstochten
• affiches voor de landelijke manifestatie verspreiden.
• Wees creatief, kom met een alternatief
Voor Moeder Aarde doet een oproep om iets
te maken dat energie bespaart of dat met
behulp van duurzame energie werkt. De
creaties worden tijdens de fietstochten en de
manifestatie aan het publiek getoond.
• deze folder verspreiden

Voor meer informatie over de landelijke
campagne:
secretariaat Nooit Meer Tsjernobyl
p/a EYFA
postbus 94115
1090 GC Amsterdam
tel: 020-665 n 43 te bereiken van dinsdag t/m vrijdag van 10:00 tot 16:00 uur
fax: 020 - 692 87 57
E-mail: nomore@eyta.antenna.nl
GIRO 4531440
t.a.v. Nooit Meer Tsjernobyl,
Amsterdam

Voor meer informatie over de fietstochten:
Jongeren Milieu Aktief, tel: 030- 231 65 66
coördinatie lokale activiteiten: Omslag,
werkplaats voor duurzame ontwikkeling,
tel: 073 - 594 16 22
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Tsjernobyl
26 april 1986
Paniek in de controlekamer van de kerncentrale bij Tsjernobyl. Oe temperatuur in reactor
Vi$r loopt steeds hoger op. Dan barst de hel
los! De reactor explodeert.
Dagenlang stijgen er zwaar radioactieve
rookpluimen uit de brandende kerncentrale.
Het is prachtig weer. Oe nietsvermoedende
bevolking trekt massaal naar buiten en geniet
van de zon.

26 april 1996, tien jaar later...
Een gebied van 160.000 vierkante kilometer
radioactief besmet. 400.000 mensen geêvacueerd, voorgoed. 9.000.000 mensen direct
of indirect door de ramp getroffen.

In de hele wereld wordt in april de ramp van
tien jaar geleden herdacht. In Nederland
wordt de campagne georganiseerd door het
comité "Nooit Meer Tsjemobyl"
bestaande uit:
st. EYFA, st. Greenpeace Nederland, Vereniging Milieudefensie, st.LAKA, Stop Borssele,
Milieukontakt Oost Europa, loesje, st. Natuur
& Milieu, Cultural Express, WISE, Jongeren
Milieu Aktief, Voor Moeder Aarde Nederland,
Omslag, St. Stop de Atoomproeven, st. Atoomvrijstaat, Humanistisch Vredesberaad

.~"/..~.
~:

Energiek, ~~~
voor een kernvrije wereld
Van 23 tlm 27 april starten fietstochten vanaf
de vijf nucleaire Installaties in Nederland naar
Den Haag en uiteindelijk naar de landelijke
manifestatie in Amsterdam op 27 april.

Het comité stelt de volgende eisen aan de
Nederlandse overheid:
1. Geen geld voor kernenergie
2. Geen steun aan de ontwikkeling en 1n
standhouding van kernenergie in Oost
Europa
3. Investeren In energiebesparing en
duurzame energie

longkanker, maagkanker, schildklierkanker,
andere tumoren, chronische ziekten ...
Tsjemobyl19861aat diepe sporen na.*

In Den Haag overhandigen de fietsers petities
aan de verantwoordelijke Nederlandse politici. Fiets meel!

* gegevens uit VN rapport 1995

Maximaal wordt 90 km per dag gefietst. Het eten is
biologisch en vegetarisch.

En zo'n ramp kan elk moment weer
gebeuren, ook In Nederland!

Inschrijvingskosten: f 5,-.
Deelnamekosten: Volwa~nen f 10,- (incl. overnachting f 12,50), Jongeren tot 18 jaarf 7,50 (incl. overnachting f 10,-)
Inschrijven bij het secretariaat Nooit Meer Tsjernobyl.

