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natuur- en milieuorganisaties vormen comité en houden manifestatie op 27 april 
'NOOIT 'MEER TSJERNOBYL': ANDERE ENERGIEPOLITIEK NOODZAKELIJK 

Het comité 'Nooit meer Tsjernobyl' roept Nederland en de Europese Unie op te stoppen 
met het subsidiëren van gevaarlijke kerncentrales in Oost-Europa. Het comité, een 

. tijdelijk samenwerkingsverband van 16 natuur- en milieuorganisaties, doet dit vanwege de 
herdenking van de ramp in Tsjernobyl, op 26 april1996. tien jaar geleden. · 

Op zaterdag 27 april houdt het comité een grote manifestatie in het Amsterdàmse 
Oosterpark. Het programma loopt van 12.30 tot 17.30 uur en omvat een 
wetenschappelijk debat over de veiligheid van kerncentrales en de haalbaarheid van 
schone energiebronnen en een ·politiek debat ·over de Europese energiepolitiek en de 
subsidiëring van onveilige kerncentrales in Oost-Europa. Aan het wetenschappelijk 
debat nemen deel: dr. H. Amold (directeur kerncentrale Dodewaard), prof. dr. C. 
Andriesse (ECN), prof. dr. W. Turkenburg (Universiteit Utrecht) en prof. ir. R. W .J. 
Kouffeld (Universiteit Delft). Over deelnemers aan het politieke debat volgen _ 
bijzonderheden volgende week. Naast allerlei andere activiteiten staat er een veiling 
van tekeningen van kiDderen uit Tsjernobyl op het programma en optredens .van 
ond~r andere Lee Towers en Rosa King. 

Tien jaar na de ramp zijn de gevolgen 'er van nog dagelijks merkbaar. Toename van 
ziekten zoals gebreken aan het immuunsysteem, maag- en darmaandoeningen, hart- en 
vaatziekten en kwaadaardige tumoren-ziJn aiatmeretrdê gevolgen voor cte v olks gezondheid
in de besmette gebièden. 

Doorgaan met het subsidië~en van onveilige kerncentrales in Oost-Europa door WêSterse 
regeringen is , volgens h~t comité 'Nooit meer Tsjernobyl', een heilloze en 
geldverspillende weg. Ook met Nederlands belastinggeld worden levensgevaarlijke 
kerncentrales opgelapt, mensen bijgeschoold en nieuwe kerncentrales gebouwd. 

'Nooit meer Tsjernobyl' wil dat het Westen steun gaat bieden bij de ontwikkeling van een 
duurzame energiepolitiek. Alleen al het wegwerken van de huidige energieverspÜling in 
de Oekraïne spaart twee kerncentrales uit. Bovendien is het veel beter een windmolenpark · 
aan te leggen dan een kerncentrale oplappen die rijp is voor de sloop. 

Nooit Meer Tsjernobyl is een samenwerkingsverband .van de volgende organisaties: . . 
· EYFA, Ver. Milieudefensie, st. Greenpea<.:e Nederland, st. LAKA, 

st. Atoomvrijst:.tat. Cultural Exprcss, Humanistisch Vrcdesberaad, JMA, Loesje, Milicu'contact Oost Europa, 
Natuur & Milieu. Omslag, Stop Borsscle, st. Stop ue Atoomproeven, Voor Moeuer Aarde Nederfanden WISE .... 



Voor de herdenking van 'tien jaar Tsjernobyl' heeft het comité 'Nooit meer Tsjernobyl' , 
naast de manifestatie, de volgende activiteiten ontplooid: 
* estafette-fietstochten vanuit nucleaire installaties in Almelo, Borssele, Delft, Dodewaard 
en Petten van 22 tot 26 april. Onderweg worden handtekeningen opgehaald die minister 
Wijers op 26 april krijgt aangeboden; 
* fakkelwakes in meer dan twintig steden op de avond van 26 april om 22.00 uur ter 
herdenking van de slachtoffers van Tsjernobyl; 
* door Nederland reizende tentoonstelling over Tsjernobyl. 

Voor meer informatie: 
Elise Leijten, secretariaat comité 'Nooit meer Tsjernobyl': 020-6657743 
Peer de Rijk, Vereniging Milieudefensie: 020-6221366 (privé 6717542) 
Franscé Verdeuzeldonk, Greenpeace: 020-5249535 (mobiel: 06-53106593) 

Noot voor de redactie: 
Het comité bestàat uit Cultural Express, EYF A, Greenpeace Nederland, Humanistisch 
Vredesberaad, Jongeren Milieu Actief, LAKA, Loesje, Milieucontact Oost-Europa, 
Omslag, Stichting Atoomvrijstaat, Stichting Natuur en Milieu, Stichting Stop de 
Atoomproeven, Stop Borssele, Vereniging Milieudefensie, ·voor Moeder Aarde Nederland 
en WISE. 
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