
Persaankondiging: 

23 oktober: Protestactie bij internationaal congres over kernafval 

Donderdag 23 oktober is er in Amsterdam een internationaal congres over de rol van 
publieksparticipatie bij de opslag van kernafval. Mensen uit de nucleaire industrie komen hun 
ervaringen en "lessons leamt" bespreken. Vreemd genoeg zonder de participatie van publiek, 
maar als een onderonsje. Afgelopen week werd weer eens duidelijk hoe de nucleaire industrie 
echt omgaat met pubHeksparticipatie en transparantie. In een vat met vloeibaar kernafval van 
de kernreactor in Petten ontstond in oktob~ 2013 haast een nucleaire kettingreactie. De 
omwonenden van de reactor zijn hierover nooit op de hoogte gesteld. 

We maken donderdagochtend aan de deelnemers van de bijeenkomst duidelijk wat het 
allerbelangrijkst is: Stoppen met de productie van kernafval. En dat betekent: stoppen met 
kernenergie! 

Stichting Laka roept tevens iedereen op protest aan te tekenen tegen de geplande uitbreiding 
van de opslag van hoogradioactief afval. Dat kan online via de website www.laka.org. 

Aan de protestactie op donderdagmorgen wordt deelgenomen door activisten van 
verschillende milieuorganisaties; naast activisten van Laka, ook van o.a. de Zeeuwse 
actiegroep Stop Borssele. 

Meer over de bijeenkomst: 
https:/ I ec.europa.eu/jrc/ en! event/other-event/e-track -open-seminar 

De picketline heeft plaats vanaf8:45 uur tot ongeveer 10 uur en is bereikbaar 
donderdagmorgen vanaf 8:30 op (Dirk Bannink) 

Locatie: U-Dok 6, 1013 MM Amsterdam, Room Mate Aitanahotel 

http://aitana.room-matehotels.com/nl/ligging-amsterdam-station-centraal 

Voor achtergrondinformatie over radioactief afval in het algemeen en h~~~ .. . 
rond radioactief afval in het bijzonder, kunt u op donderdag 23 oktober vw ~.!$ 12 'lllf.u.~ ~iw. l J 
contact opnemen met onderzoeker Herman Damveld · =:} .-:::::!. _ 

On-line infonnatie staat op: www.radioactiefafval.nl en www .laka.org l~-;~~, 



NO TIME TO WASTE! 

END PRODUCTION OF NUCLEAR WASTE 

STOP NUCLEAR POWER NOW! 
Today, October 23, an international meetingabout public participation in radioactive 

waste management takes place bere, at the Aitana hotel. 
But most people participating are professionally involved in the nuclear (waste) industry. 

Talkingabout public participation without public participation!? 

We think that first off, all production of nuclear waste should be ended. This means an 
immediate stop of nuclear power: ciosure of all nuclear power plants! 

Nuclear power is dangerous, dirty and expensive; from uranium mining to radioactive 
waste disposal. But most of all; nuclear power is unnecessary. The future is renewable! 

lnformation: Laka Foundation info@laka.org l-1-'"-W.laka.org 
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