ATOOMENERGIE DE WERELD UIT
GEEN RADIQAXTIEF AFVAL IN -ONZE. ZOUTKOEPELS
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Het pinksterweek.-end is uitgaroepen tot internationaal
'a ktieweek-end tegen atoomenerCjJiQ. Op een vijftiental
plaatsen in Europa zal gedemonstreerd ~n voor bet
opschorten van alle atoomenerg~e.pcoj~en. en een · stop
~r de ek.sport van kerncentraies en nukleair afval.
Vanuit midden Nederland ~ullen · we naar Gasselte gaan
om de akti'e ·van de plaatselijke bev~}..king teqen de ge~
plande atoomafval
dumpin~, kracht bij. te zetten.
.

we de.mon~treren tegen de proefbo~ingen in de zoutkoepels
omdat niet ·allee~ opslag in zout zonder meer onveili'g is
maat ook o~at verdere uitbouw van het aantal ~toomcen
trales ervan. ~fhangt. En waarom we dat n·i et willen, heeft
Harrisburg wel be~zen.
Als oproep voor de . demonstratie heeft 't Gasselte KOmmitee Midden ~ederland een manife~t opgesteld, 'a at onderte~end is doQr onderstaande organisaties:
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Maatschapp~jwinkels.
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Het Gasselte Kommitee Midden Nederland organiseert bussen
naar Gasselte; kaarten hiervoor, kosten f 17,50, zijn te
"krijgen" in de I>Jaatschappijwinkel, Voor Clarenburg 12,
Utr. tel. 030-317731 . Dit is ook het centrum yoor verdere
informatie. De _winkei is geopend, ied~re avond van 7 tot 9
en zaterdags van 10 to~ 5 uur .
Verder is er op woensdag, 30 .mei a.s . om 20.00 uur in de
~rgadoor, Oudeqracht 36, U.trecht, een informatieavond
g,e t>rganiseerd over de atoomafval en zoutkoepel problématiek èn de. 8;ktuel~ s~and ~an zaken met bct~ekkirig tot de
dei!JODStratie. Tevens is er die avond de ·mogelijkheiè om
spandoeken e.p. te maken
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Voor spandoeken h~bben we V'ee.l lakens en lapge latten nodig. ~ie dergelijke spullen heeft en W·i l afstaan voor de
ak~ie, wordt verzocht ze in de maatschappijwinkel af te
'
. .
çeven.
Ook suggesties
goede leuze~ · zijn daar we~om !
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KOMMITEE MIDD!!,'N-NEDÈRLAND

Op een intemationaZ.e bijeenko1'f18t in Baset is besloten to-t een ·int:e!'"1'~ationa~e
aktie tegen atoomene~gi~. Op een vijftiental plaatsen in Europa zaî gedemon-

str-eerd worden voor het opschorten van aZ.Z.e atoomene'l'g1.~ep:rao;jekten en een o top
voor de eksport van kerncentraZes en .:riuk'ted;i-r afval •. Vaor.· ftlederland is besloten te demonstreren op 2 jt{Yli in Gasselte en Doel (BelgilfJ en op 3 ,funi in
Kalkara (B.R.D.)~ Vanuit Midékn Ned.eliZand zuUe1'.r we. naa:i- Gasselte gaan om de
aktie van de pZaataeUjke bevo"l.king k!'áá'ht'·bij -te ·zetten.
·
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Onlangs is in Hamsburg 11'e~P: eens duiàelij.k gebZeken dat het opüJekken van
atoomenergie op tal
pun:ten g~t,izarZ{-jk i..s. Een derge.U;Jk~ rcaf!P .l(.an·.{)ok
hier gebeu:raen (bijvoorbet?.td in Borasel.e) ~n zéker alshet aa:nta:t·atoomaentralea nog ~ordt uitgebreid. Maar ook zonder zo'n ramp ia er voortdurend de bedreiging van de menselijke gezondheid door de vernietigende atraUng die t'!'ijkomt in de verschil.'l;.enàe fa,scgn "V4n de. sp.U:itetojQyk'l:ul)~ zoaZs bij bovengrond.se
opaZ.ag" traneport en ÇPWerki~g van. radioaktief mater-iaat.
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Wat maakt Gasselte za .:~clane:rijk?
Door- het OpüJekken van atooriwnergié ~ordt ónvet•rtn::jdeliil<. radioaktief aft,aZ geproduceerd. Voor de opaZag van d.i·t a:f1.ial is geim·· vf:n::tige. opl.oss,ing g~vqrtden. ·
Dit probLeem maakt de voortaang van de atoomener-gi-e· ónrrlf).ge~ijk. Vcv:t at'Ze ..,onderzoahte dumpmetoden bl..ee'k"' ge~n enkele
voLdoen. (i.r•. zee.s naal" de ~on",..· in
het poolijs" transmute:rfln. enz.). Nu ~it' men het af?laZ dumpen in zoutkoepels~
zoaZ.s ·we die 1;n lloderland .z:n tie ondel'gr0nd van GPoningen. en Drent~ ,hobb,~Jn •
. Gasselte ia één van de vijf uitverrkorten· p'1..aa-tsen.
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Het r;opbePgen van Padioaktie[ a/vat in zoutkoepels is ~eiJ::!:.U..:...
VooP vele generaties tot 100.000 ,jaar na ons~ bestaat het Pie'iko·van ïhet: vnjkomen van ~armte -en.straZing.
.
.
- Het is niet uitgesloten. dat iJ.e. ra.iioaktieve stoffen vva het gi'dnd!.1atcP in
de biosfeeza terugkomen: ·
.
- De stabi l·i tei t ~Jan een ' zoutkçlf{!?e l is, ni-et gega,r:•a:ndèeiod voo·p ·de· lange · tiJd
dat de stoffen Mdioak,tiaf bU;iven;
·
.
- Door de. ~armte van- 1zet afvaZ vinden ve:m:ridél'.inger,i ptaats in bepaalde zoutsoorten~ ~aazabij ~ater- vP.ijkomt.
De opboUJiJ en samenstel·lin(! 'Van de _;squtk,oe.pe~s .is, niet precies bekend. De opboUbJ, 1:a zó ingeüJikk~t;d dat .een zeeP. de.geUjk. onderzoek nódig zou zi;jn. De voorgestelde simpele 'pr-Gefborwgen ](urmen n.i.et he.t be1;Ji.j"s lévè'l'en dtit epslag van
radioaktief afva·Z in .zau-tkoepe 1..s· tó~h. vei Ug .i.s. Deze proe fboPingen kunnen dus
ook niet de bezwaren van de. ptaatseZ.ijke .btJVO~ki:n,g zt)egnemen.. De bevoZk.ing 1.tan
Groningen. enDrente is dan .ook fel tegen de de proe.jboPingen.·En zé staat. hiePpij niet a Ueen'.
De ontl»ik,keZing van-.·het atoomp~og'l'amma stagn.eer-t op het afvalpl~obleem. In in.temat-ionaaZ veP'band 1:s ®· afvalbel'g'(.ng. het en.ige dat Ned~rtand· kan bieden.
In NedeP'Land zelf :hetJft. de ·.,.-egel'i.~ het door-gaan van d.e gepl1.nd.e atoomcent:r>ales aj'ha.nkeUjk gesteld yan. :de op·loss11:n.,g van het afi'atp'l'obteem. 'Nu wU. men met·
de simpele proefboringen ons doen geloven dat i.n zoutkoepels r.oadioàktief afvaZ
veilig kan worden. opgeborgen. ·Het onder?.oek is zó opgezet dat e!K resultaat
als ·posï:tief uitgelegd kan worden: Je. roegeriYifJ viZ. het afvaZ.pzaobZeem i11. de
zoutkoepels ~ijt.
De groeperingen" vëi't?igenW.OPdi;gdi in: he.t Gasselte 'Komnfitee Mi.ddén-Nedé'l'Z.tmd
roepen daarom iede1'een op so"bidtr.(.':t' .te. zijn m.r,rt de eis van de .'bevoZ.kin{! van
Groningen en Drente:
ATOOMAPVALl NEE BEDAl/KT :! daarnaast· zi,jn onze e1:sen:
ATOOMENERGIE D.E .f!ERELD UIT - GEEN GRONDSTOFFEN VOOR DE KERNBEWAPENING TEGEN REPRESSIE EN VOOR DEMOKRATIESE RECHTEN - VOLLEDIGE INFORMATIE EN OPENHEID VAN BESLISSINGEN - GEEN PROEFBORINGEN IN ONZE ZOUTKOEPELS .. - ONMI.DDELIJKE.
ONTWIKKELING. VAN BESPARINGSMETODEN .ÈN•. 'J.'OEPASSI.'f./G VAJil ALTERNATIEVE' ENERGI.EBRONNEN DIE· GEEN GEVAAR VORPfEN VOOR !lET LEEFMILJEU: zonnél.JaPmte" Mindkroah t" biogas"
warmtepompen.; en2. enz. enz •.

