PERSVERKLARING:

28 maart 1981

Brede-Straat-Diskussie (BSD) over kernenergie, zaterdag 11 april
om 14.00 uur voor het huis van prof.dr.J.Kistemaker, Cannenburg
42, Amsterdam Buitenveldert.
De basisgroep de pijp/zuid uit Amsterdam van de Anti-Kernenergie
Beweo-ing is van mening, dat Çie Brede-Maatschappeli jke-Diskussie
(BMD) niet alleen gevoerd moet worden op initiatief van bovenaf.
Wij denken dat de diskussie over kernenergie een geheel ander
aanzien zal krijgen, als ook de gewone mens, de mens in de straat,
direkt zijn mening naar voren kan brengen. Daarom heeft onze
basisgroep besl·oten een eerste openbare diskussie in onze stad te
organiseren, waar alle aspekten van de kernenergie naar voren
zullen kunnen komen.
Deze eerste diskussie zal, naast de normale diskussiepunten, zich
specifiek richten op de rol van de wetenschap bij de verbreiding
van kernenergie. Om die reden zal de eerste Brede-Straat-Diskussie (BSD) plaats vinden voor de deur van een van de voornaamste
wetenschappers op bet gebied van de kernenergie, prof.dr.J.Kistemaker, die al tijdens de oorlog betrokken was bij de (duitse)
atoomonderzoeksprogramma's en tot op heden een vurig propagandist is gebleven van de kernenergie. Het spreekt vanzelf dat deze
geachte professor is uitgenodigd als een van de sprekers tijdens
de BSD voor zijn deur.
Als tegenstander is uitgenodigd dr.J.W.Storm van Leeuwen uit
Eindhoven, die in verschillende publikaties niet alleen overhoop
heeft gelegen met de professor, maar die de zeer interessante
stelling verkondigt, dat een kernenergiecentrale meer energie
kost dan dat ze oplevert en dus nooit gebouwd dient te worden.
Om ons niet geheel te vervreemden van de door de overheid ingestelde Brede-Maatschappelijke-Diskussie, hebben we jonkheer mr.
M.L.de Brauw, voorzitter van de landelijke stuurgroep, die de
BMD moet leiden, uitgenodigd om deze eerste BSD te komen voor~it ten .

De bedoeling is dat de beide kemphanen onder zijn leiding in ten
hoogste een kwartier hun standpunt naar voren zullen brengen.
Daarna zullen de mikrofoons op straat de bevolking in de gelegenheid stellen haar inbreng te-spuien waaraoor~er een levendige
diskussie onteta~t. De open mikrofoon van Radio Stad zal aanwezig zijn om dit alles te registreren.
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