
radioaktief afvaL 
Waar kC&Dt het v;:mdoar.? ---- -
R<oed8 volc jaren wcr<lt er ro<lioakticr ol'lol ~. Door ' J.abo
rotoria , do tnduotrie, >door ziekenhui;on, ~r vooral door de 
kemeentrolea en proefreaktoren in Nedcrlond, Haar in al die 
tijd dat. er met radioaktief fll!!lt.erûwl gewerkt 13 1 is er geen op
l oooing sevondcn voor hE:t onsohadelijk 111a.kcn er van . Nederland 
i s niet verder gekaoe.n dan het maa.r in zee te storten . . 

In Nederland VenJOrgt bet Energieonder-zoek Centn.n Nederland 
het EC11 de ophoo.ldienst V()(lr het af\ra.l. Bi j het ECII wor<lt he~ 
"...,n;;epor:st en in hetonr.en vaten &ede&n· Jaarl1Jk3 wordt het 
dan r'II!Nlr I..JD..d._den g,ebraeht, en van daaruit , ~ 3Cbip p3tort.. 
te wo<'Cion, op een die~ plaa~ in de AtlanUoche Oceaan. 

wa~-2~-~~? . 
Alleen Nederland, Eelgiê, ZWitserland en Engeland doen nog mee 
aan de2e dUilpingen. Andere landen ziJn er mee gestopt nadat m
dioaktieve storren aangetoond konden ""rden in het zeewater 
die al'l<omstig zijn uit de gestorte vaten. Dat materiaal vó";,t 
een bedreigt~ voor mens en dier , omdat het via het zeeW.ter 
tereoht komt in de voedselketens, Bo\"encl!en is het ai\>al op zo 
grote diepte ori«:tttroleerbaar en onbereikbaar. Zelfs ·al zou er 
gekonstateerd worden dat de vaten lekken, dan wu niemand iets 
kunne.• doen. Door de hoge dNk van het water, en aantasting 
van binnon uit 1s de kM.• dat de vaten gaan lekken behoorlijk 
groot. . 

• 

De "'""""" en ins:elling<~n die m<lioaktief al'lal pro<liCeren 
qtellen dat de a>eMI\êld t.OVtjl :.!leJ.l heétt" b1.j de toepasaing 
van rad.ioaktivitait, dat het nadeel· Va.n het al'lalprobl
daarbiJ in het niet.s valt. De grote vr-aag is .echte!' or we al 
die onderzoeken, produkten en .handelingen met radioaktiviteit 
~tel eoht nodig hebben. · Er i.s <)OOit gekeken of het gowet>St<! r e
sultaat ook op een andarc JJMier verkregen koo w:;,rden . 

Het E.C.N. en het Hinisterie van Volksgezondheid en Hllieuhy
gUne kijken naar het voh.,. van het a!\lal., als zij zesgen 
dat bet ae.-endeeb t.lel<êiïïiïisal'lal is. Veel be~ijker 1s 
het 01:1 te kijken naar Dan bli f·• het 
~tste ~va:) het. uit 1<.<. ' i11'\tnl-
leo . Wordt daarbij -rkt dat proeèn:. v;n al 
het radioaktieve al'lal verwerkt wcrdt via e~ ..-•·"""'• dan is 
bet zeker dat de hoeveelheió veratndel'd O>Xt worden. Want 
die resterende hoevealheid al'lal bestaat voor 97J uit n!\lal 
afkomtig van kernenergieaktiviteiten . · . 

Wij willen dat de van radioak-
tief áfval stopgezet wordt 

. . 
- dat de kemoentra~es, en het daarbiJ beh>reTlde onderzoel< 
' naar l(slrnenergie or-.t1ddelUJk sto~ worden. 

- dat er geen gelx'uik IICI'dt gema.l<t van rad1oaJ<t1eve ator-
fcn i n de i n:!ustrie . . 

- dat he t oOOerzoek naar el.ternatieven voor het gebr'Uik var• 
radioaktief materiaal moteen gestart wordt. ( bij voorbeeld 
door alternatieve geneeaw1Jzen) 



aktie. 
vandaag voer-en wij ~oze elirekte aktie$. De akties zijn di
rekt, omdat ~ rech teaen dê di.IIIP1"8"ri gericht zijn. De 
aktie• t1Jn S"""ldlooe, c:aclat we uit.@1111n van de kracl!t van ms
zelr en c:m.e ove~~· 

Jarenlang 1s er &ept'OteOteeNI tesen de diJ!!Pin&en. Geen mogel1Jl<
l>oid .." ze teaen te houde.1 is on~J)I'Oefd gelaten. C>rr~\j blijkt 
dat redelijke aJ'!!I'!)enten aenegeerd WO<'den. Dat pret.,it<r.lddelen 
gehanteerd worden "" toch in zee te l!lQAen ,._., I;o adviseren
de instanties blijkèn bela"6"" te hebben in het voortd"ren van 
kernenergie. Alo wij ld.llen ent onze stem gehoord l«>rdt, en dat 
dat resultaat af\oerpt, <tan ='-'Uen ld.j recl!tstreeks tepn de7A'! 
du:op!Jlgen moeten aktievoel'e~. 

WiJ pan daarbiJ uit van de kracht van ons etg"n licl"aml. Q\S 
lichaam zal de du<>pinren van het at.cxllllafval vertragen. \liJ vin
den dat gewel d niet bij ons past , omdat ws kiov.!n voor een ande
re wijze van met de aarde , de grondstoff"" en elkaar CX!1138n. 
oeze akties kosten :tc ..... l erg veel geld. Daarocr z1jn 
gitten van harte weL~o~ op qironr. 4306568 t . n.v. 
A. Reith, Utrecht. ~'ijàens àe aktie is ons kontak(
adres : K.W. J., Hof van Sonoy, Alksaar. 073-111528 
Na de aktie: Honthorstlaan 86, Alkmaar. 073-155346. 
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atoomafval in zee? 
·wij komen in ve 

Ook dit joar hoeN: Mi- . 
nister Ginjaar van Volk$· 
gezonheid "'"r versunning 
vtrloond voor h9t dumpen 
van radio-aktiof afVal in 
ä Atlanti.sohe Ootaan . Hoe* nat .,. aanvankolijk op 
l"k dat do dur>p~ niot door 
zou gaan, is onder de druk van 
onMrlijke ar~n~n uiwinde· 
lijk tooh vergunnJ.na verleend.' 

V~ wol"'dt het atval van Petten 
rcar Ijl:aui.den gen)deo, oa van ~r 
uit in de oceaan ~tort. u WO<d<n. 
Donr voeren ld.j oen 9""'ldlozc, 
dircktc aktie t.e:Fn, mot o.l3 
'doel het :trnn:oport daadwerke-
lijk tegen te houden, of te 
vertragen . 

geweldloze basis-
.uroepen ·tegen 
kernenergie uit 
heel Nederland 
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