
STEM TEGEN KERNENERGIE 
DE CAMPAGNE GAAT VAN START! 
zate~dag 5 april 
zaal Trianon, Oudegracht 252 Utrecht 

Zaterdag 5 april starten we de campagne 'Stem tegen Kernenergie , kies voor 
het milieu' met een manifestatie te Urecht. Op deze dag zullen het affiche 
en de krant worden gepresenteerd. We roepen iedereen op bij de startmanifes
tati-e aanwezig· te zijn. Een goed bêgî n is hët ha 1 ve werk! 
Het programma vóór de pau.ze is informatief van karakter. De drie sprekers 
zullen de nodige munitie leveren, waarmee we de komende maanden politici 
kunnen bestoken. 
Tijdens d~ pauze zal in de stad Utrecht een kleine aktie plaatsvinden. 
Na een kort overzicht van de stand van zaken zullen de verschillende 
onderdelen van de campagne na d~ pauze in werkgroepen worden doorgesproken. 

PROGRAMMA 
10.30 uur 
11.00 uur 

11.25 uur 

11.50 uur 

12.15 uur 

12.35 uur 
14.00 uur 
14.15 uur 

koffie 
de officiäle start van de campagne door Jacque
line Kramer (Vereniging Milieudefensie) 
Thee Potma (Centrum voor Energiebesparing) over 
de gemiste kansen voor energiebesparing 
Klarisse Niänhuijs (Verbond Wetenschappelijke 
Werkers) over de risico's van kerncentrales 
Lucas Reijnders (Stichting Natuur en Milieu) 
over het radio-actieve afval 
pauze 
overzicht stand van zaken 
werkgroepen (publicitaire akties; verspreiding 
materiaal; publiciteit; Verkiezingsbijeenkomsten; 
doelgroep jonger-en;_ doe 1 groep ~~-r..g-uwen) 

Het is de bedoeling dat regionale steunpunten en plaatselijke 
groepen na afloop van de manifestatie aktiemateriaal meenemen. 

(Overigens vindt tegelijkertijd, één verdieping hoger in het
zelfde pand een bijeenkomst plaats over vJindmolencoöperaties, 
georganiseerd door het gelijknamige steunpunt. Oe dag begint 
om 10.00 uur en heeft een praktisch karakter. De belang~ ·-· ... 
onderdelen zijn na overleg met ons gepland in het midda~pf:~ ::JI 
gramma. Heer informatie: steunpunt windmolencoöperaties, ·1-:-·--·-- Jl 
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PUBLICITAIRE AKTIES 

ter ondersteuning van de kampagne. 

H TRAP MEE TEGEN KERNENERGIE 

Van 7 tot en met 14 april (in de kampagne-week} wordt er gefietst langs 
alle kerncentrale-lokaties. Gestart wordt in Borssele en geëindigd in 
Delfzijl. De fietstocht is om het verzet ter plekke een warm hart toe 
te dragen. Er kan onderweg op- en afgestapt worden, helemaal rijden heeft 
de voorkeur uiteraard. Slaapadressen en eten is geregeld. Nodig: enkele 
dagen tijd, een slaapzak, een (berijdbare} fiets, en zin . 
Opgeven' zo snel mogelijk: 020-221366 (johan Bakker) . 
Bij onvoldoende deelname wordt de fietstocht uitgesteld tot vlak voor de 
verkiezingen in mei . 

K LANDELIJKE START 5 APRIL 

Om 12.30 uur wordt in gebouw Trianon gepauzeerd. We worden dan afgehaald 
door een blaasfanfare die ons in optocht naar een verkiezingsbord of be
plakbare schutting brengt. Die wordt volgeplakt met het STK-affiche. 
Er vindt ook nog een prikaktie plaats. DOE ·MEE. 

* maandag 21 april buigt "de Kamer" zich in een vergadering over het rege
ringsstandpunt van de kerncentrales . Daar moeten we bij aanwezig zijn. 
Op het BI~~ENHOF houden we da~ een spelmanifestatie in. de sfeer van het 
koekhappen e.n het hordenlopen . Maar nog veel meer: een bokswedstrijd tus ... 
sen de vesti<jingsplaatsen, en • • • prikakties in de wijde omgeving. 
Help mee deze dag tot een succes te caken. Nederland kijkt toe via de 
de media. Wij blikken terug. ~ 

LOKALE AKTIES 

Er zijn twee stencils die ideeën kunnen biede~ voor lokale aktiviteiten. 

- één over hoe je een informatieavond inhoudelijk en organisatorisch voor 
elkaar krijgt 

- één met een opsomming van een keur en te ontplooien aktiviteiten. 

Er liggen binnenkort stapeltjes op de steunpunten. En op 5 april in Utrecht 
worden ze als leidraad gebruikt in de betreffende middagwerkgroepen. 
(z6 belangrijk is die dag dus) . 
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