Persverklaring.
Vandaag voeren we akri e bij de a::nbassade van de Sowjet Unie in Den Haag. We willen
een petitie aan ~~ 2._bassadeur aan bieden en we plaatsen een groot bord voor de ambassade. We doer. : it om onze ongerustheid met het voortgaande kernenergie-programma en de gevolgen van het ongeluk in Tsjernobyl duidelijk te maken.
!"',.aar het is voor o··.s ook duidelijk dat het niet alleen een Russisch probleem is,
ook hier in Nederl Lnd staan kerncentrales, waarmee gr ote ongelukken'kunnen gebeuren.
Darom willen we èa~ de Nederlandse kerncentrales, evenals de Russische, gesloten
worden. Om dat dichter bij te brengen, zullen we precies 1 jaar na Tsjernobyl (24,
25 & 26 april) een grote drie-daagse aktie houden bij de kerncentrale _in Borssele.
Hieronder de tekst van de petitie die we in het Russisch aan de ambassade van de
amba~sade plaatsen.

U.S.S. R. aan willen bieden én de tekst van het bord dat we voor de
Petitie aan de ambassade van de U.S.S.R .
Geachte Ambassadeur,
V ~ ~ a ag,

9 maart 1987, Z1Jn we hier om onze ongerustheid te tonen met het voortgaande
in de Unie van Socialistische Sowjet Republieken.
Not steeds worden er nieuwe kerncentrales gebouwd, zelfs van het type dat in Tsjernobyl vorig jaar ontplofte .
Zoals U ongetwijfeld weet had en heeft dat ongeluk verschrikkelijke gevolgen: tientallen doden in de eerste weken, ruim honderdduizend mensen die voor lange(re) tijd
hun huizen moeten verlaten, tienduizenden stralingsslachtoffers de komende jaren, etc.
Vooral de berichten over het inzetten van dwangarbeiders uit o.a. de Baltische staten
bij de schoonmaakwerkzaa~~eden in de buurt van de reactor, verbijsteren ons . Mensen die
van straa: gepl ukt worden en met duizenden anderen blootgetseld worden aan hoge stralingsdoses, berichten over opnieuw nu al weer tientallen en misschien zelfs honderden
doden . Dwangarbeiders, zoals Tichon Fedja, Gunnar Hakelberg en anderen. Dit is volstrekt
onverantwoord en strijdig met elke morele overtuiging.
In Tsjernobyl bestaat oorlogsrecht. Dat betekent dat militaire rechtbanken over leven
ke

: energieprogra~~a

en dood beslissen. Bij verzetshanèelingen zoals stakingen, kunnen doodvonnissen worden

opgelgd en direkt voltrokken.
Een t echnologie àat tot dergelijke uitwassen leidt, is onmenselijk en volstrekt af te
wijzen.
We verzoeken U dan ook dringend al Uw invloed aan te wenden om aan deze wandaden een
eind te maken en tot onmiddellijke stopzetting van het kernenergieprogra~~a in de
U.S . S.R . te komen.
Wij verwachten dat de inhoud van deze petitie via de daarvoor geëigende kanalen door
gegeven wordt aan de regering van àe Sowjet Unie.
Comitee "Nooit meer Tsjernobyl - Borssele Dicht!"
De tekst van het bord dat we voor de ambassade plaatsen is als volgt:
De waanzin ten top.
in 198ï: wordt gebouwd: 7 kerncentrales . Type: RBMK-reactor (zelfde als in Tsjernobyl)
Opdrachtgever: Russische staat
Reden: "Gedegen studies verricht in de S.U. hebben aangetoond dat kerncentrales geen gevaar opleveren voor de volksgezondheid" (Lev Foektistov, onderdirecteur kernenergie- instituut Sowjet Unie, 1985)
In 1988; gaat gebouwd worden: 2 kerncentrales. Type: P.W.R. (zelfde als in Harrisburg)
Opdrachtgever: Nederlandse staat
Reden: "Het veiligheidsbezwaar tegen kernenergie is enkel emotioneel" (Van
Aardenne, min. van Económische Zaken, 1985)
WAAR RECHT ONRECHT WORDT, WORDT VERZET EEN PLICHT!
Comitee "Nooit meer Tsjernobyl - Borssele Dicht!"

