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Deze aktie is ook bedoeld om het proces van .de V&RiftlGING MlLIEUDIFINSII
tegen de Nederlandse staat te ondersteunen; Met dit proces wil Milieudefensie de · a lui tin& van Dodewaard áfdwi·ngen.
- Ten eerste is de

ker~~~ntrale

niet

~oorbere!d

Qf een ramp. Dit is me-

dio dit jaar aeconatat~eTd· door een téaiJl van ~esk\indigén.
Het personeel is onvoldoende getraind. Het rampebplan houdt geen · rekening aet een echt grote

ramp~

'a Avonds en in . de weekenden is geen

best;,r..al.l.ngsbe.a.ch~.rmings-technikus

aanwezig. En tot slot entbre-ek-t -

net zoals in Harri'sburg en Tejernobyi - een extra retgelzaal.
- Ten tweede kan . zièh in Dodewaard een explosie voordoen,

v~rgelijkbaar

met die in ?sjernobyl, waarbij het reaktorvat uit elkaar klapt. Dit
kan gebeuren wanneer het water in het reaktorvat niet weg kan. Enkele
weken geleden dreiade dit nog te gebeuren toen een van de

~tsluiters

werk weigerde.
- Ten derde vinden de ontwerpers van Dodewaard ·de

central~ vol~~ns

~~

huidige inzi.chteJl' te aevaarl ijk. Dit bracht het a'mer.i,kaa.n.se bedrijf
General E'lect.ric, de 'bouwer van Dodewaard, onlangs naar bui t .e n.
-Ten vierde is Dodewaard ·volstrekt overbodig en kost de stroom ervan
bijna het dubbele van wat normaal is.

z.o.z.

Zaterdag 12 december 14:00 u.
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bij de kerncentrale
D'OE IIEE AAN DEZE AKTIE

KON NAÁR ·noOEWA:ARD ! I I f ·

Op zaterdag 12 december om 14 uur zal de kerncentrale Dodewaard opgeschrikt worden door een ludieke aktie, georganiseerd door de nijmeegseaktiegroep 'STEEKVLAM'.
Met een groots percussie-optreden en het oplaten van een gigantles
CESIUM-ATOOM zal de eis tot sluiting van de kerncentrale kracht worden
bijgezet. Op deze wijze wordt symbolies aanget"oond dat een ongeluk zoals in Tsjernobyl ook mogelijk is in de kerncentrale van Dodewaard.
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Om l4.00u zal de gelegenheida-percussieband
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de NEUTRO-

NENSUITE ten gehore brengen. Hiermee wordt uitgebeeld hoe in de kerncentrale de kettingreactie door een bombardement met neutronen op gang
komt. Ogenschijnlijk niets aan de hand, want zo wordt in elke kerncentrale stroom opgewekt. Evenals in kerncentrales is echter ook in deze
suite de mènselijke faktor onberekenbaar, wat uitmondt in een ware explosie aan het slot van het optreden. Aan alles wat daarna gebeurt kan
iedereen die een percussie-instrument meeneemt meedoen.
NEEM PERCUSSIE-INSTRUMENTEN MEE (van pannedeksels tot oliedrums)
Bij deze explosie komt het radio-aktieve isotoop Cesium vrij, dit wordt
uitgebèeld door een reusachtige ballon CESIUM die wordt opgelaten. Ook
hieraan kan iedereen meedoen, door het oplaten van een ballon met daaraan eèn kaartje, dat de ballon afkomstig is uit Dodewaard. Mensen die
deze ballon vinden worden er dan mee geconfronteerd dat deze ballon even goed
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had kunnen zijn ••••••••.•••• !

Zalerdag 12 december 14:00 u.

z.o.z.
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bij de kerncentrale
neem percussie-instrumenten mee

