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20 Jaar kerncentrale Dodewaard - 240.000 jaar gevaarlijk radioaktief afval! 

Vandaag, 5 maart 1990, viert de Gemeenschappelijke Kernenergiecentrale Neder
land (GKN) een feestje in het Elektrum in Arnhem. Ze bestaan zelf 25 jaar 
en de kerncentrale Dodewaard 20 jaar . 
Deze feiten zijn voor ons,tegenstanders/sters van kernenergie, geen reden om 
feest te vieren, wel om demonstratief aanwezig zijn . We delen aan alle deel
nemers/sters pillen uit. Men kan kiezen tussen een jodiumpil of een zoethou
dertje. Niet dat het enig verschil maakt wat men kiest: jodiumpillen zijn ook 
zoethoudertjes en geen oplossing, net als de bewering dat kernenergie de op
lossing voor het broeikaseffect een zoethoudertje is en een leugen . Maar de 
atoomlobby is minder bezorgd over de waarheid, over democratische besluitvor
mingsprocessen, dan over het imago van kernenergie. 

Maar terwijl de kernenergielobby steeds openlijker wordt en haar krachten 
bundelt, is het voor de anti- kernenergie beweging van groot belang de winter
slaap als beëindi gd te beschouwen en zich te organiseren om hun plannen te 
dwarsbomen. Vandaag. bij deze bijeenkomst van de GKN, in de nabije toekomst 
bi j het bouwbegi n. van de COVRA- faciliteit in Borsele, waar al het nederland
se kernafval voor de komende 50-100 jaar opgeslagen moet worden . 
Terwijl hier vandaag ongetwijfeld de loftrompet over kernenergie geblazen 
wordt en zal worden gepleit voor nieuwe kerncentrales is daar in de capaci
teit van de opslagplaats in Borsele al lang rekening mee gehouden: genoeg 
gepl ande ruimte voor 3000MW nieuw vermogen . Daarom is het belangrijk dat de 
opslagplaats in Borsele ni et geaccepteerd wordt, maar ook dat de atoomlobby 
niet ongestoord hun werk kunnen blijven doen. 

Ze zijn . nog lang niet van ons af ! 

Anti-Kernenergi~ groepen 
Regio Oost 
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