Dodewaard-aktie persverklaring
Vandaag, 20 juli 1991, voeren we aktie tegen de kerncentrale in Dodewaard. Direkte aanleiding daar v oor is de beslissing van de SEP <Samenwerkenden Elektriciteits Producenten> om de kerncentrale tien jaar
langer open te houden dan tot nu toe de bedoeling was. Dit vinden we
onaanvaardbaar.
Kerncentrales worden, zoals alles, niet beter of veiliger bij het
slijten der jaren; de kans op ongelukjes en ongelukken neemt steeds
meer toe en de kosten zullen oplopen door repar a ties en door het vervangen van onderdelen. Geld dat door de elektriciteits-gebruikers
betaald zal moeten worden.
We zien de plannen van de SEP echter ook in het kader v an een oplev ing
van de kernenèrgielobby . De SEP zegt nog steeds graag nieuwe kerncentralés te willen bouwen; de KEMA en de ECN maken bekend dat ze al het
type hebben uitgezocht voor de nieuw te bouwen reactoren; de COVRA
bouwt ru~tig door aan de opslagruimte voor het af val uit die nieuwe
kerncentrales, etc.
Het argument van de SEP om de kernreactor in Dodewaard langer open te
houden <we moeten de techniek niet verloren laten gaan) is een slecht
argument. Een techniek die in staat is gebleken hele gebieden voor
honderden jaren onbewoonbaar te maken, duizenden mensen te doden, bij
generaties na ons kanker en genetiese afwijkingen kan doen veroorzaken, voor duizenden jaren zeer gevaarlijk radioaktief af val produceert, hele gebieden onbewoonbaar maakt door de winning v an de grondstof uranium, etc., daar moet juist zo snel mogelijk afstand v an worden gedaan.
Misbruik makend v an de angst voor het broeikaseffect wordt kernenergie steeds vaker naar voren geschoven als een alternatief v oor op
fossiele brandstoffen gestookte centrales. de feiten geven een ander
beeld. Als we in het jaar 2005 70Y. van de olie- en kolengestookte
centrales hebben vervangen door kernenergie is de voorraad economisch
winbare uranium tegen het jaar 2015 uitgeput. Door het fiasko van de
kweekreaktor-technologie is het onmogelijk de hoeveelheid bruikbaar
uranium te vergroten. Er moeten dan vijftien jaar lang per jaar meer
dan 100 kerncentrales v an 1000Mw. gebouwd worden. En dan heeft kernenergie voor nog maar een paar procent bijgedragen aan de reductie
van de uitstoot van C02.
Daarom moeten Dodewaard en Borssele, maar ook de verrij k ingsfabriek in
Almelo en de proefreactoren in Delft en bij de ECN in Petten zo snel
mogelijk gesloten worden . En dan kan er eindelijk aandacht geschonken
worden aan mi 1 i euv r i endelij ke energie-bronnen, zonder, ..d4at. d~-~!!HiiR&E__..
gie- diskussie geld, tijd en energie opslokt. Het wor1 f hoog tijd !
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