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Van 25 t/m 28 april zal. er in Den Haag de TOPNUX plaatsvinden, een congres georganiseerd door de Europese en Nederlandse
Atoomlobby.Deze wordt juist nu georganiseerd in Nederland
vanwegé de verkiezingen in 1994 .
Die week is het ook 7 jaar geleden dat de verschrikkelijke
ramp in Tjernobyl plaatsvondt. kennelijk v~or de Atoomlobby
geen reden· om verder te werken aan het realiseren van een
basis voor de plaatsing van 7 nieuwe "inherent veilige" kernreac~oren in Ne~erland.In de politiek zijn steeds meer
s~emmen
t~ horen vo9r plaatsing
van nieuwe reactoren terwijl 66% van
de bevolking nog s~eeds tegen uitbreiding is.
Argumenten die gebruik~ worden voor plaatsing gaan over de
vermindering van het broeikaseffe.c t . een argument wat allang
achtèrhaa.lci is.De winning van grondstoffen en productie van
hardware hebben een zelfde verslechtering van het miljeu tot
gevolg.De pToblematiek van het afval. opslag en verwerking
komt nergens ter sprake.
Hoe meer kernreactoren erbij komen hoe groter de kans op
ongelukken met . de reactoren en afval. sowieso bestaan er geen
veilige kernreactoren.
Een andere reden is het feit dat met goedkeuring van Den Haag
(demokratie !?!1 de kernreactor in Dodewaard sinds augustus
1992 zonder v~rgunning draait.Dit· met alle oncontroleerbare
mogelijke gevolgen.
Op 29 april zal een gedeelte van de congresdeelnemerstere een

bezoek brengen aan Dodewaard.Dit mag dUs n1§1 gebeuren.

HIERBIJ ROEPEN WIJ IEDEREEN OP OM GEZAMELIJK OP 29 APRIL OM
HALF TIEN TOT EEN BLOKKADE OVER TE GAAN VAN DODEWAARD. DIT OM
HET BEZOEK VAN DE ATOOMLOBBY TE VERHINDEREN EN ONS PROTEST TE
LATEN HOREN OVER DE MOGELIJK TOEKOMSTIGE PLAATSING VAN NIEUWE
REACTOREN EN HET FEIT DAT DODEWAARD ILLEGAAL DRAAIT !
Verzameld zal er worden om half 9 voor het station in Nijmegen. op he~ stionsplein-wes~ in Arnhem en op het buss~ation in
Wage'ningen rFietsen 1 •
Voor meer informatie over de inhoudelijke kant van de. zaak:
De Broeikas . Daalseweg 30. 6521 GM Nijmegen 080-237544 <2-5 u1
Over werving en hulp bij de organisa~ie:
Inf-ewinkel Wageningen. Burgstraat 3 . 6701 D.A Wageningen
06370-23586 tvanaf 12 UI
Infowinkel Arnhem. Wielakkerstraat 20. 6811 DB Arnhem
065-42C'486 Cvan l-6 UI
I.v.m. vervoer graag yoor 23-4-1993 bellen ' '
Neem muziekinstrumen~en mee en als mensen zelf wa~ willen
organiseren/doen tijdens de blokkade neem d&n e~te~~
met een van bovenstaande adressen .
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