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1945 Hiroshima, 1957 Windscale, 1969 bijna Dodewaard 1979
Harrisburg,...
26 april 1986
Paniek in de controlekamer van de kerncentrale bij Tsjernobyl. De temperatuur in reactor vier loopt steeds hoger op. Dan barst de hel los/ Een
immense radioactieve wolk komt vrij en verspreidt zich over heel Europa.
Een gebied uan meer dan 160.000 vierkante kilometer wordt radio-actief
besmet. In de Oekraïne, Wit Rusland en Rusland worden meer dan
400.000 mensen gedwongen huis en haard te verlaten. Minstens
9. 000.000 mensen zijn d~ct of indirect getroffen door de Tsjemobyl
ramp.(*)
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1996, 10jaarlater...
Oudere geevacueerden "ontsnappen" uit hun betonnen jlaljes en keren
terug naar het platteland waar ze geboren zijn. Het vreedzame leven van
voor 1986 telt uoor hen zwaarder dan het nog steeds aanwezige onzichtbare gevaar van de straling. Longkanker, maagkanker, schildklierkanker,
diverse andere tumoren, chronische ziekten... Tsjemobyl 1986 laat diepe
sporen na. Het ministerie van Gezondheidszorg in Wit Rusland verwacht
dat het aantal gevalle.n van sclu1d~&tussen 2005 en 2010 z'n
top zal bereiken.(*)
(") cijfers u1t VN rapport 1995
En zo•n kernramp kan elk moment weer gel>euren. Daarom is het van het
grootste belang dat iedereen waar ook ter wereld zijn/haar stem verheft
tegen kernenergie. We moeten nu daadwerkelijk overstappen op duurzame
energiebronnen!
In de hele wereld wordt in april1 0 jaar Tsjemobyl herdacht. In Nederland wordt
de campagn~ georganiseerd door het comité "Nooit Meer Tsjemobyl" bestaande
uit o.a. Cuttural Express, EYFA, Greenpeace, JMA,LAKA, Milieudefensie,
Omslag, s\g. "Stop de Atoomproeven" en Voor Moeder Aarde NL.
Wij stellen de volgende eisen aan de Nederlandse regering:
1. Geen geld voor kernenergie.
2. Geen steun aan de ontwikkeling en instandhouding van kernenergie in
OostEuropa
3. Investeren in energiebesparing en duurzame energie.

WEES CREATIEf'. KOM MET EEN AlTERNATIEf'!

ledereen heeft (verborgen) creatieve talenten, JU ook! Het Is nu de hoogste
tUd om die boven water te halen want Voor Moeder Aarde doet een oproep
aan alle creatieve breinen In Nederland om lets te maken dat energie bespaart of dat met behulp van duurzame energie werkt. Denk hlerbU aan
een zonne-oven, Isolatie materiaal, een hooikist; een zonne-boiler. enz.
Deze praktische, mtlleuvrlendeiUke alternatleven voor het gebruik van
kernenergie Willen WIJ aan het publiek tonen.
Dit gebeurt van 23 t/m 27 april wanneer JU en alle andere creatievetingen
op de flets stappen om Nederland ervan bewust te maken dat kernenergie
echt niet meer kan!

ENERGIEK VOOR EEN KERNVRIJE WERELD

In de periode van 23 t/m 27 april zullen akttes worden gehouden bU de VUf
nucleaire Installaties In Nederland (Almelo, Borsele, Delft, Dodewaard.
Petten), waarna ledereen op de flets springt op weg naar de grote manifestatle In Amsterdam op zaterdag 27 april. Daar worden de creatieve
alternatleven aan de mel')sen getoond en kunnen de makers onderling hun
ldee~n uitWisselen. De fletstochteh zien er als volgt uit:
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A. Almélo - Deventer- Apeldoorn - Amersfoort - Utrecht - Gouda -Zoetermeer Den Haag (23 tlm 25 april, 190 km)
B. Delft - Den Haag (25 april, 10 km)
C. Borsele - Bergen op Zoom - Roosendaal - Breda - Dordrecht - Rotterdam Delft - Den Haag (23 tlm 25 april, 150 km)
D. Dodewaard - Wageningen - Utrecht- Gouda - Zoetermeer- Den Haag (24,
25 april,125 km)
E. Petten - Alkmaar- Zaandam - Amsterdam (26 april, 50 km)
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De vetgedrukte plaatsnamen zUn overnachtinasplaatsen van de deelne- .
mers. Er zal op één dag niet meer dan 80 km worden gefletst. De fletstochten A t/m D zullen 25 april bU elkaar komen In Den Haag. Daar worden
op 26 april petities aangeboden aan de verantwoordeiUke Nerderlandse
politici. Van daaruit gaan we door naar Amsterdam vla lelden en Schiphol
(Bulderbos). Het eten Is blologisch en vegetarisch. f'lets je maar één dag
mee, zorg dan svp voor je eigen lunchpakket. -~ ~ ~
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Waarom zou jij mee moeten fietsen?
1. Omdat een ramp zoals in Tsjernobyl elk moment weer kan gebeuren, ook hier!
2. Omdat bij de uraniumwinning voor Nederlandse kerncentrales in het
Afrikaanse Niger, reeds slachtoffers vallen.
3. Omdat je de komende generaties niet wilt opzadelen met ons kernafval.
4. Omdat de besluitvorming rond kernenergie niet demokratisch is.
5. Omdat het plutonium dat in kerncentrales ontstaat, kan worden gebruikt voor
het maken van kernwapens.
6. Omdat kernenergie overbodig en duur is.
7. Omdat kernenergie niet bijdraagt aan een duurzame samenleving.
8. Omdat door isolatie en verbetering van het rendement zeker 20% energie kan
worden bespaard.
9. Omdat er hele ''rijke" alternatieve energiebronnen zijn zoals zon, wind en
waterkrac/1t.
10. Omdat jouw creatieve uitvinding HETALTERNATIEF vqor kernenergie is.

Doe mee en schrijf je inl
De inschrijvingskosten (fietstocht) zijn fl 5,-. De deelnamekosten bedragen: Volwassenen: f12,50 incl. overnachting, anders fl10,-. p.d.
Jongeren(< 18 jr): f10,- incl. overnachting, anders fl7,50. p.d.
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naam:
leeftijd~
adres:
postcode + woonplaats:
telefoon:
Ik neem deel aan fietstocht A - B - C - D - E (*)
Ik fiets ... dag(en) mee, van ............. naar.............. ..
Ik doe mee met de aktie "Wees kreatief, kom met een alternatief' ja I nee
(*) doorstrepen wat niet van toepassing is.

Stuur dit deelnamestrookje voor 15 cp ril naar:
Comité Nooit Meer Tsjernobyl, fietstocht
t.a.v Marie-José Godding

postbus 94115
l090 GC Amsterdam
Het geld kan worden overgemaakt naar giro 4531440 in Amsterdam o.v.v.
deelname fietstocht.

Nog vragen? Ons informatiepunt is Jongeren Milieu Aktief, tel: 030 -

2316566

