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AANKONDIGING ACTIE, 
aanstaande maandag, 19 april, Den Haag 

Meer kernenergie voor ZuidAfrika? Dat nooit 

ia I 

Aanstaande maandag organiseert WISE International een picket-line in Den Haag, bij het gebouw van de KIV( het 
Koninklijk Instituut van Ingenieurs. Op die dag vindt een studiedag plaats, georganiseerd door de laatste restanten van 
de Nederlandse atoomlobby, over de vermeende zegeningen van de HTR, de Hoge Temperatuur Reactor. 

Het ECN is dit type reactor, onder het motto 'een kernreactor voor de energiemarkt van de 21e eeuw' aan het 
promoten. Met veel trots vermeld het ECN dat de ZuidAfrikaanse electriciteitsmaatschappij, de ESKOM, interesse heeft 
getoond om de HTR te gaan bouwen in ZuidAfrika. 
Om vele redenen is dit een slechte ontwikkeling. Naast alle bestaande bezwaren tegen kernenergie die met dit nieuwe 
type grotendeels niet opgelost worden (veiligheid is niet 100% gegarandeerd, afvalprobleem blijft bestaan, proliferatie 
van kernwapengevoelig materiaal is iliet uitgesloten) zijn er specifieke bezwaren tegen de HTR en tegen de keuze van 
de ESKOM voor uitbreiding van kernenergie in ZuidAfrika. 

Het volume van het afval dat uiteindelijk vrijkomt is 10 maal groter dan bij totnutoe gebruikelijke typen 
reactoren (door de grafietverpakking) 
De HTR is extra proliferatiegevoelig doordat de techniek uiterst geschikt is voor de prod).lctie van plutonium. 
ZuidAfrika kent een snel groeiend electriciteitsverbruik; in hoog tempo worden met name townships 
geëlectrificeerd (aangelsoten aan het net). Het betekent ook dat het land nu nog de keuze heeft; of dezelfde 
doodlopende weg volgen van grootschalig kern-of ander :vermogen, of kiezen voor kleinere (gasgestookte) 
warmtekrachteenheden, inzet van zonnesystemen en kleinschaliger rurale ontwikkeling. De ESKOM wil niet 
langer alleen afhankelijk zijn van grootschalig kolenvermogen. Talloze voorbeelden bewijzen dat de keuze van 
kernenergie het land een slechte dienst al bewijzen. 

Ook ZuidAfrika heeft geen oplossing voor het afval, kent veiligheidsproblemen, heeft niet de financiële middelen om 
op grote schaal kernenergie te introduceren en heeft geen baat bij een starre energiedrager als kernenergie. 

Omdat er in ZuidAfrika veel oppositie is tegen de plannen en de belangrijkste milieu- en 
vakhondsorganisaties ons gevraagd hebben ook in Nederland in actie te komen hebben we besloten ons de 
komende tijd hiermee bezig te gaan houden; het kan niet zo z~jn dat een land dat om goede redenen niet meer 
voor kernenergie kiest andere landen probeert op te zadelen met de problemen die hier niet meer gewenst 
zijn. 

Aanstaande maandag beginnen we; we organiseren een picketline met spandoeken bij de ingang van het KIVI. We 
willen duidelijk maken aan de bezoekers van de studiedag dat vanaf nu de plannen niet langer ongestoord gesmeed 
kunnen worden. Naast deze actie zullen we ook het parlement informeren, vragen stellen aan de verschillende betrokken 
Ministeries (BuZa, VROM -en EZ) en zonodig vaker in actie komen. 

In de persmap die bij de actie beschikbaar is zit ook een verklaring van de coalitie van ZuidAfrikanse milieuorganisaties 
die ons steunen en oproepen dwars voor de plannen van het ECN te gaan liggen. 
Wilt u vantevoren meer informatie over bijvoorbeeld de HTR, bel dan ev~n. 

De actie begint begint om 12.45 uur voor de ingang van het KIVI, 
Prinsessegracht 23, Den Haag. 

Voor meer informatie kunt u bellen met 

* Peer de Rijk, 020-6126368 (werk) 020-6717542 ~S~P.fO&f~~~ o~ttnp~t{j~ 

WISE International 
PO Box 59636 
1 040 LC Amsterdam 
The Netherlands 

Tel: +31 -20-6126368 
Fax: +31-20-6892179 

Email: wiseamster@antenna:nl 
WWW: http:/ /antenna.nl/-wise 

Visitors: Ketelhuisplein 43 
1054 RD Amsterdam 
Postbank: 40 88 285 

ABN AMRO: 41 43 55 229 


