"Kind van de rekening"
Kernenergie is per definitie niet democratisch
Naar aanleiding van de overweging tot bouw van nieuwe kerncentrales
Een stem voor kernenergie Is per definitie niet democratisch!
Zelfs als elke Nederlander zich voor kernenergie zou uitspreken dan zouden zij
daarmee een beslissing nemen over het lot en gezondheid van duizenden generaties
na ons die daarin geen stem hebben gehad. Kortom wij de "baten• zij de lasten.
Los van de risico's van nucleaire ongelukken en de gevolgen daarvan voor de
gezondheld op lange termijn, zadelen we hen op met het probleem van radioactief
afval en de niet te voorziene financiêle lasten die gepaard gaan met de bewaking en
beheer daarvan.
En omdat straling niet stopt aan de grens wordt ook over landsgrenzen heen

geregeerd.
Langer openhouden van Borssele en bouw van nieuwe kerncentrales.....
Het vele geld dat geYnvesteerd zal worden in de bouw, bedrijfsvoering en afbraak van
kerncentrales en de beveiliging en beheer van het afval zal niet kunnen worden
Ingezet In wertcelijk schone, vellige en duurzame energievormen.
Bovendien als deze kosten nu zouden worden doorgevoerd in de prijs van
kernenergie Is dit een onbetaalbare energievorm.
HoofdeliJke stemming
Over een onderwerp als kernenergie met zo'n enorme risico's en gevolgen voor
duizenden generaties in Nederland en daarbuiten zou hoofdelijk moeten worden

gestemd.
Het kan niet zo zijn dat individuele volksvertegenwoordigers hun persoonlijke
afwegingen niet kunnen maken en zich daarover uitlaten, maar zich verschuilen
achter partijpolitiek. Zo zou •geweten• of "de wens voor behoud van de schepping•
een overweging kunnen zijn.

Kernenergie was niet, Is niet en kan nooit vellig zijn
Meer kernenergie........................ ..
Nog langer risico op nucleaire ongevallen
Nog langer kans op proliferatie
Nog langer productie van nucleair afval
Nog langer kans op aanslagen
Nog minder geld voor veilige, schone. duurzame energie
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