
0 Û0Û 
voo D 

~BNP PARIBAS 
~ C:>J5 The bank for a radioactive world 

Geen geld van BNP Paribas voor 
ramp kerncentrale in Bulgarije 

AMSTERDAM, 5 JUNI 2007- Vandaag, op ·wereld
milieudag, protesteren wij samen met milieugroepen 
overal in Europa op de stoep van BNP Paribas, de vijfde 
bank van Europa, tegen het besluit van de bank om de 
bouw van een van Europa's meest gevaarlijke kern
reactoren te gaan financieren: Belene in Bulgarije. 

De kernreactor is gesitueerd in een aardbevinggevoelig 
gebied in Noord-Bulgarije, dichtbij de Roemeense 
grens. Tijdens de laatste a~dbevin,&.inJJ~tg_~.QJed in . 
1977 vonden 120 mensen de dood ~p· sJFclitiï4löli áD]J 
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Het plan om juist hier een kernreactor te bouwen 
stamt al uit het Sovjet-tijdperk. De constructie begon 
al in 1985, vlak voor de Tchernobyl-ramp maar werd 
daarna stilgelegd. De nu voorgestelde reactoren 
'vorden gebouwd volgens een nieuw Russisch ontwerp 
waarvan de veiligheid nooit is getest. Ook is er in 
Europa nooit eerder een dergelijke reactor. Bulgarije, 
en daarmee de rest van Europa, wordt op deze manier 
een proefkonijn voor de Russische nucleaire industrie. 

Geen andere bank wil zich vooralsnog branden aan dit 
risico project. Grootbanken als Deutsche Bank, 
Commerzbank, U niCredit, Société Génerale, Citigroup 
en Credit Suisse hebben laten weten er niet over te 
piekeren deze kerncentrale te financieren. Met het 
besluit van BNP Paribas om in het project te stappen is 
een gevaarlijk precedent geschapen voor de 
financiering van tientallen andere kerncentrales in 
Centraal en Oosteuropa die momenteel op de 
tekentafel liggen. 
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Laat uw stem horen ! 
Lees meer over Belene en stuur een protestbrief naar BNP 
Paribas via www .banktrack.org _ _ , 
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