OPEN BRIEF
Aan de werknemers
van de AKF te Goes en
de Kon. ~. 'De Schelde
(apparatenbouw) te Vlissingen.

·~
Postbus 587,

4330 AN Middelburg.
Beste mensen,
STOP BORSSELE vo~rt deze week aktie in het kader van de Dodewaard-gaat-dicht
aktieweek. Deze akties zijn gericht tegen de produktie van atoomstroom.
VJerkzaam bjj één van de toeleverinssb-edrjjven van de kernenergiecentrale te
Borsele bept u zeer direkt bjj deze zaàk betrokken.
STOP BORSSELE doet een beroep op u om u te bezinnen over de arbeid die u
verricht. Dit is moeilijk ~ juist in tjjden van grote werkeloosheid.
Toch . zal he_t nodig zjjn. De produktie van atoomstroom is t è gevaarÜjk.
Wjj noemen:
- de winning
aan een te
één van de
- verdrjjving

van uraan door kollega-werknemers die velen blootstelt
grote dosis radioaktieve straling. Kanker behoort tot
mogeljjke gevolgen.
van de autochtone bevolking (aboriginals , indian-e n)

van hun stamgronden i.v.m. winning en afvalo~slag.
- de gevaren die zitten aan de plutoniumekonomie. Plutonium dat
dient als grondstof voor de atoombom en dat uit laag verrjjtt
uranium geproduceerd kan worden.
- het afvalprobleem dat nog steeds niet opgelost is, terwijl de
radioaktieve afval onze voedselketen binnendringt .
Redenen genoeg o~ te stoppen. Het ljjkt evenwel of ~ernenergie moetl Zeker
vanwege de grote ekonomische belangen die er mee gemoeid zijn.
Wjj roepen u op te breken m·e t · de huidige ekonomische orde, die er op uit is
zo goedkoop mogeljjk te produceren tenKoste van de werknemers en de werkgelegenheid.
Nieuwe initiatieven kunnen uitkomst bieden. Met name d9or het beslissingerecht
over de te produceren produkten bjj de werknemers te leggen. Ook lijkt het
scheppen van werkgelegenheid met steun van de vakbond een noodzakel~jke stap
in de strjjd tegen de werkeloosheid.
Door uw vakbond onder druk te zetten kunnen nieuwe plannen verwezenlijkt
worden. "'ordt daarom a.llen aktief.
Zo kunt u vechten voor een wereld zonder kernenergie nu het ~g kan.___.
Als wij allen willen kan dat; het zal ·energie kosten, het zal je on
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OPEN BRIEF
Aan FNV, CNV, WJ-CNV,
NVV-jongerenkontakt,
verontruste FNV-leden,
FNV-Zeeland en het
CNV-Zeeland.
Beste mensen,

Postbus 587,
4330 Jili Middelburg.

24 september 1981

Hedenochtend voert STOP BORSSELE een vreedzame aktie bij de AKF te Goes en de
Kon. Mij. 'De Schelde' (apparatenbouw) te Vlissingen. Beide bedr~en zijn toeleveringsbedrijven van de kerncentrale te Borsele en als zodanig nauw betrokken
bij de kernenergieproblematiek. De zeer nadelige kanten die verbonden zijn aan
de kernenergiecyclus (vanaf de zeer ongezonde uraanwinning tot aan het onopgeloste afva.lprobleem) zijn genoegzaam bij iedereen bekend en behoeven hier niet
opnieuw opgesomd te worden.
Wel willen wij als STOP BORSSELE hier een dringend· beroep op u en uw leden doen.
Kunt u nog langer verantwoordelijkheid dragen voor de betrokkenheid bij deze
technologie, die boven menselijke maat is!?
Kunt u de konsekwenties van de gehele atoom- en plutoniumindustrie nemen ook
al is daar een stuk werkgelegenheid meegemoeid?
STOP BORSSELE denkt van niet. \"l'erkgelegenheid moet worden nagestreefd, maar niet
tot iedere prijs. Wij doen een dringend beroep op de vakbonden en hun leden om
het roer om te gooien; voor het te laat is. Trek uw gelden en handen terug
uit de atoom- en bewapeningsindustriel
Wij roepen u op nieuwe wegen te ga.an. Wegen die haaks staan op het huidige
ekonomische- en produktie.systeem, dat alleen maar arbeidskrachten uit zal
bl~en stoten. Daarom vecht niet langer tegen de bierkaai. Blijf niet langer
speelpop van de belangenekonomie, maar ontplooi nieuwe ini tia:t:ieven.
Kreëertals vakbonden zelf werkgelegenheid door het oprichten van arbeidskoÖperaties, die aan de volgende kriteria moeten voldoen:
- arbeiderszelfbestuur
- mens en milieuvriendelijke produktie
- kleinschaligheid
- humane arbeid, gericht op bet welz~ en niet alleen op de welvaart
van de mensen, zowel in Nederland als in de landen waar de grondstoffen vandaan komen.
Vakbondsbestuurders en vakbondsleden het roer moet om; nu het nog kan!
Raakties aan STOP BORSSELE

