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KU.(AR(S)LOOP 
breekijzerestafette tegen kernenergie 

"Snelle broedere tegen de snelle broeder", zo heette vorig jaar 
het hardloopgebeuren tegen de dreigende tnge\ruikname van de snelle 
kweekreaktor in ~alkar. Op 20 oktober orpniaeert 4e Bijaeegae 
Bnergievinlr:el te loop, nu onder het motto •Jtalkar(a)loop. Breekijser
estafette tegen kernenergie•. 
Ook vorit er di taaal van te kernoeatrale ia Dolevaart naar ~alkar 
plopen. Dit om te wijzen op het dubbele riaiko voor 4e Geldene 
regio en Oll aan te geven hoe ceer te atoomwereld iaternationa&l. met 
elkaar vervevea ia. Hetgeen o.a. ia gebleken uita 
- het feit dat Baderland - iDlirekt, via het lalkarkontrakt - betrok

tea ia \ij de plutoniuaproduktie voor ~ae temwapens 
- de deelDame van Belerlant aan te internationale •a,udiegroep" ~GO 

lie ia cle toekoaat aeer kweekraaktoren vil bouwen 
- het enorae \ectrac ( 1, 1 ailjard) dat toor We4erlant al ia lalkar 

gestoken ia. 

Momenteel sijn er opnieuw plannen oa veranderingen aan de kweekreak
tor aan te brengen. o.a. sal er iaartoor '40 kg aeer plutoniuamaaaa 
in de kern bijgeplaatst wor4ea. (voor verdere teohnieae intoraatie 
hierover kunt u bij mensen van de werkgroep Kalkar terecht) 
Men experiaenteert om cle afgang van Kalkar iets dragelijker te maken, 
maar in feite verhooct aen veleroa het riaiko voor te laevolking. Door 
Beclerlandera aag (tot 22 okto\er) besvaar tegen de kern-veranteringen 
gemaa.kt worden. Bobtera dese greDaoveraohrei4en4e laesvaaraohriften 
tellen bij de uiteindelijke bealiastnc van de Duitse deelctaatregertng 
niet mee. Ben prooeiure van een temokraties beclenkelijk niveau. 

GOBDB ALTJIJUU.Tmp ZOlfDBR KDDiUMIB 

Wij besohouwen het SIR 'Oo-projekt als uiterat riskant, ekonomie• 
overbodig en een financieel fiasko. Riskant, omdat bij een ernstig 
ongeluk de gevolgen van de vrijkomende radioaktiviteit niet te over
zien zouden zijn. Ben fiasko, omdat lalkar nu al so'n 10 miljard DM 
heeft gekost. Soortgelijke bezwaren en gevaren gelden voor de 
bestaande en de nu geplande atoomcentralee in Bederlan4 evenseer. 
Al ternatieve.n zonder atooaatrooa lalijken energiebeaparender, ailjeu
vriendelijker, goedkoper en minder gevaarlijk. Tooh wil cle huidige 
CDA/VVD-regering nieuwe kerncentrales bouwen, tervijl uit de Brede 
Maatschappelijke Diakuaaie blijkt dat maar liefst '/4 van de Beder
landere dergelijke pl&Dnen afvijst. 
Duurzame energiebronnen, varate/kracht-koppeling en kleinschalige 
gasgestookte oentrales krijgen geen eerlijke kana. Onse estafette
loop tegen kernenergie ia daarom ook een pleidooi voor een veilige 
en demokratieae energievoorsiening • 

• Aanvanga 10.30 bij de kerncentrale Dodewaard 
.Belangrijke viaaalpunten (reatarta) ina Slijk-Bwijk loa. 11.001 

Nijmegen ca. 12.00 
Grenspoet W7ler ca. 13.45 

Kleve ca. 14.30 
Kalkar ca. 15.~ 

.Aankomst en &JZboliea alota e.a. 16.30 bij de Xalka2~ra)e~~·-· 
met erwtensoep voor de lo er• 1 .J.., 

·Met muziek. van "Boren en Zien" en aniere aktiviteiten p-~~~jL~fp~~-~ 
.Verdere informatie& Bnergiewinkel Bijme«en Daalaelll g ,u --~~--

Ronalcl Jan•en Voorstadalaan 11 '11 11. Ww • 
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