
PE RSVERKLARING. 

In de z aal waar vandoeg doo r de provinciale state n vergade rd wordt 
over de cpsl~g van radioak tief afval, is eem ,[p~ BOM ge plaatst . 
Oaz e nepbom besta~t uit 2 pakxen GRICSMEEL , een batterytje en wet 
d r aadjes . Ee n verk le ring (zie vol gende b l nd) werd bijgevoegd . 
Tel efonisch werd mg n op de hoogte gebrach t met de me dedel ing : 
in de zeal wenr de p r ovincial e staten vergaderen i s een pakketje ver 
stopt dot over 3 kwrtier zol ontploffen. Genoeg t ijd dus om he t he l e 
zaakje t e ontruimen . Daa rna de msdedol i ng : WEG MET KERNENERG IE ! 

Aktiegroep KAK ( Kritiese Arnhemme r s tegen Kerneoergie) 
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Dit i s een ~TEP-?:::O~,bestaende ui t 2 pakken ~~~~' een bette rytjE: en Hf. t èrardje~ . 

Geerteerall heeft, in ï.ijn 1'nnk .ie van voorzi tt r ver. de icol!l.ITlis :::ie LOHA, ge<:E::gd dat 
een griesrneclft.briek eevaarlij ker i s èe.n ~en opslEgterrein voor raèioe.ktief ëfvd . 

Deze z.eer Ll:Ï..:sleidende op;;;crkinE; (en andere onwa~n·hedcn) hoeft hi j niet te rektifi
ceren , :te heeft ó~ vice-presielent Vën de hae.g~e rcchtb;;.r.k in een kor t fed.:nf, 
aencc~pt:.r.ncL cloor d<? ~t. Kri tiese l·iëssa uit J.rnhem , bepóëld . 

Geertsc:nll. ke.n cus ~woon doortaan m&t het Y~rsprcièen v&n dit soort leu~er:s . het 
doet het e::-eGte vre7.en oYer ho~ 1 se r :.et:s' èe.;c kommis:::i e haar taak opvl.t . . 
Als het (eleeitin·zertl is cm straffeloos in het. openb~a r t~ bet-eren dE.t griE::meP.1 
eev&~rliJl•o:r is d~1 ke::-nr..fvéi.l omdat, griEs::-~ccl onder bepndde omsU.r.dif.heècn kan or.t
ploffen (ho2 ·:erzint ' ie het): l n::!. t dan de heren er. C:uae:.; st<t tcr.ledt:'!n mr..Dr r.·er.::: 
fl ir.k. bc:nG zi~ r. V '>O!' ~-!?~~~~~-!!~~~~!~~ . 

Dne..ror:t è~::c r::?-~Oii, e!'lld:, t j:.ü~t ·.r:ï'1Ó' :.t e Y~rer..derd "ordt o•e r een ev~r.~uele opslé:.G" 
vun r~èio:l!~tJ:ef-a.:.\al in{'~ pro~:incie G~lder:lr.d . Zo::~ls bekend heeft ée kommis~ie 
~ertse!'J.:::. 2 10'-:·\'t.ie:: in f;~] : •.;rlénc! (ir.dus t.d ~t~;-reir!:'n in '.üjchen ert r:ij:r.eger.) 
gescbil~t c~ach~ ,-oord~ ooslf,g ,,~n lmrnsfv~l . Oc-'t bij een meerderheid van de st.eten
leden bes ; {::lt. èe :1cigj.ng o:n è':! cev·,::-e:n -é..n ::-~ï.di ot:!l:Uef r.fvE-.1 enonn .._e bsgn tali sel'er. . 
De truc 't'""\n de ngerinrr e::1 het ::.fval -Toer een pe:-ioàe vs.n 50 tot. IOO j a.s r boven
gronds o~ te slaan en zoneende dit problc eo 'op te lossen', kan bij veler. de goed
keurint; w":;.iragen. :!: n u~rkelijkheid i::> d~ t. natum·l i.jk geen oplossing mELRt· juist 
een voorui tncht•iY:m v-a.n het ~roolcem . li3t "'orcl t op het bord JedeponeE' r d van gene- . 
ra ties n~nten , (1ie nu D:>G r ie1 c- <:;~f; eebor en zi ·r. . Dit is nisC:c:Jig omdat d9 regerir.g 
oe~ wel ~.oe;, cl~>t sr gcon ec;ltc o_;:.J o:;;sir: "Toer l~e~-nc..fvl11 bssU.at. :-ten kt;n r:ooi t 
gc.r;..nde rr>:.ï è't·::. i~ts àet <!ttize:ld!?'..l jar·cr. :·üijft stré:.le r. en d~<.ràcor ee-n konstante 
bedrcic:inr r omt 1 t c:-::ijnc::-tlj d ni.t>t ).n h~t r.1:i.l ieu terecht zal l:om~n . 
h'el woTdt ce'. è..i.. i. 'ï':!Slni t vt.:.ï t.i • .;d~lijk~ opsla~ de bo~\·t ~-~n 1ticuve kcrncentrele~ 
gelcgit..~ :lt:;:'\r\.~ (r::!t e.fv~lrë:rc-bl':"el:l i "' .i~-:-rs 1 opr;~lost. '). nit teté·en~ nog meer re.
dionl<'o ... ic~•-~ troe:p, tetr!5.,il de n~de1·lé..nd se b<wollcinb in grote mecrde1·heid tegen uit
breiding V Eül :wrnc:~crgic is . 
Toch kerncznt.rales cenn bo:..twcn, tctükent een verk!'Jlchting v&n de èemokr~.t.iE::se 
rechtnt:Lot <'n rnaek·~ v·::rzct tcg':!n deze plTtnr.cn les:_:i tiem. 
Ook het ~-~r;.e t tcc~m de on han!':~ zijnde f'nsie tussen PGEH e n IJSSELCE.HThALE, om<lttt 
deze str..? t:a~rs.:hi .j 'Uij'" t·•e..!r c':!r.. \ ol&~nth step richtir.g nieuHe kerneen t.ralf!s i s 
{\··~llieht :;: u ~:m ~~~t IJssc] '!~c:--) . 

De !wm:niss5 c-~ert:::e::Ja vsrt;~de r!. oe!{ TJe.ndc.ae . Van <12 20 g~meenter. , die zij in e en 
eerder c :-n.~s r.ón r.~ I C't;~ri.na r:eschikt ~e-ror.d voor de opslag van kernt.fvé!.l , moeten 
e r IO a.:',·-;.l len . C'·:nic:-:. de ~:i nà~rlijk~ (maar èe.c.rtloor zee r gevé<~rli j ke) manier 
wa&rop G~ert!;e:ï:~ zi.c!-1 \ a n :üjn t!.tc...k ~l.i.jt , :z:ll clit t\e l eer. spelletje " iet, \<'iet., 
\\'U{li • •• •• • • is 'cerl5 . .)k 1 n:!B .. t:orr'~n. 

Er. <ie ned~rlE.nèsc be ·..rolk:.ng? t1in t~lt niet mee, d i e tvordt niet sericu r+= {:WIJOJII.e.tl-. 

n. hosa ~c"do ( en <'<I'.O) in !Jon HP<B '<eten het niet alleen beter, f~~~~OTi ~ ]] 
Daarom i s wat o:1s betreft, èa':'I<." G en her en statl'nleden, èe bom reed1 , t~~ 

l,_l_G&digitoli_s~-e-r~-~16 ] f.ktieerocp KN~ (~ri tü .. s~ /,rnhc:r-r.c :-s te een ~3rnene:r{;ie) _ _ 


