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MILIEU is een kampagne in verkiezingstijd .
Deze kampagne is opgézet door enkele landelijke en regionale organisaties en groepen .d ie zich al jarenlang inzetten voor
een toekomst. zonder kernenergie. De verkiezingen voor de Tweede Kamer op 21 mei'
1986 worden heel belangrijk om dit doel
te bereiken.
VERn.F:liHGEN BESLI SSEND?

De verkiezinge~ kunnen beslissend worden
over de vraag of de nieuwe kerncentrales,
die ~e nu~dige regering wil, ook daadwerkelijk gebouwd worden • . En daarmee ook of
een energiebeleid z6nder kernenergie, maar
gebaseerd op energiebesparing, warmtekrachtkoppeling, modèrne ·gascentrales en
w1ndenergie, een kans krijgt. Het is een
één' of het ander. Als er, voor miljarden
guidens, tot 4 kerncentral es worden gebouwd zal aan die andere energiebronnen
nauwelijks meer aandacht worden besteèd.
Terwijl een toekomst zonder kernenergie
veil iger is, en goed voor portemonnee en
mili·e u.

De huidige CDA/VVD-regering probeert, net
als bij de kruisraketten, nog voor de verkiezingen de zaak zo veel mogelijk vast te
leggen . In ieder geval 2 bouwen , de optie
op meer openhouden. Maar een nieuw parlement en een nieuwe regering hebben nog alle
vrijheid het energiebeleid ten goede te
keren . Er is slechts een principebeslui~
genomen en er zijn mogel ijke vestigingsplaatsen aangewezen. Méér is er nog . niet
gebeurd. Er zijn nog geen konkrete bouwplannen. Er is nog geen enkele vergunning
verleend. De zaak ligt nog open , na mei
1986.
.
GEEN IERNENERGIE, ALS U DAT WILT

Doel van deze kampagne is de kernenergieproblematiek in de verkiezingstijd breed
onder de aandacht .te brengen . Kernenergie.
kan gestopt worden, als wij dat
willen. Niet alleen door te stemmen, maar
ook door politici verantwoording te vragen
voor hun standpunten, door hen te beÏnvloeden met allerlei aktiviteiten. Door in Uw
eigen omgeving te praten over de keuze die
we in mei 1986 kunnen doen . Deze folder
vertelt U meer over hoe U mee kunt doen.

NOG ALLE VRIJHEID

Eens in de vier jaar Z1Jn politieke partijen heel direkt van 6ns, gewone mensen, afhankelijk. Dat is als er een ni euwe Tweede
Kamer gekozen moet worden. Door de verkiezingen van 1986 kunnen we de politieke verhoudingen zo veranderen dat, o~ te beginnen, de bouw van de nieuwe kerncentrales
niet doorgaat. We moeten die kans aangrij pen.

Het Komitee Tegen. Kernenergie bestaat uit:
Vereniging Milieudefensie
Sti~hting Natuur en Milieu
Landelijke Hervormde Jeugdraad
De regional e Platforms Tegen Kernenergie
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Vindt U ook dat er geen nieuwe kerncentrales moeten komen en wilt U meedoen aan deze
kampagne, dan kunt U kiezen uit de volgende mogelijkheden:

* goed stemmen!
* meehelpen aan

de verspreiding van
affiches en de huis-aan-huiskrant en het
opzetten~ aktiviteiten in Uw.plaats of
t'tl,to,., ~e~~
'tJ.· 4('
regio.
Bij de regionale steunpunten of
"d..
~~;.
het sekretariaat kunt U informeren of er
al een groep in Uw omgeving aktief is.
*
verkiezingsbijeenkomsten bezoeken (zo moDEN HAAG- De Centrale Raad voor de MIUeubygiêne, het
rnaamsteadvieslichaamvanderegertngopmilieuaebied.
gelijk
samen met anderen) en de kernener10
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huis-aan-huiskrant en in een speciale
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folder besteden we aandacht aan de stand-~~~
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punten en aktiviteiten van de politieke
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partijen op dit punt.
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financiële ondersteuning. De kampagne
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In deze folder zit een antwoordstrook die
U kunt insturen als U wilt meewerken of
meer informatie wilt. A ';)d;lll;;iiiiiii'iiïiJI
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HOE ZIET DE KAMPAGNE ERUIT?
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De kampagne gaat 5 april van start met een
landelijke manifestatie in
gebouw Trianon, Oudegracht 252 te Utrecht.
Aanvang: 11.00 uur. De kampagne loopt door
tot aan de verkiezingen.
In de weken voor de verkiezingen worden op
grote schaal affiches en een huis-aan-huiskrant verspreid. De krant zo mogelijk met
een oplage van een half miljoen.
De bedoeling is dat er regionale en
plaatselijke aktiviteiten worden georganiseerd en verkiezingsbijeenkomsten worden
bezocht. Momenteel zijn ong. 250 lokale en
regionale groepen aktief in de kampagne.
Elke regio heeft een steunpunt. Door de
landelijke kampagn~groep wordt gewerkt aan
aktie- en informatiemateriaal. Via de
landelijke media probeert ze de kernenergiediskussie te stimuleren.
Het landelijke sekretariaat, de spil van
deze aktie, is gevestigd bij de Vereniging
Milieudefensie.

VERKRIJGBAAR
1.
2.
3.

AKTIEMATERIAAL

affiche(v.a 5 april)
huis-aan-huiskrant (v.a. 5 april)
stikkers (tegen betaling fl. 5,50 inkl.
porto-voor 40 stuks)
4. (deze) infofolder
5. manifest deelnemende organisaties
6. verspreidfolder (mn. bij gemeenteraadsverkiezingen)
7. analyse partijstandpunten kernenergie
8. algemene informatie kernenergie
9. informatie over de voorkeuren en stemgedrag doelgroepen
10. tips voor lokale aktiviteiten
11. Brief "Kettingaktie tegen Kernreaktie"
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Pontanusstraat 11, 652'f .MA
NOORD-BRABANT, oost: Wim Haalboom, p.a. Brabantse Milieufederatie, postbus 591, 5000 AN Tilburg,
Theo van de Heuvel, Kerkstraat 6e, 5476 KL Vorstenbosch,

2e Weteringplnts. 9, 1017 ZD A'dam
GEEF GELD: giro 101100, SFME, A'dam
Gerard Verbeeke, Grindweg 40, 4782 AG Moerdijk,
ZEELAND: Theo Prins, p.a. Zeeuws Platform, postbus 334,
4460 AS Goes,
ZUID-HOLLAND, Drechtsteden: Wim van de Drift, Drechtstedenplatform, Kasperad 116, 3311 ZH Dordrecht,
ZUID-HOLLAND: Kees en Marij Louw-Lolleman, Waaienberg 60,
2716 PC Zoetermeer,
NOORD-HOLLAND: Kees Vissers en Liesbeth Beekhuis, p.a.
Contact Milieubescherming N. Holland, Nicolaasstraat 2 B,
1506 BB· Zaandam,
UTRECHT: Angela Wolbers, Hoornseschans 27,
3423 TJ Nieuwegein,
GELDERl.AND, Rhenen en omgeving: L. Cobben-Meier,
Werkgroep Milieubeheer Rhenen, Utrechtsestraatweg 7,
3911 TR Rhenen,
GELDERLAND, Arnhem en Nijmegen: Energiewinkel, Daalseweg 30,
6521 GM Nijmegen,
GELDERLAND, Deventer: Harry Langeveld, Grote Kerkhof 6,
7411 KT, Deventer, ?
OVERIJSSEL: Natuur en Milieufederatie Overijssel,
Thorbeckegracht 22, 8011 VM Zwolle,
DRENTE: Wypkeline Wynants, Ny1ande 7, 9452 VA Rolde,
GRONINGEN: Joop Boer, p.a. Milieufederatie Groningen,
Emmasingel 15, 9726 AJ Groningen,
FRIESLAND: Dirk van de Ham, Stationsleane 5, 8614 AN Oudega (W),
NOORD-OOST POLDER: Bob Crebas, Welierzandpad 14d, 8314 PZ Bant,

ANTWOORDSTROOK
Opsturen aan sekretariaat "Stem Tegen Kernenergie", 2e Weteringplantsoen 9, 1017 ZD
Amsterdam

-----------------------------------------------------------------------------~
naam(+ evt. organisatie) •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

adres ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
plaats en postcode ••••••••••••••••• ~•··•••••••••••••••••••••••telefoon
Owil meewerken aan de verspreiding van de krant en het affiche
aantal exemplaren krant ••••••• affiche ••••••
0 wil ook plaatselijke aktiviteiten organiseren
0 wil op de hoogte blijven
0 wil het volgende informatiemateriaal: (nummer) •••• (aantal ex.) ••••••••
(nummer) •••• (aantal ex.) ••••••••• (nummer) •••• (aantal ex.) •••••••••

WAAROM GEEN IERNENBRGIB.

Wellicht ten overvloede een paar argumenten
waarom kerncentrales ongewenst en ook niet
nodig zijn:
Kerncentrales produceren hoog radio-aktief
afval dat tienduizenden jaren gevaarlijk
blijft. Ondanks meer dan dertig jaar onderzoek is een definitieve opslag nog niet gevonden en het is zeer de vraag of er ooit
een venintwoorde methode komt. Het is o·n
-verantwoordelijk het afvalprobleem in die
situatie naar toekomstige. generaties door
te schuiven.
Een groot ongeluk met een kerncentrale kan
zeer ernstige gevolgen hebben. Er kunnen
duizenden doden vallen en een gebied van
honderden vierkante kilometers zal voor jaren pnbewoonbàar zijn en onbruikbaar voor
landbouw. De drinkwatervoorziening komt in
gevaar.
Kerncentrales zijn.niet nodig. Een elektriciteitsvoorziening gebaseerd op warmtekrachtkoppeling, moderne gascentrales en
efficiënter gebruik is .zeer goed uitvoerbas~. Het licht gaat heus .niet uit. ~et
milieu wordt . er beter van: minder ~uch.t
verontreiniging en minder .afval. En we hoeven zeker niet meer te bet~len voor onze
elektriciteit dan wanneer we kernenergie
zouden gebruiken. De extra aardgasinzet is
gerechtvaardigd· (en wordt weer terugverdiend) omdat. het wordt ingezet in efficiënte apparaten.

STOP KERNENERGIE, GEENNIEUWE
KERNCENTRALES
steun het protest tegen kernenergie

