Middelburg, 10-7-91
Vandaag, 10 juli 1991, hebben wij het hoofdkantoor van de
COVRA <Centrale Organisatie voor Radioaktief Afval> aan de
Loskade 29 in Middelburg bezet.
We zijn tot een bezetting over gegaan om de COVRA het werk
voor een korte periode te bemoeilijken of te verhinderen.
Zij zijn immers verantwoordelijk voor de 'oplossing' van het
radio-aktief afval probleem en daardoor mede-verantwoordelijk voor het instand houden van kernenergie. Door deze
technies ondeugelijke 'oplossing' wordt geprobeerd kernenergie aanvaardbaar te maken. Dat dat echter niet lukt, bewijzen
ook weer de laatste opiniepeilingen waaruit blijkt dat 84'
tegen nieuwe kerncentrales is en ook een ruime meerderheid
voor de sluiting van de centrales in Dodewaard en Borssele.
We vinden dat eerst de grootste producenten van radioaktief
afval C90' komt uit de kerncentrales) stilgelegd moeten worden en dan kan, zonder tijdsdruk of politieke belangen, gezocht worden naar de minst slechte opslag mogelijkheid.
Decennia van argumenteren en protesteren, de radioaktieve
besmettingen door Hanford, Harrisburg, Windscale en Tsjernobyl <om er een paar te noemen>, de uraniummijnbouw,
verspreiding van kernwapens, gevaren van transporten, de
miljarden fiasko's van bijv. Kalkar, Wackersdorf, MülheimKärlich, etc. maken duideiijk dat de argumenten van de kernenergie-lobby <veilig,
schoon en goedkoop> vals en absoluut
ondeugdelijk zijn.
Het gaat echter al lang niet meer om de argumenten, ' t gaat
om domme macht en belangen. En de arrogantie van die macht
neemt toe.
Oe GKN wil Dodewaard veel langer open houden, de KEMA en het
ECN delen mee dat ze het type nieuwe kerncentrale al hebben
uitgezocht en de COVRA gaat er ook al jaren vanuit dat er
bij gebouwd gaat worden; opslag-ruimte genoeg. Daarbij komt
dat de regering van mening is dat de inspraakmogelijkheden
voor grote projekten beperkt moet worden.
Zo wordt op verschillende fronten, op verschillende manieren
de beslissing al voorbereid ten gunste van nieuwe kerncentrales en het in stand houden van een levens-gevaarlijke
technologie.
Daarom is het tijd dat de kernenergie oppositie weer flink
van zich doet spreken: het worden belangrijke tijden.
Daarom ook roepen we iedereen op aan- de blokkade van de
kerncentrale in Dodewaard op zaterdag 20 juli deel te nemen.
Tevens willen we nu al duidelijk maken dat de honderden
transporten van radio-aktief afval van de ECN in Petten naar
het COVRA-terrein in Borssele, wat ons betreft niet geruisloos en probleemloos zullen verlopen.
STOP KERNENERGIE!

