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PERSVERKLAIUNG 

BEZETTING KANTOOR DUITSE SPOORWEGEN IN ROTTERDAM BEGONNEN 

Zojuist hebben anti-kernenergie activisten het kantoor van de Duitse Spoorwegen aan het 
Rodezand 34 in Rotterdam bezet. Volgende week dinsdag zal de Deutsche Bahneen lading 
Lernafval -een zogeheten Castor- proberen te vervoeren naar het dorP.ie Ahaus aan de grens bij 
Enschede. Minimaal 10.000 actievoerders uit Duitsland én Nederland zullen het transport 
proberen te verhinderen. De bezetting van het kantoor in Rotterdam is een laatste 
waarschuwing aan de Duitse Spoorwegen. Wa nneer zij het transport doorzet zijn de gevolgell 
voor haarzei f. 

De Duitse overheid zit behoorlijk in haar maag met het afval van haar kerncentrales. Het wordt 
nu 'tijdelijk' opgeslagen totdat er een oplossing voor gevonden is. Die opslag gebeurde eerst in 
Gorleben, in midden-Duitsland. Daar waren de protesten van de lokale bevolking en andere 
atoomtegenstanders zo massaal dat het spul nu aan de Nederlandse grens gaat worden 
bewaard. Het eerste transport komt woensdagmorgen 25 maart aan. 

De organisator van de bezetting, het "Anti Atoom Plenum Rotterdam", wil een stop op het 
opslaan van radioactief afval. Z ij vindt dat a lle kerncentrales moeten sluiten. Atoomstroom, zo 
stelt zij, is levensgevaarlijk en duur. Het afval van de centrales vormt een enorm probleem 
\ taarvoor nog geen oplossing in zicht is. Pas als alle kerncentrales dicht zijn kan er gesproken 
worden over de opslag van het afval. Tot die tijd wordt het transport van de Castors 
gehinderd. De twee transporten tot ou toe hebben elk 150 miljoen Duitse mark gekost. Het 
transport naar Ahaus za l minstens dat bedrag kosten . Op deze manier zal de Duitse overheid 
haar atoompolitiek wel moeten wijzigen. 
De Duitse spoorwegen, zo stelt de anti-atoom groep, verdienen behoorlijk aan de 
afvaltransporten en zijn zo medeverantwoordelijk voor het gebruik van kernenergie en de 
onverantwoorde opslag van radioactief afval. Daarom wordt vandaag het kantoor van de 
Deutsche Bahn AG in Rotterdam bezet. Dit is nog maar een voorproefje van de acties in 
Duitsland komende week. Zaterdag is er een grote demonstratie in Münster. Daarna volgen er 
acties om het transport te verhinderen. 

De bezetting van het kantoor duurt eeu uur. 

**** 
noot aan de redactie: 
T)e perswoordvoerder van de bezetters is tot 12.30 uur telefonisch bereikbaar op 06-5171 1 134 

- - -
Vanuit Nederland zullen bussen naar de acties in Ahaus rijden . Coorcli.natie van de busreizen 
wordt verzorgd door W lSE-international. 
Voor .meer informatie hierover kunt u contact opnemen met Worlel Information Service on 
Energy. 
Ketelhuisplein 43 
I 054 RD Amsterdam 
tel. 020-6126368 
fàx 020-6892179 
e-mail : wiseamster@antenna.nl 


