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Pro-kernenergie congres in Nederland niet welkom. WISE blokkeel-t toegang voor 80 
internationale gasten bij het ECN 

Een groep van ongeveer vijftien activisten tegen kernenergie blokkeert de hoofdtoegangspoort tot 
het Energie OnderzoeksCentrum, het ECN, in Petten, Noordholland. 
Zij houden zo'n tachtig internationale atoom-lobbyisten tegen, uitgenodigd door het ECN voor een 
congres over de vermeende zegeningen en toekomstkansen van kernenergie. 
De actie is om 08.15 begonnen en duurt voort tot de congresgangers onverrichterzake huiswaarts 
keren! · 

Vertegenwoordigers van de nucleaire industrie, in het defensief gedrongen, zoeken elkaar een paar 
maal per jaar op om wonden te likken en een poging te doen een strategie te ontwikkelen die het 
tij moet keren. Misbruik makend van de algemeen levende zorg over dreigende klimaatverandering 
als gevolg van het gebruik van fossiele brandstoffen grijpt diezelfde industrie de discussie over de 
noodzaak tot een duurzamer energiegebruik aan om zich opnieuw te verkopen als schoon, 
oneindig en veilig. 

Niet alleen misleid de nucleaire industrie hiermee het publiek (kernenergie draagt wel degelijk bij 
aan het broeikaseffect, op het gebied van veiligheid is en wordt nauwelijks vooruitgang geboekt 
en atoomenergie kan met de beste wil ter wereld niet als duurzaam gekenschetst worden) de 
discussie over kernenergie zorgt ook voor verdere vervuiling en daarmee vertraging van het debat 
over wat er werkelijk dient te gebeuren; een krachtig energiebeleid gericht op verdere 
efficiëntieverbetering, besparingen en grootschalige investeringen in werkelijk duurzame bronnen 
die eigenlijk alleen nog wachten op financiële injecties om door te kunnen breken. 

WISE, de organisator van de actie, is al ruim 21 jaar internationaal actief tegen kernenergie- en 
met succes!! WISE wil met de actie duidelijk maken dat een dergelijk congres achterhaald, 
onzinnig en ongewenst is. De bussen met deelnemers aan het congres worden voor het ECN 
tegengehouden; In dit land praten we niet meer over verdere investeringen in kernenergie!! 
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