
De antikernenergiegroepen BI “Kein Atommuell in Ahaus”,AKU Gronau en “Aktionsbuendnis Muensterland
gegen Atomanlagen” organiseren van 1-4 mei 2008 de voorjaarsconferentie van de Duitse antikernenergie-
beweging met een kamp en een heel weekend met politieke activiteiten.

Het doel is om de politieke eis voor een onmiddellijke sluiting 
van alle kerninstallaties kracht bij te zetten!

Ondanks ernstige ongelukken in de kerncentrales Krümmel en Brunsbüttel (beide nabij Hamburg) is er
sinds 2005 in Duitsland geen kerncentrale gesloten. Zelfs de kinderleukemiestudie heeft tot nu toe geen
gevolgen. Integendeel, de kernindustrie probeert nieuwe reactoren te bouwen in heel Europa.

Daarom hebben we meer politieke druk nodig om de kernindustrie en de 
kernenergievriendelijke partijen in het defensief te brengen.

Thema’s op de conferentie:
1. Onmiddellijke sluiting van alle kerninstallaties: Hoe kunnen we dit doel bereiken? 
De nucleaire maffia verdedigt met veel inspanning elke kerncentrale – en zij eisen een langere levensduur
voor hun reactoren.We hebben strategieën nodig om ons daartegen te weer te stellen.
2. Opslagplaatsen voor kernafval: Er bestaat geen veilige manier om kernafval langdurig op te slaan.
Op dit moment proberen de Duitse regering en de kernindustrie om hun projecten voor opslag voor de
middellange en lange termijn er door te drukken. Hoe kunnen we het verzet tegen deze projecten bundelen? 
3. Kerntransporten: Zonder kerntransporten kan geen kerninstallatie in bedrijf zijn.
In Duitsland wordt al jaren gefocust op de kerntransporten van La Hague naar Gorleben. Hoe bereiden we
ons voor op de 15-30 kerntransporten vanuit La Hague naar Ahaus en kunnen we onze strijd tegen de
uranium(afval)transporten van en naar Gronau intensiveren?  
4. Uraniumverrijking: In Gronau (en Almelo!) is de in bedrijfsname van de tweede Urenco-verrijkingsfabriek
aan de horizon.
Hoe kunnen we efficiënt verzet plegen tegen de wereldwijde expansie van Urenco? We willen discussiëren
over concrete protesten voor de Europese Uranium Actiedag op 20 september 2008.
5. Kernindustrie: Hoe kunnen we de positie van de grote kernenergiebedrijven (EON, RWE, EdF,AREVA, BNFL,
Rosatom …) verzwakken?
In Hamburg en Berlijn toont het voorbeeld Vattenfall aan: De kernindustrie is niet immuun en kan hun
klanten massaal verliezen.
6. Internationale samenwerking: The antikernenergiebeweging heeft samenwerking nodig over de
grenzen als we succesvol willen zijn. Uranium(afval)transporten, transporten naar Gorleben, en het verzet
in Belene (Bulgarije), Olkiluoto (Finland) of Flamanville (Frankrijk) tonen aan dat zonder internationale
samenwerking en solidariteit onze strijd is verloren. Op dit moment zijn er veel positieve initiatieven voor
internationaal verzet en internationale campagnes.
7. Militaire dimensie: Het gebruik van kernenergie is altijd verbonden met militaire aspecten.
Het thema uraniumverrijking toont duidelijk de nauwe verbanden aan tussen “civiel” en “militair” gebruik
van kernenergie (atoombommen, proliferatie, uraniumhoudende munitie, ….)
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Conferentieprogramma:

1 mei:
vanaf 11:00 am: mei-festival van de BI Ahaus op de BI-kampplek tegenover de plek voor kernafvalopslag,
opening van het kamp.
14:00 uur: demonstratie bij de opslagplek
avond: open programma in het kamp 

2 mei:
12:00 uur: start conferentie , aankomst van de deelnemers
13:00 uur: openingswoorden, verslagen over verzet bij kerninstallaties
15:00 uur: koffiepauze
16:00 uur: presentaties met discussie
16:00-17.30: Peter Diehl, coördinator van het WISE Uranium Project:
Schone kernenergie? Uranium mining and the path towards uranium enriching
17.30-18.30: Regine Richter, campagnevoerder bij Urgewald:
Financiering van de kernindustrie – banken en nucleaire leningen
18.30 uur: avondeten, concert

3 mei:
09:00 uur: ontbijt
10:00 uur: presentatie van de workshops
I. Onmiddellijke sluiting van de kerninstallaties (d.w.z. politieke perspectieven)
II. (Midden)Lange termijn opslag van kernafval
III. Kern- / uraniumtransporten
IV. Uraniumverrijking
V. Kernindustrie
VI. Internationale samenwerking van de antikernenergiebeweging
VII. Militaire dimensie
VIII. Kernenergie en klimaatdebat
IX. Gezondheidsrisico’s
11:00 uur: workshops (block I)
13:00 uur: lunch
14:30 uur: presentatie/workshops (block II) 
Prof. Dr. Inge Schmitz-Feuerhake: De kinderleukemie-studie: resultaten and gevolgen
16:00 uur: plenaire zitting, presentatie van de workshop-resultaten, discussie
18:00 uur: avondeten
20:00 uur: programma met politieke komedie 

4 mei
09:00: ontbijt
10:00: laatste plenaire sessie, perspectieven van antikernenergieactiviteiten 
12:00: einde van de conferentie, lunch
13:00: persconferentie in Ahaus
14:00: protestwandeling bij de verrijkingsfabriek in Gronau (auto cavalcade vanuit Ahaus)

Contact/Registratie:
BI Ahaus: mail@bi-ahaus.de, www.bi-ahaus.de
Aktionsbuendnis Muensterland gegen Atomanlagen:
atomstopp@citykom.net, Phone: 0049-(0)151-12702596
Conferentiecentrum/accommodatie: Dorothee-Sölle-Haus,Wüllener Street 16, 48683 Ahaus
Kamp: „BI-Wiese“, tegenover de opslagplaats voor kernafval in Ahaus-Ammeln

Verdere Informatie: www.aku-gronau.de, www.sofa-ms.de, www.mega-waltrop.de www.urantransport.de
Donaties: BI „Kein Atommuell in Ahaus“, Sparkasse Westmuensterland, BLZ 401 545 30, Konto 59 564 021,
steekwoord „Fruehjahrskonferenz“


