
Een nieuwe EPR kerncentrale in
Frankrijk is geen oplossing voor
Europa’s energietoekomst
Aan de vooravond van de Franse presi-
dents- en parlementsverkiezingen van
2007, een cruciaal democratisch
moment, kunnen we de bouw van een
nieuwe EPR kerncentrale in Flamanville
(Normandië, Frankrijk) nog tegenhouden.

De beslissing om deze EPR te
bouwen is een aanfluiting voor
de democratie
Vergis u niet: als deze nieuwe kerncen-
trale gebouwd wordt, zullen er vele
nieuwe kerncentrales volgen. Het is de
vernieuwing van het hele nucleaire park
die op het spel staat. De EPR is een nieuw
type kerncentrale, maar even gevaarlijk
als de huidige kerncentrales: Nucleaire
ongelukken, kernafval, radioactieve lek-
kages, proliferatie en kwetsbaarheid voor
aanslagen: deze gevaren zijn nog steeds
niet opgelost!

Energie is een zaak die ons allen
aangaat!
Over de toekomst van de Europese ener-
gievoorziening moet beslist worden door
alle Europeanen, en niet door de pro-ker-
nenergielobby die alleen zijn eigen belan-
gen verdedigt. Recent heeft 84% van de
Fransen zich uitgesproken voor her-
nieuwbare energie en 77% van hen wil
dat de zeggenschap over energie wordt
uitgebreid (peiling
BVA 21-22 juli 2006). Alleen energiebes-

paring en hernieuwbare energie maken
het mogelijk om de strijd tegen klimaat-
verandering te winnen en komende gene-
raties van een toekomst te verzekeren.

Als de ERP gebouwd wordt blij-
ven Frankrijk en Europa gevan-
gen in een verouderd, centralis-
tisch, vervuilend en gevaarlijk

energiemodel.
We moeten daartegen

protesteren!

Om de bouw van de EPR te voor-
komen moeten we met zoveel
mogelijk mensen de staat op.

Doe mee!
Laat je stem horen op 17 maart!

Inormatie en gezamelijk vertrek
uit Nederland:
www.tegenstroom.nl
www.stop-epr.org
E-mail : wiseamster@antenna.nl
Tel : 020-6126368

Aan jullie om te protesteren !
Geel is de symbolische kleur van de
5 manifestaties. Draag gele kleren of
neem een geel voorwerp mee.
Maak je eigen radioaktieve vaatje,
dat je kunt dumpen tijdens de mani-
festaties op zaterdag 17 maart om
14.00 uur.


