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Op vrijdag 30 december, na de wekelijkse vergade
ring van de udnisterraad, deeloe Van Agt mee, dat
de beslissing over de uitbreiding van de UCN zich
bevindt in het stadium van de ·schemering tussen

principiële en definitieve beslissing-. Dries

slaat daarbij weer eens de spijker op de kop . De

besluitvormingsprocedure rond de-ultracentrifuge
1n Almelo is uiterst schimadg en ondoorzichtig.

Telkens weer kunnen we in de krant lezen dat nu
het definitieve besluit gevallen ls. Telkens
blijkt toch weer dat er toch nog aan enkele voor
waarden voldaan moet worden, alvorens gebouwd kan
gaan worden. Ondanks beloften, gedaan door de vori
ge regering. lijkt het parlement buiten spel te
staan . Immers, in het huidige regeerakkoord zijn
CDA en VVD overeen gekomen dat de uitbreiding van
de UCN geen zaak is voor het parlement, maar dat
het kabinet bevoegd is daarover zelf te beslissen.
Wat is er nu op de "schemerige" avond van 30 de
cember bekend gemaakt? Onze minister van Buiten
landse Zaken, Van der Klaauw heeft in de laatste
week van het jaar overeenstemming bereikt met zijn
collega's in Gr00t-Brittannle en West-Duitsland
over de aan Brazilië op te leggen veiligheidsga
ranties . Deze in een brief aan de braziliaanse re
gering verwoorde voorwaarden zou op korte termijn
door de drie ambassadeurs in Brazilië gemeenschap
pelijk aangeboden worden .
Of dat inmiddels gebeurd is , en wat de inhoud van
die brief is, is onbekend. Brazilië heeft ook nog
niet geantwoord. Het feit, dat Van der Klaauw zo
razendsnel tot overeenstemming is gekomen met En
gelnd en Duitsland, duidt er op dat er behoorlijk
wat water in de wijn gegooid is, in vergelijking
met de voorwaarden die Van de Stoel in zijn hoofd
had . De voorwaarden van van de Stoel hielöen onder
meer in dat er een plutonium depot op Braziliaans

grondgebied zou komen, dat geheel beheerd (inclu
sief bewaakt) zou worden door het IAEA (het Atoom
buro van de verenigde Naties).
Brazilië heeft toen al aangegeven dat deze, en an
dere voorwaarden, slechts akseptabel zijn, voorzo
ver zijn geen diskriminerend karakter hebben, dwz.
als ook andere landen in soortgelijke situaties
zich bij dezelfde eiaen neerleggen.
Het lijkt er dus op dat de voorwaarde afgezwakt
zijn. Dit heeft mogelijkerwijze twee gevolgen. Ene~

zijda zal de Braziliaanse regering zich er vlotter
bij neerleggen. Anderzijds zal de oppositie in de
Tweede Kamer groter zijn. De regering heeft aange.
kondigd dat de definitieve beslissing aan de kamer
meegedeeld zal worden ten tijde van de regerings
verklaring (op 16 januari) of vlak daarna. Er wordt
vanuit vele politieke partijen , waaronder CDA en
D'66, op aangedrongen om de kamer bIj de beslissing
te betrekken. Als de regering verstandig is, staat
zijn dit het parlement toe . In elk geval zal er van
uit de kamer geinterpelleerd worden.
Het Landelijk Energie Komitee onderhoudt tezamen
met het Braziliëkomitee , intensief kontakt met een
aantal kamerleden , die voor partij het debat zullen
gaan voeren. Wij zijn in staat om hen goed gedoku
menteerde informatie te verschaffen, waarmee aange
toond kan worden dat de gevraagde veiligheidsgaran
ties allesbehalve waterdicht zijn, en dat de aank
ties die zouden moeten volgen op overtreding van
de voorwaarden, niet effectief zijn en bovendien
niet ui~gevo8rd zullen worden.

Het is duidelijk wat voor een strategie er ge voerd
wordt van de kant van de regering en de URENCO.
Telkens wordt er een beslissing genomen, denk aan
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"dit is nog geen definitieve beslissing-, er moet
nog aan een aantal voorwaarden voldaan zijn". Maar
al .die kleine beslissingen samen vormen de "grote"
beslissing, en op een gegeven moment staan wij dan

voor de voldongen feiten. Deze taktiek wordt vaak
gebruikt door overheden om tegen de zin van parle
m nt, bevolking en andere demokratische organen,

beslissingen door te drukken.
Al met al ziet het er naar uit dat de uiteindelijke
beslissing verkeerd uit zal vallen, en dat de de
monstratie op 4 maart in Almelo door zal moeten gaan.
We demonstreren dan niet alleen tegen de ultracen
trifuge en de gevaren die daar aan verbonden zijn.
We demonstreren ook tegen ondoorzichtige, ondemo
kratische besluitvorming.
Evenals bij de demonstratie van 24 september in Kal
kar, wa~bij 50.000 men~en achteraf hun mening lie
ten doorklinken, zal het ook voor 'Almelo' mogelijk
zijn om de papieren beslissing alsnog terug te
·draaien. Waar recht tot onrecht wordt, wordt verzet
tot plicht.

MOGELIJKHEID VOOR SUBSIDIE VOOR GROEPEN

Regionale en plaatselijke groepen kunnen sub
sidie aanvragen bij het subsidiefonds voor
Plaatselijke aktiviteiten. Aktiviteiten die:
1. gericht zijn op voorlichting, bewust

wording en aktivering van individuen en
groepen en groeperingen m.b.t. mondiale ont-

wikkelingsproblematiek.
2. plaatselijk of regionaal gericht zijn.
3. êênmalig van aard zijn.
4. ondersteunend zijn voor andere, meer

kontinue aktiviteiten van de groep.
komen in aanmerking voor subsidie.

Als er subsidie wordt verleend dan is dit in
de meeste gevallen 30 tot 75% van de voor de
aktie gemaakte kosten. Het maximum toegekende
bedrag is t750.- Het percentage hangt af van
de mate waarin voldaan wordt aan de volgende
kriteria:

a. g!~es~ns_~n_~~~~gh~ngje moet duidelijk het
verband aangeven tussen mondiale problematiek
en de eigen situatie van de mensen die je wilt
bereiken

b , g!?!i!!S!i:!?!H? wie wil je met de aktiviteU be
reiken en waarom en hoe. In hoeverre is de
froep bekend met de achtergronden en de samen
stelling van de groep die je wilt bereiken.

c. É!?!!2~_Ye de mogelijkheden voor vervolg
op de aktiviteit moeten duidelijk worden aan
gegeven.

d. Y!?!?~2!i!~~!g!ng_~n_!i!Y~!Y!~!~moeten gedegen
zijn zodat er ook uit de ervaringen geleerd
kan worden. De begeleidingskommissie vindt
het belangrijk dat gebruik wordt gemaakt van
de mogelijkheid van begeleiding, vooral bij
de ·evaluatie.

Procedure
De groep dient een subsidieaanvraag in waarin op
alle voorgaande punten wordt ingegaan, de akti
viteiten zo nauwkeurig mogelijk worden omschre
ven en een begroting is bijgevoegd. De kommis
sie vergadert iedere eerste maandag van de
maand, voor de vergadering van februari moeten
de subsidieaanvragen de laatste week van janu
ari binnen zijn. Als de kommissie heeft be
slist krijgt de groep een voorakkoord-verkla
ring die getekend moet worden teruggestuurd,
daarna wordt 60% van de toegezegde subsidie
overgemaakt. De eindafrekening volgt onge-
veer een maand na de aktiviteit, wanneer ook
een eindverslag moet worden ingeleverd.
In de aanvraag moeten de volgende zaken staan:
- wie vraagt de subsidie aan (soort groep)
- kontaktadres met telefoonnummer

- wat is het doel van de aktiviteit
- op welke mensen richt men de aktiviteit.

waarom is juist voor deze groepen gekozen.
- hoeveel mensen je denkt te bereiken
- het programma, met data en tijden en waar-

om voor deze aktiviteiten gekozen is
- is deze aktiviteit een vervolg op eerdere

aktiviteiten, ervaring daarmee opgedaan.
- zijn er plannen voor een verVOlg, wil men

daar de zelfde mensen mee bereiken als die
men nu hoopt te bereiken

- heeft de groep begeleiding
- hoe stelt men zich de voorbereiding en



evaluatie voor
- heeft de aanvrager rebhtspe~soonlijkheiden

zo nee wie is dan financieel verantwoordelijk
- begroting met uitgaven en inkomsten.

Mogelijkheden

Er kan dus subsidie worden aangevraagd voor
het organiseren van fil~ en informatie avon
den en allerlei andere aktiviteiten. De ak
tiviteiten m.b.t. Almelo zijn eenmalig omdat
er maar êên demonstratie is gepland, maar
zijn natuurlijk ondersteunend voor andere
energie en anti atoom aktiviteiten. Dat
energie een mondiale zaak is zal iedereen ti
wel duidelijk zijn. De problematiek rond'
'Almelo' heeft met Brazilie maar ook met
de hele derde wereld te maken, atoomexport
en verspreiding van atoomwapens. Bewustma
king van een fundamentele zaak als energie

is heel belangrijk omdat het zQwel het (;
leven van de mensen in ons land en andere
geindustrialiseerde landen, als dat van .
de mensen in de arme landen direkt bein-
vloed.

ADVERTENTIEKAMPAGNE OVER 'ALMELO i

Om tijdens de behandeling in de 'l'Weede Kamer als
nog de 'vertegenwoordigers' met de neus op de
feiten te drukken, is het initiatief ontstaan om
inde twee grootste landelijke dagbladen,die steeds
weer de spreekbuis van de UCN-propagandamachine
blijken te zijn, een pagina-grote advertentie
te plaatsen. Deze vorm van tegen-informatie is
hard nodig. Op dit moment hangt het mede van uw

financiële steun af, of dit initiatief doorgang
kan vinden. Reeds enkele duizenden guldens zijn
binnen. Genoeg is het echter niet. Stort minimaal
f 10,= op girorekening. i489584, ten name van P.E.
pe Neeling te Utrecht, o.v.~. iAlmelQ'. Probeer
ook uw famil.ie, vrienden of buren het belanq in
te laten zien van deze kampagne. Laat ook hen
f 10,= storten.

Het is belangrijk om op alle punten goed
in te gaan • Voor begeleiding zijn adres
sen bij de kommissie verkrijgbaar maar
·er kan daarvoor tot op zekere hoogte ook
een beroep worden gedaan op mensen van het
LEK.
Nadere informatie over het aanvragen van
subsidies bij Odilia Boele 020-221366
Het adres van de kommissie is:
Begeleidingskommissie van het
subsidiefonds voor plaatselijke~
ak tivitei ten
sekretaris Ab van Bochove
Westerkade 18
Utrecht

ALMELO - ACHTERGRONDBOEKJE

Volgende week zal het door het L.E.K. en het
Braziliëkomitee samengestelde Achtergrondboekje
van de persen rollen. In 50 pagina's zal met
bronnenmateriaal de 3e Energiekrant over 'Alme
lo" verder worden uitgewerkt. Voor alle regio
nale en plaatselijke aktivisten een noodzake
lijk zakboekje om mensen uit alle maatschappe
lijke lagen te mobiliseren. Aan de orde komen
o.a. de maatschappelijke aspecten van kernener
gie, de verspreiding en produktie van atoo~

bommen, achtergrondinfo over Brazilië en Au
stralië, de Nederlandse politieke situatie:
Kamerstukken en partijprogramma's, financiële
konsequenties, de alternatieven voor kernener
gie:uitgebreide aandacht aan de nota van Theo
Pctma 'Energiebeleid met minder risiko's' en
die van de Industriebond N.V.V. 'Energie ons
een zorg'. Prijs: ± f 2,= + porto, verkrijbaar
bij het L.E.K., 2e Weteringsplantsoen 9, ~
sterdam. tel.020-22l369. (zie bestelformulier
achterop) •
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ALMELO IN DE PUBLICITEIT

Vele plaatselijke groepen zijn aan het werk om
de bevolking te mobiliseren de demonstratie van
4 maart bij te wonen. Veelal wordt. dit gedaan
door informatieavonden te organiseren en via
artikelen in de plaatsèlijke persorganen.

De meeste groepen zullen wel weten hoe zij de
plaatselijke pers moeten benaderen i voor huis
aan-huisbladenkan het bijvoorbeeld nuttig zijn
een kant-en-klaarartikel in te leveren, opgehang
en aan de informatie-avond en de datum van 4
maart.

Voor groepen die echter niet zo bedreven zijn
hierin, kunnen inlichtingen verkregen worden op
het aktiesekretariaat in Amsterdam. Kant-en-kla
re artikeltjes zijn daar voorhanden,die als richt
lijn kunnen dienen. Vanuit het aktiesekretariaat
wordt ook de landelijke pers benaderd. Graag het
verzoek aan al degenen, die dit lezen, kranten
knipsels over de Almelo-aktiviteiten/demonstratie
van 4 maart, te verzamelen en toe te sturen aan
het sekretariaat. Ook graag bericht wanneer jul
lie van plan zijn een informatie-avond te houden
(een kopie van een uitnodiging is al voldoende).
Zo weten wij wat er voor aktiviteiten worden
ondernomen en wanneer. Een en ander kan dienen
ter stimulering van de landelijke persorganen
om hierover te gaan schrijven.

Kontaktpersoon op het aktie-sekretariaat voor
de perskoördinatie algemeen is Marga Miltenburg,
VMD/LEK, tel. 020-221366. Mocht zij niet te be
reiken zijn, dan is Dolf Jansen bereikbaar. (werk

dagen van 12.30-13.30 uur.tel.085-212128-29-30;
's avonds op tel.no.08885-1267.

N.B. Verzoek aan de landelijke organisaties.
Mocht êên van de organisaties het initiatief
willen nemen een persbericht aan de lande
lijke pers te doen uitgaan, van te voren s.v.p.
kontakt hierover opnemen met het aktie-sekreta
riaat, vooral wanneer de link gelegd wordt naar

4 maart a.s.

REGIONALE VERGADERINGEN

De volgende regionale kontaktadressen zullen re
gelmatig vergaderingen en bijeenkomsten organise
ren waarin informatie- en mobilisatiekampagnes
zullen worden voorbereid. Bel zelf voor deze data
en plaatsen naar een van de volgende energiekomi
tees:

TWENTS ENERGIE KOMITEE
De Wetstraat 49
Hengelo 05400 - 25533
ENERGIE KOMITEE ZEELAND
Dam 47-49
Middelburg 01180 - 27749/25347
PROVINCIAAL ENERGIE KOMITEE NOORD-BRABANT
Cobbenhagenlaan 552
Tilburg
GOOIS ENERGIE KOMITEE
Postbus 1280,
of Kruissteeg 26
Hilversum 035 - r4533
LIMBURGS ENERGIE KOMITEE
Brusselsestraat 92
Maastricht 043 - 50638
STOP KERNENERGIE KOMITEE
J.W. Passtraat 65
Nijmegen 080 - 225408
UTRECHTS ENERGIEKOMITEE
Oude Gracht 36
Utrecht 030 - 310377
AMSTE~AMS ENERGIE KOMITEE
2e Weteringsplanstoen 9
Amsterdam 020 - 221366
ALARMGROEP ATOOMPLANNEN/ GRONINGEN~ go ~
Haddingestraat 17 .,~ ~

Groningen 050 - 134052 < <p:'
AKTIE ULTRACENTRIFUGE ALMELO 8?
Kellogstraat 91 ~

Haarlem 023 - 339865 00 ~
STROOMGROEP DEN HAAG E.O. (1) I.Q

Loosduinsekade 251 'ti •
Den Haag 070 - 658669 l»' ~
STROOMGROEP ARNHEM E.O. %.2
Onderlangs 112 lil •

Arnhem 085 - 450564

3.



GEEN. UITBREIDING VAN DE ULTRACENTRIFUGE

Aan dit numme~ ~e~kten mee: D~ieB van Beueiohem,
Oditia Boete, Piete~ Lamme~B, John Hontetea, F~ank

van Zaanen, Ma~ga Mittenbu~g en Dave'van Ooyen.
Eind~edaktie en ko6~dinatie: Dave van Ooyen.

De pas opgerichtte energiekomitees in Amsterdam
en Utrecht beginnen deze week met een uitgebreid
voorlichtingsprogramma op scholen, jongerencen
tra en buurthuizen. Men heeft wekelijks stand
jes, informatieavonden met films èn dia's, dis
kussieavonden van regionale politieke partijen
etc ••

Na de Voorbereidende Vergadering van 7 januari
j.l. in Utrecht was het duidelijk dat er vóór
4 maart nog veel moet gebeuren.

De verschillende kommissies d~e de vorige verga
dering in het leven waren geroepen bleken al vol
op aan de slag te zijn. In de komende weken wordt
er nog hard gewerkt om de oproep voor de demon
stratie (tijd, plaats, programma etc.), de af
fiches, de extra pamfletten met het ALMELO-MA
NIFEST + de ondértekenende organisaties en het
Achtergrondboekje klaar te krijgen. Ook beinvloe
ding van parlementariers gaat door.
Op 21 januari zullen deze kommissies weer ver
slag doen aan de V00rbereidende Vergadering, en

zullen er besluiten over het verloop van de de
monstratie/manifestatie worden genomen.
Na deze datum zal o.a. via het Almelo-Bulletin
meer bekend worden gemaakt over het karakter
van de demonstratie, over hoe door de regiona
le kontaktadressen het vervoer naar Almelo zal
worden geregeld (bus, trein, fiets), het kultu
reel programma en de gevolgen die de regerings
verklaring (16 januari) zal hebben op dit karak

ter van de demonstratie/manifestatie.
Op dit moment wordt er juist door de regionale
en plaatselijke energiekomitees veel werk ver
zet. De huidige inzet zal zonder meer leiden tot

verbreding van de Anti-Almelo-Beweging. Het Goois
Energie Komitee (G.E.K.) heeft reakties gekregen

op het initiatief om met de fiets (het zgn. 'An
ti - Atoom - Toer - Team") naar Almelo te gaan.
Geruchten doen de ronde dat de ENWB (Neerlands
Wielrijders Bond) haar leden op zal roepen om
dit initiatief te steunen. In het Gooi zal een
speciale GEKkenkrant verschijnen. Qok is men be
zig een Atoomkabaret van de grond te krijgen.
Het Twents Energie Komitee is druk bezig het for

midabele getal van 12.000 kranten te verkopen.

Speciaal voor de regionale situatie zal een ex
tra pamflet over het werkgelegenheidsvraagstuk
worden toegevoegd.
Het A.A.P. uit Groningen heeft op 10 januari
een eerste bijeenkomst gehad. Ook hier werk-
ten de PvdA, CPN, Industriebond NVV, en vele an
dere plaatselijke en landelijke organisaties
mee.

DUIZENDEN MENSEN AKTIEF

J5.

6.

4.

Doet van het Atmeto Buttetin iB om atte tandetijke,
~egionate en ptaatBetijke g~oepen die aioh ve~aet

ten tegen de ûi~b~eiding van de acN in Atmeto,
op de hoogte te houden van ~eoente ont~ikketingen.

De inhoud bestaa~ uit 'aktie-info~matie, potitieke
ont~ikkeUngen en aohte~g~ondmate~iaa·t.

Ove~name van a~tiReten staat natuu~~ijk v~ij;

bijd~agen zijn ~etkom.

Bet ALMELO BULLETIN is een geaamentijke uitgave
van het Landelijk Energie Komitee en het Brazilië
Komitee.

In het Landelijk Energie· Komitee ~e~ken de votgende
o~ganiBatieB Bamen: Ve~eniging MiUeudefe1'tBie,
St~oomg~oep Stop Ke~nene~gie/Kat~a~, Aktie St~o

hatm; NIVON, .VWO, GeaamenUjk~ Ene~giekomitees

Zuid Nede~tand, PPR en PSP.

LANDELIJK AKTIESEKRETARIAAT: 2e Weteringsplantsoen 9
AMSTERDAM

o tel: 020221369
Giro: 35.67.199 t.n.v. LEK, Amsterdam, o.v.v.

Almelo
ONDERSTEUN ONZE EIS: GEEN UITBREIDING VAN DE

ULTRACENTRIFUGE IN ALMELO
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Wie meer wil weten over Almelo en de demonstra
tie wordt verzocht kontakt op te nemen met het
Landelijk Aktie Sekretariaat, 6f verzocht het
bestelformulier op pagina 10 te retourneren.

HET LANDELIJK ENERGIE KOMITEE

Eind 1975 werd. het Landelijk Energie Komitee (LEK)
opgericht•.Deelnemers aan het LEK werden Aktie Stro
halm, Gezamenlijke Energie Komitees ZUid-Nederland,
NIVON, PPR, PSP, Vereniging Milieudefensie en de
Stroomgroep Stop Kalkar/Kernenergie.
Later kwam daar nog de Vereniging Wetenschappelijke
Onderzoekers (VWO) bij en werden de PvdA en de Alarm
groep Atoomplannen (AAP) ui~ Gronipgen waarnemers.
Oe aanleiding tot deze daad was de opheffing van het
Anti-Kalkar-Komitee, een komitee van PvdA, CPN, PPR
en PSP, met waarnemers van de Stroomgroep Stop Kalkar.
Dit komitee verliet het strijdperk terwijl de strijd
nog lang niet gestreden was.
Van meet af aan was het aan alle deelnemers duidelijk
dat ageren tegen Kalkar voortgezet moest worden, maar
dat die strijd niet los gezien moest worden van een
streven naar een andere energiepo~itiek zonder kern
energie. Deze andere energiepolitiek mondde, na een
lange en diepgaande diskussie, uit in een aantal doel
stellingen, die hieronder in verkorte vorm worden weer
gegeven:

Ooelstellingen

Het LEK streeft naar een energiepolitiek, steunend op
de volgende drie hoofddoelstellingen:
1. De energieproduktie en -konsumptie moeten ekologisch

inpasbaar zijn.
Dat wil zeggen dat er voorkomen moet worden dat de op
wekking en het verbruik van energie z04anig plaatsvindt
dat de bestaansgronden van de bevolking wordt aangetast
doordat de grondstoffen opraken en evenwichten in de nà
tuur worden aangetast. Konkreet betekent dit o.a.: Geen
kernenergie, het overgaan van grondstoffen die je op
maakt naar de zgn. stroombronnen, zoals wind, zon en wa
ter, die je wel gebruikt maar niet opmaakt, ên een gede
èentraL1seerde energieopwekking voorzover dat nodig is
om de evenwichten in de natuur niet te verstoren.
2. Een zo 9root m0gelijke besparing op het energiever-

bruik.
Besparen is dan niet in ~e eerste plaats bezuinigen,
maar energie beter gebruiken: gebruiken van afvalwarmte
(bij elektriciteitscentrales gaat zo'n 60 tot 70 % van
de energie verloren in het koelwater), isolatie (de Al
gemene Energie Raad heeft uitgerekend dat in 1985 hier-

door 12 % op het nederlands~ energieverbruik kan
worden bespaard), geen elektrische verwarming
etc •• Verder een politiek gericht op besparing
in de industrie en vervoerssector.
3. Demokratisering van de energievoorziening.
Niet alleen moeten alle gegevens over de 'energie
voorziening en onderzoek openbaar worden, 66k
moet de bevolking werkelijke invloed uit kunnen
oefenen op deze energievoorziening en moet de be
volking de richting kunnen bepalen van het on
derzoek naar nieuwe energiebronnen, niet alleen
in de staatsinstellingen, maar ook in de onder
nemingen.

Akties

Hoewel deze doelstellingen veel verder gaan is het
aktieterrein tot nu toe vpornamelijk de anti-kern
energiestrijd geweest. Dit komt o.a. omdat de
kernenergieontwikkeling de financiering van een
andere energiepolitiek blokkeert. Begin 1976

vond in Borssele en Goes de eerste LEK demonstra
tie/manifestatie plaats. Deze demonstratie was
opgezet om de regering te forceren n!! te zeggen
tegen de plannen om drie kerncentrales te bouwen.
De regering schoof de beslissing uiteindelijk voor
zich uit. Door deze demonstratie ontstond een ge
regeld kontakt met de vakbeweging, met name door
steunverlening aan de Industriebond NVV in de
bondskommissie voor Milieu, Energie en Ruimtelijke
Ordening (MERO).

Het LÈK volgde de ontwikkelingen in regeringskringen
op de voet en ageerde ondermeer tegen de levering
van kernvaten aan Zuid Afrika, het 'super-phenix
projekt' en UCN-Almelo.
om voortgang van de processèn tegen Kalkar mogelijk
te maken organiseerde het LEK samen met de duitse
aktiegroepen een procesaktie. Bij deze aktie sloten
ook de PvdA, de landelijke Vereniging tot behoud
van de Waddenzee en de BWA zich aan.-1977 werd begonnen met de demonstratie in Onstwedde,
georganiseerd in samenwerking met de AAP, tegen

.:E> D .....II v .. We~eL"Ç&-;pJe,l. A "'\,~H! eA'"S
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atoomafvalopslag. Hier bleek dat de anti-kernenergie
beweging, na een inzinking in 1975, weer aan kracht
won. In april leverde het LEK een bijdrage aan de
zo noodzakelijke verbreding van de anti-kernenergie
strijd, de Beweging Stop Atoomplannen (BSA).
Voor het eerst waren milieuorganisaties, derde wereld
organisaties, jongerenorganisaties e.d. verenigd
'Tegen de Atoomplannen en Voor een andere Ener.qie
politiek'. Op 23 april werd een manifestatie in Utrecht
gehouden, waar merr dan 4.000 mensen aanwezig waren.
OOk werden twee energiekranten, met elk een oplage
van meer dan 100.000 exc. uitgegeven, om zo de infor
matie over kernenergie op een zo groot mogelijke
schaal te verspreiden.
In mei begonnen de besprekingen met duitse aktie
groepen voor de demonstratie van 24 se tember in Kalkar.
Meer dan 10.000 nederlanders waren daar aanwezig,
e~toonden aan dat de nederlandse anti-kernenergie
beweging zich aan het verbreden is.
De Almelo-demonstratie op 4 maart a.s., een initia
tief van het LEK, zal moeten laten zien dat het in
Nederland zo langzamerhand een misdaad is, om tegen
de wil van de bevolking, nog verder te gaan met
de doorvoering van atoomenergie.

En nä Almelo?

Een energiepolitiek, gebaseerd op bovenstaande
doelstellingen lijkt nog ver weg te staan. De
huidige regering Van Agt/.Wiegel geeft ons niet
veel hoop op medewerking. Zij zullen eerder de
vooruitgeschoven plannen van de regering Den Uyl
gaan uitvoeren: t.w. drie nieuwe kerncentrales,
deelname aan Kalkar 2, afvalopslag in Groningen en
Drente e.d••
Ook na Almelo zullen wij onze strijd tegen kern
energie met verdubbelde kracht moeten voortzetten.

Maar n~et alleen dat, ook zullen we moeten deelnemen
aan de diskussie: geen kernenergie, maar wat dan?,
en onze energiepolitiek moeten propageren.
Akties op alle nivo's, van de Tweede Kamer tot de
dorpen waar met centrales plant, en steeds met alle
te mobiliseren krachten.
En omdat Nederland geen eiland is, ook op interna
tionaal nivo. In dat kader speelt het LEK een rol
in de oprichting van WISE, ·een transnationale infor
matiedienst op het gebied van (atoom)energievraag
stukken. Een andere energiepolitiek kan alleen
bereikt worden als de anti-kernenergiebeweging zo
breed mogelijk wordt, een aktieve meerderheid van
de bevolking omvat. In dit teken staan de akties van
het LEK, nu en in de toekomst.

W.I.S.E.

Reeds in het vorige Almelo-bulletin kondigden
we de geboorte van WISE aan.Binnenkort zal het
een feit zijn.
Op 25/26 februari 1918 zal WISE - World Informa
tion Service on Energy - tijdens een bijeenkomst
in Amsterdam formeel worden opgericht.
Deze energie-informatiedienst beoogt àktierele
~ informatie transnationaal te verspreiden
ten behoeve van groepen en personen die aktief
betrokken zijn bij de internationale beweging
tegen atoomenergie en ter stimulering van duur
zame energiebronnen, ter ondersteuning van onze
gemeenschappelijke weerstand.

Tijdens een reeks internationale bijeenkomsten
in de loop van 1977 bleek de ontwikkeling van
transnationale informatie-uitwisseling algemeen
al:s dringende noodzaak te worden ervaren. Een
dergelijke informatiedienst zou onafhankelijk
moeten staan van politieke en ideologische stro
mingen binnen en buiten deze beweging.
Een in september '77 gevormde internationale
voorbereidingsgroep heeft een plan uitgewerkt
dat eind november tijdens een bijeenkomst in
Brussel is besproken en aangenomen.

De oprichtingsbijeenkomst op 25 en 26 februari
zal plaats vinden in het meditatiecentrum ~
Kosmos in Amsterdam.
De initiatoren stellen zich voor van deze bij
eenkomsten meer te maken dan slechts een for
meel gebeuren.
Wij willen onze vrienden uit Europa en daarbui
ten uitnodigen om naar Amsterdam te komen om
met affiches,kartoons,boeken,pamfletten enz.
de beweging ook kultureel te representeren.
Voorts hebben wij het plan om samen een krant
over internationale (atoom)energiezaken te ma
ken.
In samenwerking met de Kosmos willen wij een ten
toonstelling over alternatieve energietechnieken
organiseren.

Op dit moment worden in verscheidene talen uit
nodigingen over de gehele wereld verspreid.
De bijeenkomst zal in het Engels,Duits en Frans
worden gehouden. tUj nodigen onze vrienden uit
'de beweging' in binnen- en buitenland uit om
deel te nemen.
Een gedetailleerde uitnodiging en verdere stuk
ken worden U op aanvraag 3 weken van te voren
toegestuurd. Aan te vragen bij: Frank van Zaa
nen,pfa VDM, 2e Wteringsplantsoen 9, Amsterdam.
tel. .020-221366.
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AUSTRALIE

In Australië woedt een heftige politieke strijd rond
de uraniumertslagen die-daar voorkomen. De zeer om
vangrijke beweging tegen uraniummijnbouw (Movement
Against Uranium Mining) in Australië verzet zich
krachtig en suksesvol tegen de regering Fraser die
probeert om met behulp van de wet, de politie en een
uitgebreide prapagandakampanje de uraniummijnbouw
door te drukken. De radikale Australische vakbonden
weigerden hoe dan ook aan de winning, transport en
verscheping van het uranium mee te werken. In 1977
kwam het verschil~ende malen tot massabetogingen en
botsingen met de politie.
Een doorn in het oog van de autoriteiten is ook de
'atoomvrije ambassade' die de beweging tegen uranium
mijnbouw heeft ingericht in het zicht van het onder
zoekscentrum van de Australische Atoomenergie Commis
sie bij Lucas Heights, ten zuiden vàn Sidn&y.
Het uraniumerts komt voornamelij,k voor in het Noorde
lijk Territorium, een gebied bewoond door het laatste
restant van de oorspronkelijke Aus~ralische bevolking.
Toen de Engelsen in 1788 Australië in bezit namen
woonden er ongeveer 300.000 mensen. Daarvan zijn er nu
nog slechts enkele tienduizenden over. Deze mensen,
jagers en verzamelaars, leven in innige harmonie met
de natuur. Een door de regering ingestelde onderzoeks
kommissie stelde vast dat uraniummijnbouw in dit gebied
de sociale struktuur van deze gemeenschap volkomen zou
vernietigen. Desondanks verschafte de regering zich via
een reeks wetswijzigingen de absolute beschikkings
macht over de grondstoffen in dit gebied.
Samen met enkele multinationale ondernemingen wordt
thans de 'ontginning' van dit gebied voorbereid. Bij
-ebrek aan argumenten hebben de gezamenlijke mijn-bouw
ondernemingen getracht via een grootscheepse pro
pagandakampagne in de krant:en en op de t.v. de Au
stralische bevolking van de zegeningen van hun stre
vingen,te overtuigen. Maar zo eenvoudig gaat dat
niet meer. De Australische beweging, waarschijnlijk
de krachtigste anti-atoombeweging ter wereld, is er
a~ nekele keren in geslaagd om de verscheping. van
uranium daadwerkelijk tegen te houden. Middels een
telefonische sneeuwbal werd in enkele uren een le
vende muur gevormd, die, in samenwerking met de ha
venarbeiders, ieder vervoer van uraniumerts onmoge
lijk maakte. Zelfs 'ordenend' optreden van de poli
tie mocht niet baten. Inmiddels zijn in de deelstaat
Queensland demonstraties verboden, mede omdat de re
gêring uraniummijnbouw als een zaak van 'nationaal

belang' beschouwd. De anti-uraiumbeweging lijkt niet
geneigd zich van dit demonstratieverbod veel aan te
trekken.
Voor 1 april a.s. is een nationale mobilisatie-dag
.aangekondigd met demonstraties in alle grote steden.
Onze Australische vrienden verdienen onze solidari
teit en onze morele steun. Uranium dat in Australië
onder de grond blijft kan in ieder geval niet worden
verrijkt, noch in Almelo, noch ergens anders.

GROOT BRITTANIE

Onze vrienden van de anti-atoomgroep 'Greenpeace' in
Londen zitten ook niet stil. Behalve met de 'hearings'
over de opwerkingsfabriek "Windscale" zijn zij voor
al bezig met akties tegen uraniumtransporten die per
schip vanuit Australië via Engeland naar de Verenig
de Staten en Japan gaan.
Het uraniumerts wordt in Australië enigszins gezuiverd
waarne zgn. 'yellow cake' ontstaat die naa~ Engeland
wordt verscheept. Daar, in springfield, Lancashire
wordt deze 'yellow cake' verder bewerkt tot uranium
hexafluoride (UF6) ofwel "hex". Dit "hex" gaat dan weer
naar de Verenigde Staten voor verrijking en daarna
wordt het verscheept naar de ,uiteindelijke afnemer
Japan. Vijf jaar geleden al heeft Australië een kon
trakt afgesloten met Japan voor de levering van U
raniumerts.

WEST DUITSLAND

"WAAR RECHT TOT ONRECHT WORDT, WORDT VERZET EEN
PLICHT"

In januari 1978 zullen er demonstranten voor de
"grosse Strafkammer" in Hanover moeten verschij
nen vanwege hun deelname aan de demonstratie in
Grohnde (19.3."77) tegen de aldaar in aanbouw
zijnde atoomcentrale. Tijdens deze demonstratie
werd een poging ondernomen de bouwplaats te bezet
ten. De politie greep met geweld in toen demon
stranten er in s~aagden een gat te maken in de om
heining. Vanuit waterkannonnen werden demonstran
ten besproeid met chemische middelen en politie
te paard voerde charges uit waarbij vele gewonden
vielen.



Naar willekeur werden er teruglopende demonstran
ten gearresteerd die nu zware beschuldigingen ten
laste worden gelegd zoals het plegen van "Landfrie
densbruch" en het toebrengen van lichamelijk let
sel aan politiemannen. Er zijn hoge gevangenis
straffen te verwachten (töt 10 jaar). Albrecht, de
minister-president van de deelstaat Nedersaksen,
verklaarde dat het in Grohnde ging om terroristen
die alleen maar tegen atoomenergie protesteerden
om hun misdadige inslag te kamoefleren.

Bij de beantwoording van de schuldvraag wordt de
verantwoordelijkheid voor de veldslag in Grohnde
nu in de schoenen geschoven van afzonderlijke de
monstranten. Hierbij wordt het werkelijke niveau
van het politiegeweld verhuld en worden de fysieke
repressietechnieken van het politieapparaat gekop
peld aan een psychologische oorlogsvoering waarmee
een politiek effekt wordt beoogd. De "terroristis
che mythe" wordt tegen de anti-atoombeweging ge
bruikt om de houding en het bewustzijn van het gro
te publiek te belnvloeden.

Er is een In~ernationaal Solidariteits Komitê op
gericht ( o.a. op initiatief van de bekende schrij
ver-filosoof Robert Junk) om de aangeklaagden in
deze processen steun te verlenen. Het gaat niet
alleen om de Grohnde-demonstranten maar ook om de
monstranten die hebben meegedaan aan demonstraties
in Hamburg en de bewoners van de anti-atoomdorpen
in Brokdorf en Grohnde. Deze anti-atoomdorpen wer
den op niet zachtzinnige wijze door de politie ont
ruimd waarna de bewoners op moesten draaien voor
de kosten van de politie-akties (o.a. geldboetes
van 5.000,·10.000 of 30.000 DM.)

In Hamburg (in de"Markthalle") zal van 19.2 - 19.3

'78 een tentoonstelling te bezichtigen zijn met
" Kunst gegen Atomkraftwerke" waarmee men solida
riteit wil betuigen met de aangeklaagden in de
Grohnde-processen en zichtbaar wil maken dat het
Leven, de Fantasie en de Vooruitgang aan de kant
staan van de anti-atoombeweging.

Geld kunt u overmaken op rekening 1430 970 400

van de Internationaler Unterstutsun9S Ausschuss
van de Bank für Gemeinwerkschaft (Bfg.) 200 10
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STEUN HET PROCES TEGEN KALKAR

In mei 1976 besloot het landelijk Energie Komite
samen met duitse aktiegroepen een steunaktie
voor het Kalkarproces van dhr.Maas uit Hönnepel
te voeren. Hönnepel is het dorpje dat minder dan
een kilometer van de kerncentrale ligt. Deze man,
landbouwer met grond tegenover.de centrale, voert
al tien jaar strijd tegen de kerncentrale in Kal
kar, o.a. door processen ~e voeren. Het LEK was
van mening dat een goed opgezet proces kans van
slagen heeft en waardevol is omdat de snelle 
kweekreaktor de beslissende factor is bij de vraag
of in de toekomst de energievoorziening met kern
energie verzorgd zal worden. Bovendien zou tijdens
zo'n proces moeten blijken hoe zwaar argumentatie
nog kan wegen tegenover politieke en ekonomische
bèlangen, m.a.w. wat we nog van de justitie als on
afhankelijke instantie kunnen verwachten.
PVDA, Waddenzee en BWA besloten onze aktie te steu
nen. We zochten wetenschappelijk medewerking in
Duitsland, N~derland en Amerika. Advokatenburo Bee
retz en de Witt uit Freiburg namen de verdediging
op zich. Deze advokaten slaagden er eerder in de
bouw van kerncentrales in wyhl en Grohnde te stop
pen. Op 18 augustus 1977 vond het proces plaats,
met een onverwachte uitslag: De rechter verdaagde
het proces omdat hij van mening was dat het konsti
tutionele hof in Karlsruhe zich moet buigen over
de vraag of het met de grondwet overeenkomt dat het
parlement van de Bondsstaat niet de beslissingen
neemt over ingrijpende zaken als de bouw van snelle
kweekre·aktoren.
Een bouwatop in afwachting van de uitslag van de
behandeling bij dit hof wilde hij niet uitvaardi
gen. Deze gaan we deze maand (januari) eisen, en
verder rekenen we erop dat na de uitslag van het

beraad van het .konstitionele hof weer verder moe~

ten vechten. Het nederlandse aandeel in de kosten
bedraagt f 40.000.
In februari komen weer folders uit over deze aktie
en het boekje STOP KALKAR van. Jan van Arkel en an
dere medewerkers van de LEKprocesgroep geeft meer
informatie.
Tot slot is er een affiche voor deze proeesaktie.
WIJ ROEPEN ALLE GROEPEN OP BIJ DE ALMELOAKTIES OOK
DEZE PROCESAKTIE ONDER DE AANDACHT VAN DE MENSEN
TE BRENGEN.

Giften voor het KalkarproceS: Giro 77992, tnv.
penningmeester Kalkarproces, Amsterdam.
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I p.s. de getallen achter de te bestellen spullen

geeft het minimum aantal aan dat bij het
landelijk adres kan worden besteld. Kleine
re hoeveelheden zijn alleen bij de regiona
le adressen verkrijgbaar.
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