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VOORWOORD 

Toen we bijna twee jaar geleden het idee van een Internationaal Kongres 
van de Radikale AKB uit werkten, stond één ding al vrij snel vast: als 
voorbereiding zou er ruim van te voren een brochure uit moeten komen, 
met daarin van alle uitgenodigde landen een artikel over de situatie 
van de (radikale) AKB; de geschiedenis, de moeilijkheden, repressie, de 
samenwerking met minder radikale groepen, etc. enz. 
Dat was de bedoeling. Lang zag het er naar uit dat dat op geen enkele 
wijze zou lukken. Maar de laatste maanden kwamen er stukken binnen die 
in deze brochure gebundeld zijn. De inhoud en lengte verschillen nogal. 
Een enkele bijdrage geeft de situatie van de (radikale) AKB weer, 
anderen hebben het meer over kernenergie en weer anderen over een onder
deel van de kernenergie-cyclus en komt verzet zijdelings ter sprake. 
Van een aantal landen is geen bijdrage ontvangen. Jammer, maar het is 
niet anders. 

Toch is het een aardige brochure geworden en een handig hulpmiddel bij 
het Kongres; te gebruiken als basis bij het programma-onderdeel 'Situ
atie per land' •. Maar ook gewoon leuk om te lezen. Stimulerend om te 
merken dat er veel mensen met de zelfde zaken bezig zijn. Weliswaar soms 
op andere manieren, maar allemaal met de zelfde intentie: de vernieti
ging van deze maatschappij die zich alleen maar kan handhaven door mid
del van onderdrukking van de eigen bevolking, uitbuiting van grote delen 
van de wereld-bevolking en vernietiging van de natuur. 

Dat we allemaal met kernenergie bezig zijn, is min of meer toevallig, 
voor sommigen een bewuste keus, voor anderen alleen maar een handvat om 
tegen de machtsconcentraties, het groot-schalig imperialisties denken, 
te strijden. 
Voor ons is kernenergie dan ook niet het enigste waar we tegen vechten, 
ook het militaire apparaat, 't imperialisme, sexisme, racisme/fascisme, 
woningnood/speculatie, de milieu-vernietiging, enz. zijn mikpunten van 
ons verzet. 
Als dit kongres een stimulans is in die strijd, dan loonde het ruim
schoots de moeite. Van onze ervaringen moeten we leren (en dus uitwis
selen), uit onze nederlagen zullen we konsekwenties moeten trekken. 

protest is: 
ALS IK ZEG, DIT EN DAT ZINT ME NIET 
verzet is: 
ALS IK ER VOOR ZORG, DAT, WAT ME NIET ZINT, NIET LANGER GEBEURT ! ! ! 
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NEDERLAND 
ontstaan 
Allereerat valt er nauwelijks te spreken 
van dé Anti Iernenergie Beweging, omdat 
de strijd tegen kernenergie op veel ma
nieren gev~rd is. Dit variëerde van po
litieke beinvloeding tot brandstichting 
en alles wat daar tussen zit. 
Eind jaren '70 vonden de eerste aktie 
tegen kernenergie plaats en de "beweging" 
groeide razend snel. Dit kon zo snel ge
beuren, omdat in de maatschappij het be
sef begon door te breken, dat de groeien
de welvaart vernietigend was voor het 
welzijn en het milieu. Het name kernener
$ie werd als bedreigend ervaren, omdat 
~uidelijk werd, dat deze "definitieve op
lossing voor het energieprobleem" een 
ernstige bedreiging voor bet .tlieu vorm
de. 
o.dat er veel gepubliceerd werd over 
kernenergie en wat daarbij allemaal •is 
kan gaan, badden veel ensen angst voor 
ongelukken .et centrales en radioaktivi
teit. 
Hierbij speelde .ee dat de technologi
eche ontwikkelingen zo snel gingen, dat 
het voor de meeste .ansen niet meer 
bij te benen was. 

(.Vormen van verzet 

Eén van de eerste groepen die direkte 
aleties voerden, was "Breek Atoomketen Ne-

der land" (BAN). Het kenmerk van de groep 
was de ketting. Het kettingen werden de 
toegangspoorten naar kerncentrales vast
gezet en werden wegen versperd, om trans
porten van radioaktief afval tegen te 
houden. 
Andere groepen uit de begintijd waren 
"Doodewaard gaat Dicht" en "Stop Borsse
le", welke zich voornamelijk bezig hiel
den met akties tegen de kerncentrales, 
waaraan zij hun naam ontleenden. 
De eerste akties bestonden overwe~end uit 
blokkades en waren min of meer geweld
loos. De overheid plaatste de groepen 
echter in de krimiDele hoek en ging de 
akties met veel geweld te lijf. Bierdoor 
ontstonden al snel karakter-verschillen 
tussen de diverse groepen. 
Sommigen kozen ook voor geweld, anderen 
stelden ·zich juist heel geweldloos op, om 
aan te geven, dat het geweld uitsluitend 
aan de kant van de overheid aanwezig was. 
Voor veel .ensen werd het duidelijk, dat 
het niet alleen een strijd was tegen 
kernenergie, ~~aar dat bet belangrijk was 
te streven naar een andere, kleinschalige 
maatschappij. waarin meer aandacht moest 
zijn voor het individu. 
Behalve de strijd ergens tegen, vilde men 
ook laten zien ergens v66r te zijn en 
veel mensen veranderden hun levensstijl, 
zoals. vegetarisch eten en sterk bezuini
gen op energie en grondstoffen. 
Op energiegebied gebeurde er erg veel. 
Door het hele land werden energiekomttees 

Dodevaard-&aat-dichtl aktie, 1981 
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opgericht, experimentele windmolens ge
bouwd en voorlichting gegeven aan een zo 
breed mogelijk publiek . 

Ondertussen vonden er tamelijk veel ak
ties plaats en waren er met gemak enkele 
tienduizenden mensen op de been te bren
gen voor een demonstratie . De akties wa
ren de ene keer grootschalig opgezet en 
vroegtijdig aangekondigd, een andere keer 
met weinig mensen en in het geheim voor
bereid. Veel gebruikte vormen waren blok
kades en soms een bezetting van een ge
bouw of een terrein. De overheid trad 
minder gewelddadig op, omdat dat op het 
publiek een negatieve uitwerking had. In
plaats daarvan werden de groepen geinfil
treerd, telefoons afgeluisterd, post open 
gemaakt en geprobeerd de leiders/ sters 
aan te pakken, want de groepen werden nog 
steeds gezien als maatschappijvijandig. 
De leiders/sters aanpakken werd een onmo
gelijke klus, omdat er geen leiders/sters 
waren. Ook al waren er verschillen tussen 
de diverse AKB-groepen, ze hadden met el
kaar gemeen, dat ze werkten met basisde
mokratie, een geheel nieuw fenomeen. 

. 
0 

i 
~ 

~ 

basisdemokratie 
Basisdemokratie houdt in, dat groepen 
geen leidsers/s ters hebben die het beleid 
van de groep bepalen. 
Om toch een beleid uit te stippelen was 
er de volgende overlegstruktuur ontstaan. 
Door het hele land werden basisgroepen 
opgericht . Binnen een basisgroep was ie
dereen gelijk en er leefde een sterk 
groepsgevoel. Basisgroepen lieten zich 

door één of een paar mensen vertegenwoor
digen in een landelijk overleg, waar de 
zelfde manier van omgaan met elkaar werd 
gehanteerd. 
Besluiten werden genomen door middel van 
Concensus. Dit houdt in, dat er bij me
ningsverschillen gezocht wordt naar een 
oplossing waar iedereen achter kan staan. 
Dit is niet hetzelfde als het zoeken naar 
een compromie. 
Basisdemokratie werd gezien als de enige 
vorm van demokratie die niet onderdruk
kend werkt. 
In de praktijk werkte het niet altijd 
even goed, omdat er in elke groepering 
wel mensen zitten , die graag de macht 
naar z ich toe trekken. liet kwam er op 
neer, dat er een kleine groep was, die 
onderling wel basisdemokraties werkte, 
maar ten opzichte van de achterban toch 
in een leiderspositie zaten . 

teruggang 
Dat het voorgaande in de verleden tijd 
staat is geen toeval, want het is ook 
verleden tijd. Van de nederlandse AKB is 

nog maar weinig over . Hiervoor Z1Jn ver
schillende redenen aan te geven. 
* In 1983 had de overheid een meester
lijke s·tunt: De "Brede Maatschappelijke 
Diskussie" . Er werd veel geld uitgegeven 
om de "gehele" bevolking te laten mee
praten over het toekomstig energiebeleid. 
De aktiegroepen, energiekomitees en an
deren hadden wel in de gaten dat het één 
grote schijnvertoning was, om de bevol
king er van te overtuigen dat kernenergi e 
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noodzakelijk was. Ondanks dat het een 
verloren zaak leek (stencils tegen vier
kleurendruk), hebben veel AKB-ers/sters 
zich er in géstort en tot verrassing van 
velen sprak ruim 80% van de bevolking 
zich uit tegen de bouw van nieuwe kern
centrales. 
De strijd leek gewonnen. 
Kort daarop echter sprak de overheid zich 
uit voor de bouw van drie nieuwe kerncen
trales, een plan wat onmiddellijk weer in 
de ijskast werd gezet na de ramp in 
Tsjernobyl. 
* Basisgroepen gingen zich ook op andere 
terreinen bezig houden, zoals kernwapens, 
anti-militarisme, kraken, homo- en vrouw
enstrijd. Kernenergie was niet meer het 
enige strijdpunt, terwijl vredesgroepen 
aan dit onderwerp weinig aandacht geven. 
* De overheid is drasties gaan bezuinigen 
op zaken die met welzijn te maken hebben. 
De maatschappij is uaardoor met name voor 
jongeren onveiliger geworden, waardoor 
het voor mensen belangrijker wordt om 
eerst hun eigen maatschappelijke positie 
veilig te stellen, voordat ze om zich 
heen gaan kijken wat er nog meer mis is. 
* Het lijkt erop dat de politiek door 

heeft, dat de maatschappelijke weerstand 
tegen kernenergie te groot is. Het is 
echter ook goed mogelijk dat dit alles 
slechts schijn is en men alleen maar 
wacht op gunstiger tijden. Veel mensen 
hebben hierdoor het gevoel, dat de strijd 
voor het belangrijkste deel gewonnen is 
en dat de sluiting van Dodewaard en Bors
sele alleen nog maar een kwestie van tijd 
is. Hierdoor ontbreekt de motivatie om 
nog iets te ondernemen. 

huidige situatie 
De laatste jaren heeft een steeds kleiner 
wordende groep mensen geprobeerd om de 
boel in beweging te houden. 
Grote en kleine akties zijn gedaan, waar 
op zich wel belangstelling voor is,maar 
niet als resultaat hebben dat meer mensen 
zich willen inspannen voor het behoud van 
de beweging. 
Nu zijn er nog steeds een paar kleine 
groepen aktief, sommigen politiek gericht, 
anderen radikaal. Vooral deze laatste 
groep wil veel moeite doen om weer een 
sterke Anti-Kernenergie Beweging in Ne
derland te laten ontstaan. 

(!)------------------------------------------------------------------



ZWITSERLAND 
geschiedenis 
Het ontstaan van de Anti-Kernenergie Be
weging in Zwitserland is terug te voeren 
op een terreinbezetting in april '75 in 
Kaiseraugst in de buurt van Basel. De 
situatie (ligging) van Basel in het 
drielanden-gebied (West-Duitsland, Fran
krijk en Zwitserland) was reden voor in
ternationale samenwerking tegen de kern
centrale in Fessenheim (Frankrijk, te
genwoordig in bedrijf) en Wyhl (West
Duitsland, verhinderd door massaal ver
zet). In de daarop volgende jaren vondt 
landelijke strijd plaats tegen de kern
centrales in GÖsgen (in bedrijf), Leib
stadt (in bedrijf) en Graben (gepland, 
onderhandelingen om niet te bouwen), 
De belangrijkste strijd vond plaats in 
de zomer van '77 tegen bijna de gehele 
Zwitserse politiemacht, bij een poging 
om de inbedrijfsname van Gosgen te ver
hinderen. Ook in 1977 werd in heel Zwit
serland gemobiliseerd voor de demonstra
tie in Malville (Frankrijk). 

politieke achtergrond 
De bezetting van Kaiseraugst werd door 
reformistische groeperingen (o.a. de 
Jong-socialisten) geiniteerd en voorbe
reid en kam al snel onder invloed van 
radikaal links (Revolutionaire Marxis
tische Liga = RML, progressieve groepen 
= POCH en Maoistische groepen). Na het 
beëindigen van de bezetting viel dit sa
menwerkingsverband uit elkaar in 'gema
tigde' en 'progressieve' groepen. Twee 
groeperingen die ook op nationaal nivo 
om de beurt de beweging aanvoerden. De 
ene steunt overwegend op geinstitutio
naliseerde middelen, zoals rechtzaken, 
het parlement en de typisch Zwitserse 
mogelijk, met zg. 'Initiativen' referen
da te eisen. De andere steunt vooral op 

de mobilisering van veel mensen en di
rekte akties. 
De Gesammtschweizerische Konferenz fÜr 
Stillegung den AKW (Landelijk Overleg 
voor· 't stopzetten van de kerncentrales) 
vertegenwoordigd de laatste tijd een 
meerderheid van 'progressieve' groepen 
en een minderheid van 'gematigde' orga
nisaties. Een deel van de 'gematigde' 
groepen noemt zich AGEA. 

huidige situatie 
Na Tsjernobyl organiseerde in 1986 het 
toen opnieuw opgerichte Landelijk Over
leg de grootste anti-kernenergie demon
stratie van Zwitserland (30.000 mensen) 
met als eis de onmiddellijke stopzetting 
van alle kerncentrales. Een jaar na 
~sjernobyl ('87) vond in de hoofdstad 
Bern een demo plaats met 15.000 mensen 
die door de politie brutaal met traan
gas bestookt werd. Deze demonstratie was 
het begin van een kampagne voor het 
stilleggen van de kerncentrale MÜhleberg 
in de buurt van Bern, die door meerdere 
ongelukken in de belangstelling stond. 
Naast deze centrale kampagne, zijn er 
nog een aantal door het Landelijk Over
leg georganiseerde of ondersteunde ak
tie-kampagnes tegen afvalopslag en tegen 
de aanleg van stuwmeren in de Alpen die 
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nodig zijn voor kerncentrales. 
In 1988 werd door de regering het defi
nitieve 'NEE' beslist tegen de bouw van 
taiseraugst en zette daarmee de toekomst 
van andere kerncentrales eindelijk op de 
tocht. Deze beslissing werd overigens 
wel met 350 miljoen Zwitserse Francs ge
kocht van de elektriciteitsmaatschappij
en. 
In de regio Bern loopt ook nog een grote 
kampagne tegen de beringebruikname van 
de kweekreaktor in Malville. 
De landelijke AtB bevindt zich tegen
woordig in 66n van haar periodieke 
krises. 

perspektief 
De Gesammtschweizerische Konferenz (het 
Landelijk Overleg) diskussieert over of 
er over het betalen van ZwFr 350 miljoen 
schadevergoeding aan de atoomlobby een 
referendum gehouden moet worden. Verder 
zullen er sporadies kleinere akties te
gen atoomafval-opslaB plaats vinden. 
De kampagnes tegen Muhleberg en Malville 

worden, in een nog onbekende vorm, ver
der gevoerd. 

In 1990/'91 zullen landelijk 2 'Initia
tiven' (wetsvoorstellen door de bevol
king) in stemming komen. Het ene, gelan
ceerd door de 'gematigde' AGEA-groep, 
verlangt een moratorium van 10 jaar voor 
de bouw van verdere kerncentrales. Het 
andere, ingebracht door de Zwitserse So
ciaaldemokratische Partij, gaat over het 
op termijn stoppen met kernenergie. In 
het kanton Bern komt een stemmins over 
het buiten bedrijf stellen van Muhleberg. 
Het Landelijk Overleg is bezig met üe 
voorbereiding van een langdurige aktie
kampagne in de aanloopperiode van deze 
stemmingen. Bijvoorbeeld onder het mot
to: Moratorium - goed 

op termijn stoppen - beter 
onmiddellijke stillegging - best! 

Een zeer op eenheid gebaseerd programma 
dus. 

Hans-Peter 

15-12-88 
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WEST-DUITSLAND 
Geschiedenis West-Duitse AKB 1981 1988 
De grote Brokdorf-demonstratie van 25-2-
1981 was het laatste hoogtepunt van de 
'oude' beweging tegen kernenergie, die 
met de bezetting van de bouwplaats in 
Wyhl in 1974 begonnen was. Door zulk di
rekt verzet, het informeren van de be
volking en de breedte van onze aktievor
men, hadden we de politici geleerd om 
bang te zijn, de -oorspronkelijk onge
looflijke grote- omvang van het atoompro
gramma sterk verkleind, een hogere 'vei
ligheids-standaard' voor kerncentrales 
bewerkstelligd, de Groenen op weg naar en 
in het parlement gebracht en in 't alge
meen een op breed terrein aktieve milieu
beweging op gang gebracht. 

Vanaf 1981 ontmoedigden veel kernenergie
tegenstanders/sters of verlegden hun ak
tiviteiten naar kraken, de vredesbeweging, 
andere milieustrijd, de Groenen, etc. Op 
veel plaatsen werden de sinds 1975/76/77 
bestaande plaatselijke, regionale, deel
staat en landelijke strukturen opgeheven 
of werden nog maar door zeer weinig men
sen in stand gehouden • 
In deze situatie kon de atoomindustrie de 
bouw van nieuwe kerncentrales makkelijker 
doorzetten (bijvoorbeeld Ohu, Lingen en 
Neckarwestbeim) en opnieuw de -in 1979 in 
Gorleben verhinderde- opwerkingsfabriek 
plannen. Op alle mogelijke lokaties ging 
men echter massaal de straat op. Wackers
dorf scheen vol8ens de atoommaffia de 
domste bevolking te hebben en daarom werd 
het als lokatie gekozen. Maar ze hadden 
zich grondig vergist: het verzet dat door 
alle delen van de bevolking in de Ober
pfalz gedragen werd, werd de kiem van de 
2de Westduitse AKB. De landelijke onder
steuning van het huttendorp op de bouw
plaats in Wackersdorf en ook de lande
lijke ondersteunde hinderingsakties tegen 
de eerste atoomafval-transporten in het 
Wendland (streek rond Gorleben -noot van 
vert.) in 1984/85, gaven ons nieuwe ener
gie, waardoor kraak- en vredesbeweging 
net zo snel in elkaar schrompelden dan ze 
gegroeid waren. Ook de al in bedrijf 
zijnde kerninstallaties, zo besloten we 
op een landelijke vergadering, moesten 
weer sterker bestreden worden door infor-

0 

'k mocht niet naar Brokdorf -de lay-outer 

matie-verspreiding, stralingsmetingen, 
agitatie van atoomarbeiders en vele ande
re aktievormen. Wat oo~ gebeurde/Rebeurt, 
bij Lingen, Grohnde, Wurgassen, Mulheim
Kärlich. 

opleving 
De nogal hardhandige ontruimingen van het 
huttendorp in Wackersdorf (dec. '85/jan. 
'86) waaraan door veel regionale bewo
ners/sters deelgenomen was, of in elk ge
val ondersteund door het schenken van le
vensmiddelen, brachten ons eindelijk weer 
eens groot in de publieke belangstelling, 
wat, logieserwijs, de tot dan toe passie
ve interesse, aktiveerde. 
De strijd spitste zich toe: carnaval '86 
en vooral met Pasen kwam het in Wackers
dorf voor het eerst sinds lange tijd weer 
tot regelrechte gevechten bij de bouw
plaats, zoals vroeger in Brokdorf, Grohn-
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de en op andere plaatsen. De staat rea
geerde met zulk brutaal geweld, bijvoor
beeld luchtaanvallen (vanuit helikopters 
-noot vert.) met het volkenrechtelijk 
verboden CS-gas op vreedzame demonstran
ten/es, dat daardoor de bevolking van de 
Oberpfalz het laatste beetje geloof in 
"deze, onze demokratie" verloren en zich 
meer en meer met de van buiten de streek 
komende militanten, linkse bouwplaatshe
zetters/sters (zäunkämpfern) solidari
seerden, bijvoorbeeld door het aangeven 
van projektielen, het ondanks razzia-ge
vaar, ter beschikking stellen van over
nachtingsplaatsen, enz. enz. 
De door de staat gepropagandeerde split
sing van het verzet in een vreedzaam 
'goed' deel, die tot ontmoediging gedwon
gen moest worden en een militant 'slecht' 
deel, die men vervolgen en vastzetten kon, 
lukte niet. Het was voor iedereen duide
lijk dat het de ·' Bayrische Linie' (de op
stelling van de Beierse deelstaatregering 
-noot vert.) was, waar het geweld van af
komstig was. 

:En toen Tsjernobyl! De angst voor het on
grijpbare gevaar, bet wantrouwen tegen
over politici en overheid, die zich ont
popten als domkoppen en leugenaars. De 
plotselinge betrokkenheid bracht veel 
mensen, die we daarvoor nooit gezien had
den, binnen onze rijen. Vooral ouders en 
dan vooral moeders, die bang waren voor 
hun kinderen. Daarom eiste deze nieuwe 
AKB (die we vaak 'becquerel-beweging' 
noemden, omdat Becquerels tellen 6én van 
hun belangrijkste punten was) onbesmette 
melkpoeder voor hun kinderen, het ver
schonen van zand op speelplaatsen, offi
ciële bekendmaking van stralingswaarden, 
nieuwe stralingsinstituten, etc., en pas 
in tweede instantie het onmiddellijk stil 
leggen van alle kerninstallaties. 
In het hele land echter vonden gemeen
schappelijke demonstraties plaats van 
'nieuwe' en 'oude' kernenergie-tegenstan
derslsters,. 

repressie 
Met Pinksteren kwamen onverwachts 30.000 
mensen naar Wackersdorf en slingerden hun 
gehele woede en angst naar de richting 
van de bouwplaats en haar beschermende 
troepen. De staat was zo verrast dat ze 
het oproer niet meteen kon neerslaan, 
zodat deze dagen in onze beweging als een 
grote overwinning ervaren werden, waar 
voor die daar aan de top op 7 juni (86) 

bij de demonstraties in Wackersdorf en 
Brokdorf met enorm brutaal geweld wraak 
namen: knuppelorgie's, gifgas in 'water'
kanonnen en handspuiten en massale arres
t~ties. Ontelbare processen met hoge ge
vangenisstraffen en geldboetes zijn niet 
alleen in de Oberpfalz aan de orde van de 
dag voor anti-kernenergie-aktivisten/es 
en andere mensen die vastberaden verzet 
plegen. Dit natuurlijk begeleidt van een 
hetze-kampagne van de politici en het 
journalistieke gedeelte van de atoommaf
fia. Alhoewel juist onder de journalisten 
in de tussentijd nogal wat verontwaardi
ging over het staatsgeweld aan het ont
staan was, destemeer omdat ze er, zoals 
bij de anti-IMF-akties in Berlijn, zelf 
rechtstreeks mee te maken krijgen. 
ne woede en vertwijfeling in de tijd na 
Tsjernobyl uitte zich o.a. in -vooral in 
1986- talrijke aanslagen op stroommasten, 
ltrandlK>maansl~gen op toeleveringsbedrijven, 
enz. Distanciëringen waren er, op enkele 
uitzonderingen na uit de Groenen, niet. 
Nog woedender vervolgde daarom de staat 
de gehele beweging, omdat de individuele 
daders bijna niet te pakken waren. Het 
ergste is het zoals gewoonlijk in Beieren: 
verboden en inbeslagnames bijvoorbeeld 
van het anti-kernenergieblad Radi-Aktiv 
uit Neurenberg, zijn normaal, razzia's 
ook en in de herfst van '86 werd zelfs 
een heel landelijk overleg in Regensburg 
verboden, omdat daar fltot strafbare han
delingen" (blokkades, direkte akties) op
geroepen zou worden. Binnen de kortste 
tijd werd in een hele deelstaat het recht 
op samenkomst buiten werking gesteld en 
groepen die zich toch verzamelden, werden 
van het ene dorpskafe naar het andere op
gejaagd. 
Als reaktie daarop zochten we voor soli
dariteit met het volgende landelijk over
leg, die we bewust weer in Beieren orga
niseerden (jan, '87 in Neurenberg) een 
breed verbond met Groenen, milieu-organi
saties, links en linksliberalen en kerke~ 
lijke persoonlijkheden. Het lukte bijna 
de vergadering door te zetten. Tot 't 
kort voor 't einde, omdat "ze zich niet 
aan de agenda" -zelfcensuur, dat er niets 
strafbaars ter sprake kwam- "gehouden 
hebben", toch weer door de smerissen om
singelt en afgebroken werd. 
Wekenlater werd die in Bielefeld (Noord
rijn-Westfalen, SPD-regering) voort gezet. 
Aktief protest van alle werkelijke demo
kraten/es in dit land tegen dergelijke 
methoden is er echter nog lang niet. 

~------------------------------------



organisaties 
De Tsjernobyl schok duurde bij de bevol
king niet al te lang, veel van de vlak 
daarna opgerichte groepen vielen uit el
kaar of werden veel kleiner in de daarop 
volgende maanden. De overgebleven groepen 
organiseerden zich landelijk en wij, de 
'oude' beweging, onderhielden ook kontakt 
met hen. Zo was er van 4-6 november '88 
een landelijke vergadering in Neurenberg 
van de beide bewegingen, en deze keer wa
ren ook dié kernenergie-tegenstanders/ 
sters uitgenodigd die zich in andere in
stituten georganiseerd hebben: Greenpeace, 
Bond voor Milieu- en Natuurbescherming 
(BUND), de Artsen tegen Kernoorlog, de 
Kinderbeschermingsbond, zij allemaal, 
maar nog veel meer, bijv. de Evangelische 
Kerk, SPD-partijdagen, enz., hebben zich 
na deze katastrofe voor een meer of min
der snelle 'Ausstieg' uit kernenergie uit 
gesproken. Voor een deel, vooral de poli
tici, doen ze alsof ze daar helemaal uit 
hen zelf opgekomen waren en niet eerst 
door ons daar toe gedwongen moesten wor
den. 
De SPD, nu in Schleeswijk Holstein aan de 
macht, maakt daar echter weinig ernst met 
de 'Ausstieg' en vindt steeds opnieuw 
smoesjes, over wat er daarvoor allemaal 
nog wel niet onderzocht moet worden, enzo. 
De Groenen, hoewel ze zeggen nog steeds 
radikaal tegen kernenergie te zijn, heb
ben bij links, oude (en misschien ook de 
nieuwe) AKB grotendeels het vertrouwen 
verloren, omdat ze in Hessen, toen ze in 
de deelstaat regering zaten, niet uiterst 

Alweer eentje omgevallen 

konsekwent het stopzetten van de daar 
aanwezige kerninstallaties geprobeerd 
hebben door te zetten, en omdat ze ook op 
andere plaatsen net te vaak geprobeerd 
hebben voor te dringen; bijvoorbeeld bij 
het proces tegen de kerncentrale Lingen 
II in Emsland. 
Maar waar geen BI (BÜrger Initiative -
soort basisgroep) aanwezig meer is, 
blijft men bij het voeren van de anti
kernenergie strijd, van hen afhankelijk. 

AKB in '88 
Het 'schandaal' om de atoomsmokkel van de 
bedrijven Nukem/Alkem in Hanau, met het 
Belgiese onderzoekscentrum in Mol, ver
lokte de media opnieuw tot de uitspraak 
dat de west-duitse atoomindustrie binnen
kort uitgespeeld zou zijn. Wij wilden be
ter en sneller reageren dan na Tsjernobyl, 
toen de schok ons eerst zo verlamd had. 
Een landelijke demonstratie in Hanau naar 
de bedrijven toe, werd door de plaatse
lijke BI echter afgewezen, omdat ze 
vreesden dat het daarbij zou komen tot 
"gewelddadige illegale aktiviteiten", zo 
als dat bij een demonstratie eind '86 ge
beurd was. Maar dat gebeurde niet door de 
demonstranten/es, maar door een paar 
idioten, die in de binnenstad etalages 
ingooiden en winkels plunderden toen de 
anderen allang weer op weg naar huis wa
ren. Ons, en de BI in Hanau, die toch al 
in dit kernenergie-dorp een moeilijke po
sitie heeft, werd het echter aangerekend. 
Zo kwam het maar tot een heel summiere 
landelijke demonstratie door de stad (en 
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niet naar de bedrijven die net buiten de 
stad liggen -noot vert.), van voorname
lijk lokale milieu- en linkse groepen op 
19-3. Op 5 maart demonstreerden we met 
enkele tienduizenden bi,j Gorleben, Regens
burg (in de buurt van Wackersdorf) en in 
Frankfurt en Essen bij de bedrijven De
gussa en RWE. Daarmee wilden we, zoals 
vaker, duidelijk maken wie er eigenlijk 
interesse heeft bij deze dodelijke indus
trie, welk systeem er achter zit. Daarom 
ook de kampegnes tegen de atoomconcerns 
zoals Siemens/KWU, die naast informatie
verspreiding in '87, bestonden uit demon
straties bij de kantoren van KWU Berlijn, 
MÜlheim, Frankfurt en Erlangen die rond 
de 20.000 demonstranten/es op de been 
brachten. 

De "uraniumkampagne" uitte zich vooral in 
manifestaties die samen met de Geselischaft 
fÜr Bedrohte VÖlker (Organisatie voor be
dreigde volkeren) georganiseerd waren, 
vooral op plaatsen waar bijv. een urani
um-verrijkingsfabriek staat en waar ver
tegenwoordigers/sters van door uranium
mijnbouw bedreigde volkeren -Indianen, 
Aborigines- toespraken hielden en de nood
zakelijkheid van solidariteit benadruk
ten. Later in '88 ontstond een breed, 
maar radikaal, verbond van ons, 'Interna
tionalismus'-bewegingen en andere linkse 
groepen, om met decentrale akties, overal 
en later centraal in Berlijn, de vergade
ring van het Internationale Monetaire 
Fonds te storen. Wij, als AIB, namen daar 
aan deel door ons vooral op Siemens te 
richten, dat o.a. achter de export van 
nieuwe reaktortypen naar de derde wereld 
zit. De anti-IMF-kampagne was een groot 
succes: hun mensen-verachtende kreditpo
litiek werd duidelijk gemaakt en ondanks 
het in werking stellen van noodtoestands
wetten in Berlijn en in andere plaatsen, 
knuppelende smerissen en alle al eerder 
genoemde repressieve taktieken, lukte het 
niet ons bang te maken en 'relmakers' te 
kriminaliseren. 

1988, en vooral het begin ervan, stond in 
het teken van het verhinderen van kernaf
valtransporten uit Zuid-Duitsland naar 
Zweden (MOX-transporten -brandstofstaven 
waar naast uranium ook plutonium in zit 
-noot vert.). De sistematiese bekendma
king van de gevaren van transport van 
stralings-materiaal was, voornamelijk ge
baseerd op een in opdracht van de stad 
Neurenberg (SPD, Groenen) wegens Wackers
dorf gemaakt rapport door het Öko-insti
tut in Hannover, in september '87 in 

Noord-Duitsland begonnen, waar behalve de 
transporten naar Zweden ook, nieuwe, met 
hoog-aktief afval naar het Wendland ver
wacht worden. Kleine hinderingsakties na
men in februari, na het Henau-schandaal 
ongekend in omvang toe, zelfs SPD-gemeen
teraden namen deel aan de blokkades in 
LÜbeck. De deelstaat-regering van Schlees
wijk-Holstein gaf toe, net als in '79 die 
van Nedersaksen omdat de atoomplannen 
door het enorme verzet "politisch nicht 
durchsetzbar" (maatschappelijk niet rea
liseerbaar), zoals toen Albrecht, rege
ringschei van Nedersaksen, waren. Ze ver
bood alle transporten door de deelstaat! 
Uitwijktransporten die de laatste tijd 
via Emden gingen, veroorzaakten daar aan
merkelijk verzet. Het volgen en naar ver
mogen hinderen van deze transporten, die 
dwars door het land heen rijden, is ook 
nu nog één van de belangrijkste en best 
georganiseerde speerpunten van de AKB. 
Het ontbreekt ons nu nog aan grensover
schrijdende samenwerking, vooral bij 
transporten naar het westen •••• 
Binnenkort komen opnieuw transporten naar 
het Wendland en komt er een spoorwegkam
pagne, door welke het de spoorwegarbei
ders/sters, reizigers/sters duidelijk 
moet worden welke gevaren ze lopen door 
het meereizende atoomafval. We roepen ie
dereen, die beroepsmatig daarmee te maken 
heeft, en iedereen die transporten ziet, 

op, ons de preciese obser
vatie mee te delen. 
Nog niet zo lang geleden 
blokkeerde Greenpeace 
transporten uit Emden. De 

kade stond 
vol met sym
pathisanten. 
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regionaal 
Zo heeft onze strijd altijd af en toe 
weer geweldige hoogtepunten, al met al 
echter gaat het zeer moeizaam en taai, 
omdat in de meeste plaatsen maar weinig 
mensen aktief blijven, die dan voor 2, 3 
of 10 ploeteren. Eén van die kleine maar 
zeer aktieve groepen in Noordrijn West
falen is bijvoorbeeld Arbeitskreis Umwelt 
Gronau, die sinds 1981 me.t info-versprei
ding en kleinere akties, echter maar met 
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weinig hulp van buiten de regio, tegen de 
verrijkingsfabriek in Gronau zelf en in 
Almelo strijdt. In deze ~egio (inclusief 
Emsland en hun gevecht tegen de kernin
stallaties in Lingen) funktioneert de 
grensoverschrijdende solidariteit beter 
dan in vele andere grensregio's, zoals 
bijvoorbeeld in de drielanden-regio BRD, 
Nederland en België, waarvan Nederlandse 
en Belgiese kant niet veel ondernomen 
wordt tegen de kerncentrales bij Luik en 
het kernonderzoekscentrum in JÜlich en 
van Duitse kant ook weinig vernomen wordt. 

Kalkar was eens goed voor vette koppen in 
de media, nu echter bijna niet meer. De 
kweekreaktor is zelfs bij voorstanders/ 
sters van kernenergie omstreden, zodat in 
juni '88 zelfs de kernenergie-critici 
binnen het CDU, die zich ondertussen ook 
georganiseerd hebben, daar een manifesta
tie hielden. Daarbij maakten ze het de 
atoompartij duidelijk dat ze "de strijd 
om het milieu" niet aan de Groenen moest 
overlaten. De BI's in kalkar hopen dat de 
regering in Bonn niet van de deelstaat
regering gaat eisen dat de kweekreaktor 
in bedrijf genomen moet worden, en draai
en minimaal (nieuwsbrief en af en toe 
kleine akties). Echter, wie een opwer
kingsfabriek wil voor produktie van plu
tonium voor bommen, wil ook een kweek
reaktor. 

De drielandenregio BRD/Frankrijk/Luxem
burg glansde in de zomer van '87 -vooral 
vanuit Duits/Luxemburgse kant- door zeer 
breed verzet tegen het in bedrijf stellen 
van de eerste reaktor in Cattenom (Fr.). 

Zelfs de deelstaatregering van Saarland 
en meerdere gemeentes spanden processen 
aan in Straatsburg, die nog steeds lopen. 
De stap van protest naar verzet heeft de
ze regio echter niet gemaakt. 
Alhoewel weiniger bekend wordt het verzet 
tegen de inbedrijfsname van Neckarwestheim 
II met grote fantasie gevoerd. Zo bezet
ten een, als bezoekers/sters vermomde 
groep aktievoerders/sters het binnenste 
gedeelte van de bouwplaats. Ook de 
strijdt tegen het nabijgelegen kernonder
zoekscentrum in Karlsruhe (waarvanuit 
grote aantallen transporten -ook grens
overschrijdende- vertrekken) verzwakt 
niet. Hier zijn voorbeelden van 'Na-Tsjer
nobyl-groepen' die sterk en aktief geble
ven zijn. 

De oude bron van de AKB, het Badisch-El
sässisch-noordzwitserse drielandenregio, 
waar eens door bouwplaatsbezettingen de 
kerncentrale in Wyhl en de chemiese lood
fabriek in het Franse Marckolaheim ver
hinderd werden, waar de strijd tegen kern
energie begon, gaat de strijd nu weinig 
opgemerkt verder, om eindelijk de kern
centrales in Fessenheim (Fr.) stil te 
leggen en de Zwitserse afvalopslagplannen 
in Hocherhein te stoppen. Hier, net als 
in Beieren en in WestmÜnster/Emsland funk
tioneert de samenwerking tussen de vredes
beweging en de AKB redelijk goed. Maar 
het belang van de opwerkingsfabriek is 
dan ook heel duidelijk, ook dat ze een 
West-duitse of West-europese kernbom zou 
kunnen produceren (samen met Nukem/Alkem 
en de kweekreaktor). Mede daarom ook heeft 
de WAA (Wieder Aufarbeitungs Anlage) te 
maken met sterk verzet vanuit Oostenrijk. 
Hele steden (Salzburg, bijv.) en bekende 
politici nemen er aan deel. Van West-duit
se/Beierse kant wordt geantwoord met arro
gantie: het tegenhouden van demonstranten/ 



es aan de grens, het wegwuiven van bezwa- akties gevoerd bij de oeroude schrootre-
ren van officiële Oostenrijkse organen. aktor in Stade door een breed samenwer-
In de zomer van '88 werden alle 800.000 kingsverband. Maar de bevolking sloot zich 
bezwaarschriften bij een inspraakprocedu- niet zo sterk aan als nodig was. 
re van tafel geveegd. Ook die van het Oos- Al t 1 ke · t 11 t' · h t t · 'k · · · .1 . , D me a ; geen rn1ns a a 1e 1n e 
enr1J se m1n1ster1e van m1 1eu .. e ~oor land blijft onaangepakt en geen uranium-

wekenlang geplande o~~nbare hoorz1tt1ngen opslagplaats, geen zoutkoepel waar afval 
werden al na korte t1Jd afgebroken. Als in zal, zoals bijvoorbeeld Asse en Schacht 
re~ktie daarop demon~:reerden op 15-~0 Konrad. Bij de laatst aenoemde ging het 
:u1m 50.000 mensen b1J het bou~terre:n, in de herfst van '82 bijna net zo vastbe-
1ets wa; voor de eerste keer s1nds p1nk- raden en militant toe als bij de beroemde 
steren 86 weer toegestaan was. speerpunten: Brokdorf, Gorleben en Wac

internationaal 

kersdorf. Op andere plaatsen blijft het 
bij vreedzame demonstraties en/of juri
dische procedures. Door zo'n procedure 
werd de bouw van de radioaktief-afval 
tussenopslag in Ahaus, dicht bij de Ne
derlandse grens, zeer lang tegen gehou
~en, maar nu gaat de bouw weer in snel 
tempo verder en verzet is geboden. 

HTR-export 
Bij al onze ontoereikendheid komt de 
stommaffia door ons toch aardig aan het 
zweten, al ~eten we vaaK niet precies 
hoeveel wij daar aan bijdragen en hoe
veel gevolg is van hun eigen domme in
schattingsfouten. Maar kijk uit: ze heb
ben altijd meer ijzers in het vuur. 
Sinds ze hier nauwelijks nog meer reak
toren kunnen bouwen, hebben ze hun akti
viteiten verplaatst naar de export en 

Ondanks dat Wackerdorf dicht bij de Tsje- meehtsgeile militaire diktsturen hun 
chiese grens ligt, horen we van daar wei- plutonium producerende stralende beton-
nig, dit langzamerhand in tegenstelling nen kolossen opgedrongen, waardoor bijv. 
met de DDR waar de AKB zich orsaniseert Brazilië nu in diepe schulden steekt. 
in de enigste niet totaal door de staat Ook hier vecht de beweging tegen kern-
gecontroleerd orgaan: de kerk. Daar maakt energie en voor internationale solidari
ze ook gebruik van met protesten tegen de teit nauw samen. Het nieuwste export
bouw van kerncentrales in Stendal en met succes is de 'Hochtemperatur-Modul-Reak
de milieu-bibliotheek in Berlijn. We heb- tor' (kleine hoogtemperatuurreaktor) die 
ben ook solidariteitabrieven ontvangen door het kernonderzoekscentrum in JÜlich 
van onafhankelijke kernenergietegenstan- ontwikkeld werd en daar met 15 MW en 
dersisters uit de DDR tegen de WAA en de bij Hamm-Uentrop met 300 MW vermogen 
atoommaffia in Oost en West. Hier ligt uitgeprobeerd is/wordt. Beide reektoren 
nog een mooie taak voor ons..... hebben al te maken gehad met veel onge-
De Denen, die bij hun zelf elke kern- lukken. Die in Hamm net na Tsjernobyl, 
splijting wisten te voorkomen, ondersteu- waarbij veel straling vrij kwam en 
nen, zo mag bekend zijn, de strijdt tegen waar de woede in de omgeving grote vor-
de kerncentrales in de buurlanden, maar men aan nam en een 'Initiative Bauern 
toch ging Brokdorf in bedrijf. Maar net und Verbraucher' werd opgericht. Daar 
als vroeger onderscheidt de Unterelbe werd op 7-6-'86, tegelijk met de demon-
zich door aanhoudende sabotage-ekties en straties in Wa~kersdorf en Brokdorf, 
ook door steeds terug kerende blokkades door 7000 mensen gedemonstreerd. Maar de 
van verkeer van de atoomindustrie. Terwijl Initiative sliep al snel weer in en 
het verzet tegen Brokdorf vooral door heeft tot op de dag van vandaag moeite 
kerkelijke groepen wordt gedragen, zijn om samen te werken met radikalere kern-
er na Tsjernobyl (in 't voorjaar van '87) energie-tegenstanders/ster&. 
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Lange tijd leek het dat er niet meer van 
dergelijke kleine reaktoren gebouwd zou
den worden, maar nu moet de 100 MW 'Mo
dul' in Nedersaksen, plaatsvervangend 
voor alle andere mogelijke lokaties, of
ficiëel voorgesteld en toegestaan worden. 
Hetgeen we met talloze bezwaarschriften, 
protest en verzet zullen proberen te 
verhinderen. De 'Modul' in de BRD zal de 
voorbereiding moeten zijn voor export 
naar de derde wereld, die zich geen gro
te reaktoren meer kunnen veroorloven. 

revolutionaire strijdt 
Tot slot een succesmelding: De sinds 12 
jaar juridisch, en in de tijd na Tsjer
nobyl ook met aktiesr bevochten kerncen
trale van MÜlheim-Kärlich, moet door een 
gerechtelijke beslissing van 10-9-'88 
stil gelegd worden! En wel, omdat ze in 
1975 op een andere plaats en met andere 
bouwtekeningen toegestaan was dan oor
spronkelijk aangevraagd waren. Die ver
anderingen waren niet opnieuw gecontro
leerd. Een niet zo makkelijk op andere 
installaties projekteerbaar succes en 
toch: zonder onze strijdt zou de wet op
nieuw helemaal aangepast zijn geworden 
aan de wens van de atoommaffia. 

Het bijna super-ongeluk in Biblis (eind 
'87) dat pas in december '88 bekend werd 
door een amerikaans wetenschappelijk 

tijdschrijft en de, ook toen pas bekend 
geworden, ongelukken in Stade, hebben de 
kritiek op atoomstaat en atoomtechniek 
opnieuw versterkt. Maar zeer snel werd 
dat weer verdrongen door de katastrofe 
van Remscheid, waar een vliegtuig van 
het amerikaanse leger op de stad neer 
stortte (5 doden). 
Zo staat de atoomgevaar, dan weer het 
militaire gevaar, dan weer de Noordzee, 
en soms, zoals na de chemische ongeluk
ken, de Rijn in het middelpunt. 
Het is onze zaak, uit al deze boosheid 
en haar protesten een revolutionaire 
strijdt te maken tegen het systeem dat 
het veroorzaakt. 

Daarom: DE STRIJDT GAAT VERDER, en moet 
ook over de grenzen heen verder gevoerd 
en verbeterd worden, terwijl ze ook in 
de europese kernenergie-markt samen za
ken doen. 
We moeten onze informatiestrukturen uit
wisselen, anderen van onze ervaringen 
berichten, de verschillende situaties 
van onze landen duidelijk maken en de 
AKB nog meer als een scherp wapen binnen 
de internationale revolutionaire strijdt 
gebruiken. 

VENCEREMOS 

Martina 
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FRANKRIJK 
Uranium-winning in Haute-Vienne, Limousin 
Vlak na de Tweede Wereld Oorlog werd hier 
begonnen met de exploitatie van Uranium, 
aanwezig in het graniet van het laagge
bergte, een uitloper van het Centraal 
Massief. 
De bevolking, na 43 jaar aktiviteiten van 
de COGEMA (Compagnie Générale des Matiè
res Nucléaires), weet niet beter en is er 
rechtsstreeks bij betrokken: iedereen 
heeft wel een familielid die bij deze Mij. 
werkt of gewerkt heeft. Daarbij is er 
weinig ander werk: 2 maanden tourisme, 
wat landbouw en veeteelt; de dorpen lopen 
leeg en vergrijzen. 
Ook de Uranium-winning schijnt met ver
lies te draaien, het gehalte Uranium is 
erg laag. Nieuw personeel wordt er niet 

L'URANIUM EN FRANCE 

aangenomen bij de COGEMA, wel worden door 
de enorme machines binnen de kortste tijd 
grote percelen ontbost en worden "gaten" 
van 30 tot 80 meter gegraven, voor de 
winning in dagbouw. 
Er is ook erg veel ondergrondse mijnbouw 
-veel gevaarlijker voor de mijnwerkers in 
verband met het gas Radon dat vrij komt 
bij de exploitatie. Dit gas wordt tegen
woordig wel met grote ventilatoren naar 
buiten geblazen, maar toch hoor je gere
geld van mijnwerkers die 6 maanden op 
non-aktief zijn gesteld, daar zij te lang 
aan een te hoge norm radioaktiviteit 
zijn blootgesteld geweest. Bijzonderheden, 
namen, hoeveelheden worden niet vermeld. 
De mensen zijn veel te bang hun werk bij 
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MOUVEMENT ECOLOGIOUE 
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COGEMA kwijt te raken. 

Een ander dreigend gevaar is de opslag 
van radioaktief-afval in de oude mijnen. 
Wordt er al licht radioaktief-afval ge
bracht? 's Nachts rijden er geregeld 
vrachtwagens. 
Ook door de grote invloed die de COGEMA 
heeft op het gehele economiese leven in 
de streek is er van verzet nauwelijks 
sprake; de boeren verkopen gemakkelijk 

hun toch al braak liggende grond. 

De COGEMA is verplicht de door hun geëx
ploiteerde terreinen weer in een enigzins 
redelijk aan de omgeving aangepast model 
te brengen; dit gebeurt met mate. Als een 
mijn in een afgelegen gebied ligt, maakt 
niemand zich er druk om. In een oude Ura
nium-mijn, volgelopen met water, werd on
langs gezwommen ••••• 
De grote bergen zand, stenen, rotsen, die 
uit de Uranium-mijnen opgegraven worden 
en die geen hoog genoeg gehalte Uranium 
hebben om economies waardevol te zijn, 
worden 'stériles" genoemd, maar zijn dit 
beslist niet. Zij liggen jaren open en 
bloot, regen valt er op, water stroomt er 
af. Radioaktief? Er worden wel monsters 
genomen, maar door de COGEMA, Niet door 
een onafhankelijke instantie. 

In Frankrijk wordt iets meer dan 35% van 
de eigen behoefte aan Uranium gewonnen. 
Er zijn wel streken waar meer weerstand 
geboden wordt, maar over het algemeen is 
men niet erg geinteresseerd en waar
schijnlijk zal dit land voorlopig een 
"nucléaire" natie blijven. 

Anna 

4-11-88 
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GROOT-BRITTANNIË 
overzicht 
Het Anti-Kernenergie Netwerk (Anti Nucle
ar Network) is opgericht op een konferen
tie in Londen in maart 1987. Het is een 
landelijke basisbeweging tegen kernener
gie. Plaatselijke kontakten zijn autonoom 
maar zijn informeel verbonden door een 
netwerk van kontakten en formeel door on
ze Nieuwsbrief en vergaderingen. We on
dersteunen op een zo effektief mogelijke 
manier direkte aktie en mobiliseren en 
informeren daarvoor in de Britse AKB. 

De laatste tijd voeren we aktie tegen de 
geplande bouw van de laatste 6 PWR (Druk
water)-reaktoren. Eén van deze wordt al 
gebouwd in Sizewell in Suffolk. De tweede 
is momente~l onderwerp van een Public In
quiry (Openbare Hoorzitting) in Hinkley 
Point, Sommerset. Grote delen van de AKB 
besteden, zo lijkt het, veel tijd, geld 
en energie aan deze hoorzittingen. Als 
kontrast; het meest recente nummer van 
onze Nieuwsbrief noemt de Public Inquiry 
een 'legale farce', en stelt een kampagne 
van direkte akties voor om de bouw van 
deze PWR's te stoppen. 

De regering Thatcher bekommert zich het 
meest om het breken van de macht van de 
National Union of Mineworkers (Nationale 
Vakbond van Mijnwerkers), die betrokken 
waren bij een jaar lange staking in 1984/ 
1985. De komende privatisering van de 
elektriciteits-produktie bedrijven, bevat 
konsekwent plannen om de toekomst van het 
nucleaire programma veilig te stellen. De 
kosten van ontmanteling van oude centra
les, opwerking en afvalopslag, krijgen de 
konsumenten gepresenteerd in de vorm van 
een 'nucleaire belasting'. 

Er zijn veel oude Magnox-reaktoren in En
geland, waarvan velen meer dan 20 jaar 
oud, die een konstant gevaar vormen voor 
de bevolking. Protesten uit de bevolking 
verhinderden in februari '88 een experi
ment bij één van deze centrales, Traws
fynnydd in Wales, wat geleid zou kunnen 
hebben tot een Tsjernobyl-achtig ongeluk. 

De regering ziet zich ook geconfronteerd 
met tegenstand met betrekking tot het 
dumpen van radioaktief afval. Sinds 1983 
houdt de National Union of Seamen (vak-
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bond van Zeewerklieden) de dumping van 
radioaktief afval in zee tegen. In 1987, 
in de aanlooptijd van de verkiezingen, 
resulteerden protesten, waaronder direkte 
akties, in de afgelasting van het dumpen 
van laag-radioaktief-afval in vier voor
gestelde ondiepe opslagplaatsen. 

Sinds februari 1988 houden dokwerkers in 
Liverpool het transport van Uraniumhexa
fluoride en Uranium-erts tegen, omdat het 
uit Namibië en Zuid-Afrika afkomstig is. 
De AKB en de Anti-Apartheids Beweging 
proberen om deze blokkade over te laten 
nemen in andere havens. 
Het Anti Nuclear Network is er op gebrand 
om internationale verbanden in de nukle
aire keten te publiceren en ook over de 
bedrijven die betrokken zijn bij deze 
handel, zoals Rio Tinto Zinc en British 
Petroleum een boekje open te doen. 

De beknotting van de burgerrechten bein-



vloeden ons recht op verzet. De Public 
Order Act 1984 heeft tot gevolg dat veel 
demonstraties tegenwoordig illegaal zijn. 
De continuë pogingen om protesten te kri
minaliseren, vooral in Noord-Ierland, 
hebben vergaande gevolgen voor alle op
positionele bewegingen in Brittannië. 

Alleen het massaal uitdagen en trotseren 
van de wet kan effectief zijn onder de 
huidige omstandigheden. 

Anti Nuclear Network 

22-12-88 
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ZWEDEN 
Wat nu volgt is een samenvatting 
van "Nukleair afval in Zweden". 
Het probleem is nog niet opgelost! 
Oorspronkelijk is het een 84 
pagina's tellende brochure ui tge
geven door de Volksbeweging tegen 
kernenergie en kernwapens, FMKK, 
een Zweedse nationale anti-kern
energiegroep. Deze rijk geillu
streerde engeistalige publicatie 
geeft je een goed inzicht in 
de problematiek rond het kernafval 
in Zweden. 

introductie 
De Zweedse nucleaire strategie: 
Gedurende de SOer en 60er jaren 
bepleitten voorstanders van kern
energie in Zweden een nucleaire 
strategie die gebaseerd was op 
het del ven van Uranium in eigen 
land, zwaar water reactoren (die 
geen verrijkte brandstof n.odig 
hebben) en opwerkingscapaciteit. 
Officieel vertelde men dat deze 
strategie bedoeld was om zelfvoor-
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zienend te worden op energiege
bied. De Zweedse nucleaire indu
strie pochte dat zij in Zweden 
meer Uranium tot hun beschikking 
hadden dan welk land ook. De 
reactoren zouden door onder andere 
het destijds onder Zweedse contro
le staande Asea Atom gebouwd 
worden. Tegen het einde van de 
60er jaren werd het zelfvoorzie
ningsprincipe verlaten en ging 
men over op licht water reactoren 
waarvoor buitenlands verrijkt 

Uranium nodig is. In 1974 waren 
er nog 24 reactoren gepland in 
Zweden. In het begin van de 70er 
jaren 'bestond' het afval probleem 
niet en eventuele opwerking in 
eigen land bleek een te voorbarig 
plan. 
Het idee voor een eigen opwer
kingsfabriek ontstond omdat de 
nucleaire lobby bleef beweren 
dat import van buitenlands ge
schikt Uranium te duur zou worden 



en omdat de angst bestond dat 
de eigen natuurlijke Uranium
voorraden toch eens op zouden 
raken. Het uiteindelijke doel 
was om zelf ook Plutonium-verbrui
kende kweekreactoren te bouwen. 

Zweedse bom 
Na een intensief debat in 1959 
besloot het Zweedse parlement 
elke beslissing over de toelating 
van kernwapens op Zweeds grondge
bied uit te stellen tot in de 
verre toekomst. 
Vanaf '57 was het echter al beleid 
om geen onderzoek naar ontwerp 
en constructie van kernwapens 
toe te staan. Ook was het verboden 
onderzoek te doen naar de moge
lijkheden van een eigen productie
fabriek voor kernwapens. In 1968 
nam het parlement het definitieve 
besluit om geen eigen kernwapens 
te produceren. Dit besluit was 
voornamelijk te danken aan een 
kleine groep actieve politici 
die een intensieve lobby voerden. 
Deze beslissing werd eigenlijk 
volkomen genegeerd door de voor
standers van een eigen atoommacht, 
zelfs nadat Zweden in 1970 het 
Non Proliferatie Verdrag onderte
kent had. In april '85 werd het 
Zweedse kernenergie-programma 
ontmaskerd als zijnde een 
kernwapenontwikkelprogramma in 
een ei viel jasje. Gedurende twee 
decennia had een klein elite
groepje van politici, teehookraten 
en militairen hun voorbereidingen 
voor de kernwapenproductie geheim 
weten te houden. Het onderzoek 
was zo gepland dat een kernwapen 
binnen zeer korte tijd 'gemon
teerd' zou kunnen worden als 
de regeringspolitiek hierover 
gewijzigd mocht worden. Het eerste 
doel was de productie van tien 
'Nagasaki-klasse' bommen per 
jaar. Zelfs na de publicatie 
van de plannen in het blad 'Ny 
Technik' en een regeringsonderzoek 
zijn de plannen voor een Zweedse 
atoombom nog nauwelijks bekend 
onder de bevolking van Zweden. 

geschiedenis verzet 
Het verzet tegen kernenergie 
in Zweden is van karakter veran-

derd; van grote gestructureerde 
demonstraties naar kleine groepen 
die directe acties ondernemen 
en dan ook veelvuldig te maken 
hebben met arrestaties. Een aantal 
keren is er sabotage gepleegd; 
boormachines werden gemolesteerd 
en bouwputten gesloopt. 

referendum 
Op 28 maart 1979 vond het ongeluk 
in Harrisburg, U.S. A., plaats. 
Dit ongeluk had onder andere 
tot gevolg dat de Zweedse regering 
inging op de al oude eis van 
de milieu-beweging voor een soort 
adviserend referendum over kern
energie. De Sociaal-Democraten, 
met inhet achterhoofd de verkie
zingen in september, veranderden 
plotseling hun standpunt (in 
een 1 nacht durende vergadering) 
en bleken pro-referendum te zijn. 
Ondanks dat het referendum werd 
uitgesteld tot maart '80 verloren 
de Sociaal-Democraten op het 
nippertje de verkiezingen. Een 
nieuwe coalitie van drie partijen 
vormde de regering. Het referendum 
verwordde tot een voorbeeld van 
politieke manipulatie en gebrek 
aan integriteit. Er werden drie 
mogelijkheden vastgesteld om 
uit te kiezen. Elke mogelijkheid 
werd door één of meer van de 
politieke partij en in het parle
ment gesteund. Alle drie de moge
lij khedeh gingen in naam uit 
van de beeindiging van het atoom
avontuur van Zweden, alleen de 
snelheid waarmee dat zou moeten 
gebeuren verschilde nogal per 
voorstel. De derde mogelijkheid 
werd de 'snelle stop' genoemd, 
één en twee de 'langzame stops' • 
Mogelijkheid één ging uit van 
een verdubbeling van het aantal 
kernreactoren en een verachtvou-
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diging van het aantal bedrijfsuren 
van die centrales. Dit werd toch 
een 'stop' genoemd omdat deze 
plannen nog veel behoudender 
waren dan de oorspronkeleke 'natte 
dromen' die de atoomlobby had 
voor het referendum gepland was. 
De tweede mogelijkheid, een vari
ant op éln, werd 'afbouw met 
verstand' genoemd door de partijen 
die deze mogelijkheid geadopteerd 
hadden. Zelfs de conservatieve 
partij, tegenstander van elke 
vorm van stoppen met kernenergie, 
noemde de eerste variant een 
plan voor 'decontaminatie' en 
waren voor geen enkele variant. 

Er waren eigenlijk maar twee 
'mogelijkheden' : Een snelle stop 
of een wel erg langzame stop. 
Steeds duidelijker werd dat het 
volk voor een snelle stop zouden 
stemmen. Op het laaste moment 
riepen de Sociaal-Democraten 
nog een derde mogelijkheid in 
het leven in een poging de stemmen 
meer te verdelen. 
Vanuit andere landen werd verbaasd 
gereageerd: Waarom werden er 
bij een referendum drie mogelijk
heden geboden om uit te kiezen? 
Juist bij een referendum gaat 
het toch om een ja of een nee? 

t,o.'c '' 
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MOX naar Zweden 
West-Duitslands gebruikte MOl
brandstof naar Zweden: 
Ondanks protesten was de Zweedse 
regering van plan 729 ton gebruik
te splijtstofstaven naar Frankrijk 
te sturen voor opwerking. Uitein
delijk werden dat er 57 ton. 
In 1985, toen Frankrijk het al 
ontvangen had, probeerde de rege
ring het ~erug te krijgen. De 

® 

officiele reden was dat het makke
lijker zou zijn om niet-opgewerkte 
splijtstof op te slaan. Maar 
de publieke opinie die tegen 
welke nucleaire handel dan ook 
met Frankrijk was speelde een 
beslissende rol in het nemen 
van dit besluit. Ondertussen 
zetten West-Duitsland hun plannen 
voor opwerkingscapaci te i t door. 
Maar de eerste generatie van 
Duits gebruikte MOl-brandstof 
was niet geschikt voor opwerking. 
De Zweedse regering had te maken 
met sterke oppositie vanuit de 
bevolking en de Duitsers hadden 
nog geen opslag-fasciliteit voor 
hun afval van die eerste generatie 
MOl-brandstof. In juni '86 werd 
er dan ook tussen Frankrijk, 
W'Duitsland en Zweden een handels
overeenkomst gesloten. In ruil 
voor de 57 ton afgewerkte splijt
stofstaven die Zweden naar Frank
rijk stuurde accepteerde Zweden 
24 ton van het Duitse MOl. Dit 
zou opgeslagen worden in het 
CLAB. De financiele aspecten 
van deze overeenkomst werden 
nooit bekend gemaakt. De Zweedse 
afgewerkte staven werden in Frank
rijk opgewerkt terwijl Duitsland 
er de officiele eigenaar van 
wer.d. West-Dui tslad op haar beurt 
heeft een overeenkomst met Frank
rijk dat Duitse staven naar La 
Hague gaan voor opwerking.Het 
Plutonium, verarmd Uranium en 
het opwerkingaafval gaat vervol
gens weer naar Hanau in Duitsland. 
Daar worden Plutonium-brandstof 
staven gemaakt. In een andere 
overeenkomst is geregeld dat 
Duitsland 11% van de benodigde 
Plutoniumstaven aan de Franse 
kweekreactor levert in ruil voor 
een equivalent van deze hoeveel
heid van Plutonium wat door de 
Super-Phenix geproduceerd wordt. 
Duitsland behaalt uiteindelijk 
voordeel bij het verhandelen 
van niet-opwerkbare gebruikte 
brandstofstaven die toch niet 
goed opgewerkt konden worden. 
Het enige voordeel voor Zweden 
was dat de politieke druk tegen 
het verhandelen van nucleair 
materieel met Frankrijk afnam. 
Het handelsverdrag voorkwam niet 



dat de Zweedse splijtstofstaven 
opgewerkt werden noch dat het 
overgebleven Plutonium gebruikt 
werd door de Fransen. Bovendien, 
het Plutonium en opwerkingsafval 
is niet veiliger bij de Duitsers 
dan bij de Fransen. Op 9 juli 
'87 werd de eerste lading van 
de in totaal acht van het Duitse 
gebruikte MOX van Lubeek naar 
Simpevarp in Zweden. De Sigyn, 
het schip wat het vervoerde, 
werd in beide landen begeleid 
met protesten. Een van de contai
ners was gevuld met staven van 
de Gundremmingen-A reactor. 
Een speciale gelegenheidscoalitie, 
'Nix-Mox' genaamd, organiseerde 
in Zweden het verzet tegen de 
transporten. Nix-mox bestaat 
uit 'De Volksbeweging tegen Kern
energie- en wapens', het 'Geweld
loze Netwerk' en 'Vrouwen voor 
Vrede Zweden'. Bijna elke keer 
dat de Sigyn een transport ver
zorgde waren er protesten en 
daardoor ook arrestaties. Dit 
gebeurde in beide betrokken lan
den. Het verhaal eindigt met 
een overwinninkje voor de AKB. 
Het werd de Sigyn verboden de 
laatse, Se, lading te vervoeren. 
Dit verbod werd uitgevaardigd 
door de deelstaat regering van 
Schleeswijk-Hol&tein in Duitsland. 
Dit gebeurde op 16 februari 1988. 
De import van West-Duits MOX 
brandstof betekent een verregaande 
devaluatie van het fundamentele 
Zweedse principe om geen buiten
lands afval te importeren. 
Gevreesd moet worden dat door 
dit precedent Zweden vaker zal 
zwichten voor afval als er lucra
tieve overeenkomsten te bedingen 
zijn. 

protesten boringen 
Om een 'geschikte' opslagplaats 
te vinden voor hoog-actief afval 
zijn er vele geologiese onder
zoeken gedaan op verscheidene 
plaatsen in Zweden. Op het moment 
van verschijnen van dit artikel 
zijn er al elf proefboringen 
geweest waarvan zeven zeer uitge
breid waren. Volgens het huidige 
schema van de SBK, worden er 
op twee of meer locaties in 1993 

schachten uitgegraven en zal 
in 1998 de uiteindelijke locatie 
gekozen worden. De meeste van 
de Zweedse actiegroepen tegen 
de opslag zijn onafhankelijk 
van de grote milieu-organisaties 
maar op het informatieve vlak 
wordt er veel samengewerkt. Het 
'Afval-netwerk' werd in mei '81 
opgericht om gestalte te geven 
aan die samenwerking. Het is 
niet een organisatie volgens 
traditioneel model. De samenwer
king is niet geformaliseerd door 
middel van een bestuur of regle
menten. Elke groep heeft haar 
eigen individuele perspectief 
en activiteiteR. Om alles enigzins 
op elkaar af te stemmen is er 
een soort coordinatiegroep in 
Goteborg. Deze groep heeft veel 
informatie verzameld en ervaring 
gebundeld over de ontwikkelingen 
rond hoog-actief afval in Zweden. 
Dat betekent ook dat de voornaam
ste taak van deze groep is het 
fungeren als een soort 'data
bank'. 
Het nu-volgende stukje gaat over 
protesten bij Kynnefj al, Svartbo
berget en Klipperas. In 1980, 
vlak na referendum over kernener
gie, zouden er proefboringen 
plaatsvinden in Kynnefjal, in 
het noorden van Bohuslan. 
Ook daar was er al verzet tegen 
de nucleaire industrie. Plannen 
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voor kerncentrales en een opwer
kingsfabriek in de buurt (bij 
Brodalen en Sannas) ontmoetten 
veel tegenstand en moesten ten 
slotte worden opgegeven. Om het 
verzet tegen de proefboringen 
te organiseren werd de groep 
'Redt Iynnefjal' opgericht. Door 
middel van vreedzame demonstraties 
en een 24-uurs post-systeem werden 
de proefboringen voorkomen. 

De acties kregen snel verspreide 
hulp en steun van de plaatselijke 
bevolking. De 24-uurs wakes op 
de weg naar de boorputten door 
mensen van Redt Iynnefjal startten 
in april '80. In het begin werd 
er een kleine cabine geplaatst 
op een strategies gelegen kruis
punt. Deze container diende als 
onderkomen voor de permanente 
'wacht'. Spoedig werd er door 
de plaatselijke overheid een 
vergunning afgegeven voor de hut, 
er werd zelfs telefoon aangelegd 
en het werd een officieel (post)
adres. Op dit moment is het onon
derbroken posten in haar 9e le
vensjaar ••• ! En daarmee een van 
de langstdurende ononderbroken 
anti-kernenergie acties ter we
reld. 
De volgende locatie waar geboord 
zou gaan worden was Svartboberget 
bij Ovanaker. Hier deed de nucle
aire lobby meer aan P.R. Na het 
geven van werkelijk mi~le infor
matie aan de plaatselijke bevol
king trachtten de boormaatschap
pijen zonder de aandacht te trek
ken te kunnen beginnen. De plannen 
lekten , zij het laat, echter 
uit en in hartje winter '81 was 
er een eerste actie van de bevol
king. Ongeveer 30 mensen blokkeer
den de weg naar de plek waar 
de machines stonden geparkeerd. 
Er werd voorkomen dat de water
tank, onmisbaar voor de koeling 
van de boren, kon worden ver
plaatst. De blokkade duurde twee 
dagen, toen kwam de politie en 
arresteerde 25 mensen. Dit warèn 
de allereerste arrestaties in 
de strijd tegen kernenergie 
in Zweden. Voor het eerst sinds 
begin 1900 was er een gerechtelijk 
vooronderzoek in een zaak tegen 
mensen die 'burgerlijk ongehoor-

zaam' waren geweest. Er is een 
aantal keren sabotage gepleegd 
bij locaties voor proefboringen. 
De eerste bekende sabotage-daad 
vond in '84 plaats bij Klipper as: 
De 40 meter lange kern van een 
boorbuis verdween op mysterieuze 
wij ze uit een container die goed 
op slot had gezeten. Deze kern 
woog verscheidene honderden ki
lo's. Op verschillende locaties 
werden boorgaten- en putten gevuld 
met grint en gruis. Dit soort 
acties waren niet meer voorgekomen 
in Zweden sinds de praktijk van 
de Syndicalistieee arbeiders 
in de jaren '20. 
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SFR-1 
De definitieve opslagplaats voor 
radio-actief afval, de SFR-1; 
een vorm van vertraagde dumping 
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in zee: 
De SFR-1 is een onder zee-niveau 
gelegen opslagplaats voor laag-

en middelactief afval in de 
buurt van de Forsmark kerncentra
les 120 kilometer ten noorden 
van Stockholm. In juni '83 ging 
het Zweedse parlement accoord 
met de plannen voor de opslagfa
ciliteit en een maand later begon 
men met uitgraven van de tunnels. 
Er werd met de SFR-1 ingestemd 
zonder enig openbaar onderzoek 
naar de milieu-effecten. In de 
lente van '88 werden de eerste 
containers met afval in de SFR-
1 geplaatst. SKB, beheert en 
exploiteert het project. De be
doeling is dat al het laag- en 
middel-actieve afval (gereedschap, 
kleding et cetera) wat vrijkomt 
nu en in de toekomst (90.000 
kubieke meter) van de 12 kerncen
trales in Zweden daar opgeslagen 
gaat worden. SKB. heeft plannen 
voor de bouw van een SFR-2 en 
SFR-3 voor de opslag van afval 
van de reactor-kernen en delen 
van het reactor-gebouw na ontman
teling. Bouwvergunningen hiervoor 
zijn nog niet aangevraagd. 

I 
I 
J 100% safe rock rnay only be found 

In lhe brains of the KBS men. 

Een paar feiten over de SFR-1: 
1 De toesteming om te bouwen 
is gebaseerd op een aantal theore-

tiese aannames; onder andere 
over de mate van verdunning van 
radio-activiteit die in de Baltie
se Zee zal lekken. De functie 
van de ingebouwde barrieres is 
om het weglekken van radio-acti
viteit te Tertragen, niet om 
het helemaal te voorkomen. SKI. 
heeft voor een aantal stoffen 
een calculatie gemaakt van de 
hoeveelheid die zal binnenstromen 
in de Zee binnen een periode 
van 100.000 jaar. Hoe dan ook, 
volgens de SBK. zelf zal het 
binnenstromen van een aantal 
stoffen beginnen binnen een perio
de van twee tot tien jaar na 
het verzegelen van de opslag
plaats. 
2 In een prachtige, full-colour 
brochure beweert de SBK. dat 
na 500 jaar de radio-activiteit 
in de opslagplaats en in de buurt 
ervan gedaald zal zijn tot het 
niveau van de natuurlijke straling 
die 'landbouwgrond geeft'. Bere
keningen echter die uitgaan van 
gegevens van de nucleaire indu
strie zelf tonen aan dat deze 
grond na 500 jaar nog steeds 
ongeveer een miljoen Bq./liter 
grond zou bevatten. Daar zit 
dan ook bv. een dodelijke hoeveel
heid Plutonium bij. Als de SFR-
1 vol is zal hij in totaal 181.000 
Curie bevatten aan straling. 
(6.697.000 miljoen Bq.) 
3 Volgens de eigen expert van 
de SKI, professor in de mijnbouw
kunde 0. Stephansson, vormt de 
rots waarin de opslag gebouwd 
is geen goede barriere. De struc
tuur van de rots bevat veel scheu
ren en 'geologiese fouten'. 
4 De opslagplaats zal 'verzegeld' 
worden door hem uiteindelijk 
vol te storten met beton. Volgens 
de SBK. is er geen controle nodig 
in de toekomst, men hoeft er 
niet meer bij te kunnen. 
5 SSI. zegt dat, zelfs als al 
het afval in zee zou verdwijnen 
bij een ongeluk of geologiese 
verschuiving, er geen radiologi
sche catastrophe dreigt. Daarmee 
bedoeld men dat er niet onmidde
lij k veel doden zullen zijn. 
Over de effecten op langere ter
mijn van zo'n ramp wordt niet 
gesproken. 
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6 Er zullen zeven lang-levende 
nucliden zijn in het opgeslagen 
afval waarvan 250 gram Plutonium. 
Al deze stoffen zullen, vroeger 
of later, in het milieu van de 
Baltiese Zee terechtkomen. 
7 Als een gevolg van slechte 
wetgeving heeft geen enkele in
stantie of autoriteit een prognose 
gemaakt van de langere termijn
effecten voor het milieu. bv. 
de opname van radio-actieve stof
fen in de voedselketen. 
8 De productie van gassen door 
chemische reacties in de opslag
plaats en de gevolgen daarvan 
is niet meegenomen in de overwe
gingen over het al dan niet verle
nen van de vergunning voor de 
bouw. 
9 Als er in de toekomst ooit 
lekkages gekonstateerd worden 
zal het bijna onmogelijk zijn 
de opslag ~n het afval te bereiken 
om in te grijpen of schoonmaak
werkzaamheden uit te voeren. 
De bevolking van de gehele regio 
en eigenlijk allen die aan de 
Bal tie se Zee wonen zullen altijd 
zelf metingen moeten verrichten 
in bv. drinkwater en gevangen 
vis. 

oppositie 
Het verzet tegen de SFR-1 door 
de locale bevolking begon in 
1982. Maar pas in '87 werd de 
'Actiegroep tegen de SFR-1' opge
richt. 12 Leden van deze groep 
bezetten de SFR-1 in de lente 
van '87. Zij namen deel aan een 
officiele rondleiding met een 
bus onder de grond en toen de 
bus even stopte om de mensen 
de gelegenheid te geven even 
rond te lopen weigerden zij weer 
in te stappen. Een reden voor 
deze actie is het feit dat er 
valse en misleidende voorlichting 
plaatsvindt. In hun verklaring 
leggen de actievoerders de nadruk 
op de leugens over de 'landbouw-

grond-bewering' en op het feit 
dat in de toekomst radio-activi
teit weg zal leken in de Baltiese 
Zee. Na ongeveer drie uur waarin 
de activisten radio-activiteits
tekene schilderden op de wanden 
arriveerde de poli tie die ze 
meenam en na ondervraging weer 
liet gaan. Maanden later werd 
de actiegroep schuldig bev~nden 
aan "beschilderen van een vuilnis
bak" zoals een van de act i visten 
het uitdrukte. De SKB. haalde 
haar brochure met 'landbouwgrond
theorie' snel van de markt en 
kwam twee maanden later met een 
aangepaste versie. 
De Zweedse 'Vergunningen Raad 
voor Milieu Protectie' gaf de 
SFR-1 in september '87 haar fiat. 
Deze beslissing werd in october 
aangevochten door zo'n 60 bewoners 
van het eiland Graso, gescheiden 
van de Forsmark centrales en 
de SFR-1 door tien kilometer 
zee. De mensen van Graso zeggen 
dat de ~vergunningen Raad in 
feite een langzame, langdurige, 
lekkage van radio-actieve stoffen 
in de Baltiese Zee toelaat, dit 
in tegenspraak tot de door Zweden 
ondertekende afspraken van de 
Baltiese Zee Conventie en haar 
eigen officiele milieu-beleid. 
Deze redenering en daarmee het 
beroep werd verworpen door de 
overheid. Op 30 maart '88 gaf 
de SSI. de laatst benodigde deel
vergunning af die nodig was voor 
de opslag van het afval in de 
SFR-1. De SKI. gaf haar toestem
ming al op 24 maart. Dit alles 
lokte een nieuwe golf van burger
lijke ongehoorzaamheid uit. Op 
28 maart werden 26 mensen gearres
teerd toen ze de weg blokkeerden. 
Ongeveer de helft van de 50 werk
nemers van de SFR werden drie 
uur tegengehouden voor de politie 
kwam. Op 27 april, toen de eerste 
container met afval de SFR-1 
werd ingereden, werdeD vijftien 
mensen gearresteerd die hiertegen 
protesteerden. Een aantal mensen 
lukte het de beveiligingsbeambten 
te passeren en gingen voor de 
vrachtwagens liggen. 
De 'actiegroep tegen de SFR-1' 
gaat door met haar campagne van 
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burgerlijke ongehoorzaamheid. 
De SFR-1 is een giganties experiment 
en dreigt de gehele Baltiese Zee te 
vervuilen en te besmetten. Het 
betekent een vorm van vertraagde 
dumping in zee en inderdaad duide
lijk in tegenspraak met de Conven
tie van de Baltiese Zee. 
Een opslagfaciliteit moet zodanig 
bereikbaar en controleerbaar 
gemaakt worden dat het mogelijk 
is het afval te verwijderen en 
lekkages te stoppen. De overheid 
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moet leiding geven aan een onaf
hankelijk onderzoek naar een 
opslag mogelijkheid op land waar 
men bij kan, zelfs na verzegeling. 
De SFR-1 zal een dodelijke wind 
laten waaien over het gebied. 
De besmetting zal altijd blij ven. 
Een aantal landen heeft echter toch 
belangstelling getoond voor de SFR
techniek. We vinden dat Zweden deze 
techniek van vertraagde zee-dumping 
niet moet exporteren naar andere 
landen. 
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FINLAND 
kerncentrales 
Er zijn 4 kerncentrales in Finland, 2 in 
Loviisa en 2 in Olkiluoto. Op het moment 
wordt geprobeerd een Sde kerncentrale er
door te duwen, ondanks dat 63% tegen 
kernenergie is en slechts 16% voor. 
De regering wordt gevormd door de soci
aal-demokraten met de rechtse partij sa
men en samen pushen ze kernenergie. De 
rechtse partij omdat ze verbonden zijn 
met de atoomlobby en de nucleaire indu
strie hard een nieuwe impuls nodig zou 
hebben om de kennis op peil te kunnen 
houden. De sociaaldemokreten schermen met 
werkgelegenheid en goedkope stroom. 

transporten 
Brandstofelementen voor Loviisa komen uit 
de Sowjet-Unie per trein en daarna 3 km 
per vrachtauto over de weg naar de kern
centrales. Opgebruikte brandstofstaven 
gaan op de zelfde manier terug. 
De brandstofelementen voor de Olkiluoto 
reaktor I, komen van Asea-Atom uit Väste
räs in Zweden. De elementen voor reaktor 
II komen van RBU uit Karlstein in West
Duitsland. Ze komen met een schip dat 
Transgermania heet. Dit schip komt elke 

week in Finland, echter niet steeds met 
radioaktieve lading. 
Gebruikte brandstofstaven van Olkiluoto 
worden ergens in Finland opgeslagen, on
duidelijk is waar. Middel- en laag radio
aktief-afval zal onder de kerncentrales 
worden opgeslagen, de gaten hiervoor zijn 
echter nog niet gemaakt, maar zullen wor
den zoals die in Zweden zijn. Radioaktief 
materiaal gaat alleen, voor zover bekend 
is, vanuit Finland naar de Sowjet-Unie. 

verzet 
Het verzet kwam pas op gang toen er al 
een kerncentrale stond. Radikaal verzet 
begon pas na Tsjernobyl. De samenwerking 
met minder radikale groepen zoals EVY en 
Groenen gaat goed. Radikaal verzet is 
moeilijk in Finland, tot nu toe zijn er 
demonstraties e.d . gehouden. 

toekomst 
Het lijkt onwaarschijnlijk dat er, on
danks de lobby, een Sde kerncentrale komt, 
omdat er veel mensen tegen zijn. Wat wel 
reëel lijkt is de invoer van atoomstroom 
uit de Sowjet-Unie. 
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