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DH i s he t eer s te nUllllIler van het
LEK-bull e t i n. liet is de bedoeling
da t he t bulletin verschi jnt w.anneer
er behoeft e aan i a , maar vanwege de
kont i nui t ei t t och mins tens zes keer
per 'j aar .
Doel van het bul l e t in i s de pl aat se
lijke energiekomi tee s en atroomgroe
pen , alsmede ~ympathiBerende organi
sa ties op de hoogt e te houden van de
akti viteit en van he t Landelijk
Energi e Komitee en de dis kuBs i ea die
bi nnen haar ge l ed eren gevoerd worden.
Op di e mani er ho pen we dat , duidelij
ker dan uit de notulen al1e~n , werk
wi jze en standpun t bepal ing van het
LEK aan ander en overgebracht kunnen
wo"t"den .
Eén exemplaar van het r~K-bulletin
word t grat i e aan elke gr oep verZOIl
den, meer kunnen we ona financieel
helaas nie t veroor loven . ~eer exem
plaren worden t egen kos t pr ij s pl us
ver zendkosten toeges t uurd . Pr ijzen
s t aan in het kolofon aangegeven .
I n dit eer s te nummer een aantal be
l angri jke , sktuele zaken. Binnen het
LEK wordt reeds gerui me tijd gepraat
over de Brede Maatscha22aliJke Dio
kuss ie. Dë-BDD-zar-fioë aän-ooK In-de
Koffiënuè jaren een centrale rol gaan
spelen en daarom ie een standpunt
bepaling van het gr oot a t e bs lang.
Veel aandacht ui t er aard voor da
I nternat i onal e Akt i edagen . Plaatse
IIjKë-voor5ërëiuënnë-äK!lviteiten
voor 2 en 3 jlmi en de s t and van de
mobilisati e.
Verder een uitvoeri~e evaluatie van
dd demonstratie in Borssele. Wellicht
geeft een deel van aë-ëvêIüatie et of
tot diskussie over de wi jze van demon
streren en over de taak van de orde
di enst.

De Vereniging Mi l ieudef en s i e
be steedt in haar akt i e "Zonne
en ergie maak er werk vann-vëël
äänaaönt-äan-älièrnätIèvë vormen
v an en ergievoorz iening .
Een aktie die uit s tekend aansl ui t
bij de gsplande aktivitei t en
tegen kernenerg ie .

kol of on
Het LEK-oulletin is een
uitgave onder ver antwoor 
deli j ~hetd van het LEK
s ekretariaat .
lie t Bul l e t i n verschijnt
onr ege l mat ig , naar beho ef
t e , maar minimaal zes kee r
per j aar .
He t LEK- bul le t i n wordt
gra t i s in enkelvoud ver 
stuurd naar alle plaatse
lijke ener giegroepen .
Overige abonn ementen kos
t en f 10,- voor 6 nummers .
Een gro epaabonnement
( dwz dat 10 of meer exem
plaren naar hetzelfde
adres gezonden worden )
kost f 6, - per z ee nummer s .
Ook donaties zijn ui t er 
aard welkom.
liet abonn ementsgeld kan
overgemaakt worden op
giro 3567199 t nv LEK onder
vermelding van LEK-bulle
tin.

h an dit n[ë~WëÎ'lffënlmëe '
Mer ijke 0 erb~e~, nt~ ~
Bakker , J . ont rl-e.,,--- -l! '
Pieter I.aidmer a en"he- t Jrg
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DE BREDE MAATSCHAPPELIJKE DISKtJSSIE IN HET LANDELIJK ENERGIE KOMITEE

Al ruim een half jaar waart het spook
van de BMD rond in de anti-kernenergie
beweging, Het rapport van de Algemene
Energie Raad (AER~ een adviesraad van
min. van Aardenne), maar wellioht nog
meer het rapport "Meedenken,Meedoen"
van de Initiatiefgroep Energiediskus
sie (IE) heeft een diskussie zonder
weerga op gang gebraoht.
Kernvragen daarbij zijn: Is deze BMD
een ver orvenheid of dient ze ertoe
ons eens en voor altijd de mond te
snoeren? Is het strategisch juist om
zonder meer erbuiten te gaan staan of
daarentegen kritisoh mee te doen? Hoe
belangrijk is de houding van de grote
maatschappelijke organisaties. die zioh
langzamerhand steeds meer betrokken
gingen voelen bij (onderdelen van)
onze strijd? Kan en mag de diskussie
rond de BMD een aanzet zijn tot een
diskussie over de parlementaire demo
kratie?
Met deze vragen heeft ook het LEKzioh
de afgelopen maanden beziggehouden.

MEEDENKEN, MEEDOEN?

l-Iede door de aktiviteiten tegen de
uitbreiding van de UC te Almelo is i~

het LEK nauwelijks gesproken over de
plannen van Aardenne voor een BMD
v66rdat het AERrapport uitkwam. Er
waren losse kontakten met de IE.
AER en IE brachten ongeveer tegelijk
ertijd een rapport uit, in juli 1978.
Omdat de IE bestaat uit mensen uit
voor ons belangrijke groeperingen
(Watuur en Mïlieu, VMD, FNV, Energie
en Samenleving) was haar rapport
eerste onderwerp van gesprek. Het
bleek dat men in het LEK eens was
over de juistheid van de kritiek van
de IE op het AERvoorstel, maar dat
dit lEvoorstel geen alternatief kon
zijn. De IE had o.a. als doelstelling
en: "de besluitvorming op het gebied
van (kern)energie weer mogelijk te
maken en wel op een manier, die past
binnen een parlementaire demokratie.
De besluitvorming zit vast door de
tegengestelde meningen van maohtige
groeperingen in de samenleving, door
polarisatie van de diskussie en door
het ontbreken van een goede procedure
voor een dergelijk komplex probleem
van zulk een verstrekkende betekenis
voor onze maatschappij~l.~het terug
winnen van het vertrouwen in gedele
geerde bevoegdheden (m.n. het parle
ment, red.)". Het initiatief van de
AER werd door de IE als onverdeeld
gunstig opgevat, slechts de uitvoe-

ri~g werd bekritiseerd.
De ~~n~ging Mif_teudefensie leidde de
diskussie in het LEK in middels een
artikel in MD 9/19~18, waarin door Theo
Poton het bestuursstandpunt werd be
schreven. Uit deze reaktie, en tevens
uit die van Aktie Strohalm en de
~andelijke Stroomiro~p Stop Kernenergie
bleek, dat het LEK zou afstevenen naar
een veel meer politieke dan naar een
wetenschappelijk-procedurele kritiek en
dus het lEvoorstel volstrekt onvoldoen
de was. Hoofddoel zou moeten zijn
(eigen formulering, red.): een demokra
tisch tot stand gekomen energiebeleid
dat veilig en schoon is, ekologisch
inpasbaar en toek~~tige generaties
niet voor onoplosbare problemen stelt.
I.E. lijkt daarentegen het versterken
van de parlementaire demokratie en een

"objektie!" wetenschappelijke aanpak
van het energieprobleem, losgemaakt
van politieke meningsversohillen tot
doel te hebben.

ONZE POTENTIELE PARTNERS

Het voorstel van IE lijkt aan te slaan.
In de vaste kammerkommissie voor de
Kernenergie bleek op 30 januari j.l.
dat D'66, ODA en PPR een voorstel van
de minister wilden zien da~ die rich
ting op gaat. Ook de houding van de
PvdA wijst in deze richting, eohter
minder expliciet.
In de FNV vinden we een kritische op
stelling t.o.v. de AER, maar tevens
zijn er kritische geluiden over het
IE-voor~tel. Natuur en Milieu en het
Nederlandse Centrum voor Demokratisché
Burgerschapsvorming (NODB) lijken daar
entegen meer op de lijn te zitten van
een kompromis tussen AER en IE. Zij
treffen reeds voorbereidingen om ak
tief aan de BI1D deel te nemen. Voor de
NCDB spelen hierbij ook haar belangen
als inspraakorgaan een rol.
Deze kwesties kwamen op de eerste be
sprekeingen van het LEK over de BMD
aan de orde. Ondertussen bepaalden de
afzonderlijke organisaties hun voor
lopige standpunten.
Op 15 februari werd dan een eerste
voorstel voor een gezamenlijk LEK
standpunt ingebracht. Hierin werd ge
poogd de afzonderlijke standpunten op
één noemer te krijgen. Voor de aanpak
van dit voorstel was ook de nota
"Kernenergie in DiskuBsie lt van het
Rijn-SChelde Instituut uit Middelburg
belangrijk.
De drie daaropvolgendeLEKvergaderingen
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w.er~ dit vooratel besproken, gewijzigd en ten
slotte tot het hierbijatgedrukte vastgesteld.

DE DISKUSSIES IN liET LEK

In deze diskussies kunnen we twee stromingen
onderscheiden. Enerzijds benadrukken 1 van de
9 organisaties vooral de strategische waarde
van een LEK-standpunt. Deze 7, VMD, PPR, PSP,
VWO, NIVON, GEKZN en Aktie Strohalm, vinden
dat het moet dienen om de organisaties en
groeperingen die zich tussen de anti-kernener
giebeweging en de atoomlobby in bevinden, te
stimuleren om samen met ons één front te vor
men tegen de regeringsplannen. Dit vanuit het
standpunt dat om de impasse in het energiebe
leid te doorbreken in óns voordeel, we vooral
moeten proberen deze groepen in ons kampte
krijgen en ze niet door een principieel af
wijzende houding af te stoten. De tendens in
Nederland is dat beleidsombuiging m~ge~ijk is,
waarin de kernenergie minder belangrijk wordt.
Hoe die ombuiging gaat verlopen, is belangrijk,
daa.rin moe.ten we zo hard mogelijk ons stand
punt kunnen verdedigen. Dat kan het beste in
een breed front. Voorop staat echter ook voor
deze organisaties dat kernenergie moet worden
tegengehouden en de LEKdoelstellingen voor de
volle honderd procent gerealiseerd moeten
worden.
De tweede stroming, bestaande uit IKB en LSSK,
wilden een principiële diskussie over de par
lementaire besluitvorming. Zij wijzen een stand
punt af waarin aan het parlement de uiteinde
lijke beslissingsbevoegdheid wOl"dt toegekend.
Voor de IKB omdat zij ertegen is dat het parle
ment namens de bevolking beslissingen neemt,
de LSSK omdat de diskussie over de rol van het
parlement nog in volle gang is, en de LSSK eerst
wil komen tot een standpunt over brede maat
schappelijke diskussies in het algemeen. Deze
tweé groeperingen staan dan ook op het stand
punt dat alleen de inhoudelijke eisen aan een
energiebeleid (eis 2,3 en 8) te stellen zijn,
dezelfde eisen die we in onze strijd ook steeds
stellen. Van procedurele eisen moeten we ons
verre houden. We moeten onze eigen EMD organi
seren in de vorm van een steeds krachtiger pro
test op alle fronten.

Op 21 maart werd de bijgaande eindtekst vast
gelegd. Vanuit deze voorstellen worden nu ge
sprekken georganiseerd met de Industriebond
NV'V, met de PVDA, Natuur en Milieu en kerke
lijke organisaties. Na deze gesprekken hoopt
het LEK een d~idelijker overzicht te hebben
over in hoeverre het mogelijk is gezamenlijk
verzet te plegen tegen BMD-uitvoeringen die
niet aan onze eisen voldoen. Want een samenwer
king van alles links van het CDA iB nodig tegen
de pogingen van de regering-van-Agt om het ver~

zet tegen kernenergie te splij·ten. Deze splij-

Commentaar
(dit vonden we in het blad
van het Enér~le Centrum.
Nederland bij een artikel
van E.. van der Hoeven over
de BI-1D t dus van een
overheidsinstituut:)

f)r nd~ pIats. bijpad s.ull omdat
.,nu ""klJt ...., ia ....._ .... die

bij _mlp "...e1J ".,eo ,., betntl'",
tOl de ullSllllJllde •.....Ita~IIJIw dis
cussie' over ("ft'JI~,.,w. Ih redIIctie beo
'wiJlelI de blstod,('~ Juistbei4 van de $lel·
lIn1t dat 'aan Ie.......... e"«tM kleven
~alJ Hft sdlllal. omv..", en i,,'ensitf'Î'. die
dieper (ia plaats e.. tijd) e.. Mriger kunnen
in""",,_ op cmu ~a t..UIltst"" samenle.
vI"..n, dan biJ vroe,en tedtlJOlOtlieên be'
geval Is'.
A'" daarrlJft' de miJitaIrP 'oepassilJgSltloge.
lijkMden van kemnllClln worden bedoeld
dan is deu stellingonptfrlJleld juist. lku
bebbeli ;,pmers '''aaf 1945 in belangrijke
mate dr in'«a.tlonaltt verhoudilllM. en
daarna« 0011: de lntft"liat..... positw van
Nederland, bepaald. De dlscussk zal eelt.,
ter gaaa over de OIII'Ultln, la Nederland
van lemsplijtlnllSt'ft". la e"",,trlrit";t.
Eerder in cm. bisttJl'k ziJa uden ener·,i«o,..'ersits i.voenl:
• Cltemisd.e eaergift ia "'.....te:
~der de toepassing va" YUUr was niet
aJkenNederland, ",aar ltHI Noord·Euro
pa onbewoonbaar.
• ZoalleofllergW (via wllJd) ia IJI«ltanlub
~·er",.a:

Grote delen ..... Nftkrland zijn pas be
woonbaar gewonleo door toepassIn, vaa
de windmolen, die 00* ... ftNIe aanzet tot
industrialisatie ,af. De wntlgla, ".a de
Rep"bl." was OIUIIOIlelljll. ,ewHst zonder
het Zeilschip.

• Warmte in ftl«hanltcb .ret:....n:
Zij bet minder Wilg d.. In omringe'"
lande. b«It~ ûÎv.rlng van de stoonuna·
chilIe ooIl hl NflIerland ".ote maat~ha".

#wIljll:,. Yf'rand~n tew~ pbnH:bt.
• Meehaalscb wr".".a 111 elektrklteit:
LetJlns ui'sprakell over elelárilkatk m0

ge" mI"', ..aa ,.,..", zijn op Ne4e,·
land dan op Rusland, nkttemin beelt de
gemaüelljie btsebikbaarhelf) van licht (ln
eleltrllldt ve........ 111 de buiun opnieuw
grote invloed gebatl op de leefwijze.

Vergelelren met djt alles zal het weini,
uitmaif'R ot eleitri1ldw crntrales bun
warm'e un'lenen aan een e.lfJisdre reac·
tJco daa wrl .... na lentreadJe.

Redaclierommissiet
ENERGIF.sPEC'I·Rt1j\f
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ting is alleen te voorkomen door be
hoedzaam te manoevreren, bij gezamen
lijk optreden niet het onderste uit
de kan te willen, maar anderzijds de
vrijheid te behouden om verdergaande
aktiviteiten te ontplooien. Een front
vorming zónder recht op eigen akties
kapselt de AKB geheel in de procedure
int een volledig afkeren van de BMD

zet de "gematigden" tegen de "radi
kalen" op. Dat de komst van de BMD
voorstellen een verworvenheid van
onze strijd is, is duidelijk, maar of
we de nadelen ervan, de dreigende in
kapseling of verdeeldheid kunnen voor
komen, hangt van onze bereidheid
tot samenwerken af.

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

VOORWAARDEN VAN HET LEK Am 'EEN BMD OVER (KERN)ENERGIE

1. Er wordt vóór de eerste fase een stuurgroep aangesteld door het parlement.
Deze stuurgroep maakt samen met aan de BND deelnemende organisaties een
voorstel voor de prooedure en inhoud van de BND. Deze opzet wordt voorge
legd aan het parlement en na door het parlement te zijn behandeld komt de
verantwoordelijkheid voor de uitwerking bij de stuurgroep te liggen.

2. Alle voor de diskussie relevante informatie moet openbaar gemaakt worden
en makkelijk toegankelijk zijn voor alle deelnemers. Het betreft hier zo
wel informatie van wetenschappelijke, industriële als bestuurlijke aard.
Op elk tijdstip van de diskussie moeten de deelnemers aanvullende of nie
uwe informatie kunnen eisen. De stuurgroep ziet erop toe dat dit recht
tot'zijn recht komt en koordineert de publikatie van de informatie.

3. In alle opziohten moeten er gelijkwaardige mogelijkheden gesohapen worden
voor het uitbouwen van informatie voor/tegen bepaalde visies op het ener
giebeleid. In de .Nederlandse praktijk zal dit neer moeten komen op een
positieve diskriminatie van de anti-kernenergie organisaties en van het
onderzoek/propaganda van alternatieven voor kernenergie.

4. Erkend moet worden dat het energiebeleid een maatsohappelijk probleem is,
en dat het dus onaanvaardbaar is de diskussie tot technisoh-wetenschappe-
lijke besprekingen over deelproblemen te reduceren.

5. Een (voorlopig) regeringsstandpunt als start van de Bl~ belemmert een open
diskussie, is dus onaanvaardbaar.

6. De overheid blijft buiten de diskussie. Overheids en semi-overheidsinstel..~
lingen, bijv. KEMA, EeN, TNO, elektriciteitsbedrijven, verspreidep zelf
géén informatie die betrekking heeft op de BI1D. Ze moeten wel desgevraagd
via de stuurgroep informatie verstrekken.

7. Het moet van tevoren duidelijk zijn hoe (en door wie) de uitkomsten van
de END zullen worden geformuleerd en hoe dezen het beleid zullen bepalen.
In de BMD moet meegenomen worden, wie, waar en over welke onderdelen van
het energiebeleid beslist. Gediskussieerd moet met name worden over de
vraag aan welke organen de beslissingsmacht, die ondemokratisohe instel
lingen, zoals KEMA, SEP enz, over (onderdelen van) het energiebeleid nu
hebben, moet worden toegewe~en.

8. Tijdens de BMD mogen geen proefboringen plaatsvinden, beslissingen daar
over moeten worden opgeschort, mag geen nieuwe kernoentrales gebouwd wor
den en mogen geen beslissingen genomen worden op energiegebied die kontro
versieel zijn. Kalkar moet gestopt worden, de uitbreiding van de ua te
Almelo mag geen doorgang vinden. Ook mag bijvoorbeeld geen vergunning aan
de KEMA gegeven worden voor het splijtstoflaboratorium, er mag geen dum
ping van radio-aktief afval in zeer plaatsvinden; er mag evenmin meege
werkt worden aan kernenergieprojekten in het buitenland.

9. Het moet mogelijk zijn andere, niet-kontroversiële beslissingen m.b.t.
het energiebeleid, na afloop van de ffi{D terug te draaien, als de resulta
ten van de diskussie daar aanleiding toe geven. Na deze BI1D moet het ener
giebeleid voortdurend ter openbare diskussie blijven staan.

10. Een stuurgroep zal de BMD moeten voorbereiden. Daarin moeten voor en tegen
standers van kernenergie even sterk vertegenwoordigd zijn. Ook op andere
punten, bijv. t.a.v. de wenselijkheid van ekonomische groei, moet een
"balance of power" bereikt worden.

11. De stuurgroepsleden worden, indien gewenst, betaald door de overheid, zo
dat zij al hun tijd in de BND kunnen steken. Eveneens worden, naar be
hoefte, betaalde kraohten toegevoegd.

12. Alle vergaderingen van de stuurgroep zijn openbaar, verslagen ervan
worden aan de deelnemers van de BND verstrekt.



OPROEP VOO'RMNDEI.TJKE STEUN .AAN DEAHTJ:..ATOmnmEliGIEAKTIES OP 2 El'T 3 JUNI

!n~rnat~onale akt~e~~~~

op 2 en 3 juni a.s. zullen er op Yersohillende plaatsen in Europa demonstra
ties plaatsvinden in het kader van een internationale aktiedag tegen atoom
energie-projekten.

Overal in de wereld worden installaties gebouwd, die deel uitmaken van het
ingewikkelde en riskante systeem; dát volgens de plannen de wereld van atoom
energie moet gaan voorzien.
In vele landen proberen krachtige industri8le lobbies atoomenergie aan de
bevolking te verkopen.Op EEG-niveau vormt de Europese Kommissie een instru
ment bij het doorvoeren van het atoomenergie-programma, bestaande uit
verrijkingsinstallaties, centrales, opwerkingsfabrieken, afvalopslagplaatsen
en kweekreaktoren.
Omdat er zoveel installaties nodig zijn kan atoomenergie alleen op EEG-nivo
funktioneren.Dat betekent het belang, dat de voorstanders van atoomenergie
hebben bij de samenwerking van de machtige staten in de BEG op atoomgebied.

Tegenover de nauwe samem'1erking van ondernemers en hoge overheidsfunktiona
rissen voor atoomènergie moet een intern~tionale samenwerking van aktie
groepen en organisaties verder uitgebouwd worden.

Door Zwitserse aktie-groepen werd ruim een half jaar geleden dan ook het
initiatief genomen om aan deze samenwerking duidelijker gestalte te geven
door het organiseren van een inte~ationale aktiedag.
Deze aktie wordt gevoerd met als minimum uitgangapunt dat er in Europa een
stop (moratorium) moet komen voor een aantal jaren op de bouwen het plannen
van alle atoomenergie-projekten en de export van alle atoomenergie-materia
len en -installaties.
Dit uitgangspunt is bij de regionale akties konkreet ingevuld en uitgebreid.

De pktiedatum is bepaald op het weekend van 2 en 3 juni a.s.
Gedf3monstreerd wordt op 2 juni in ieder geval in Gasselte (Nederland) en in
Doe;L (Belgi~).
De meeste andere akties vinden op } juni plaats in Kalkar (West Duitsland)
Billingen (Zweden), Cattenom, Tricastin en La Hngue (Rrankrijk), in Zwitser
land en op vele andere plaatsen.

Nederland---...-----
In Nederland is er met akties tegen atoomenergie al veel internationale
samenwerking geweest.Tegen de snelle kweekreal~tor in Kalkar wordt door
Nede~landse, West-Duitse en Belgische aktiogroepen samengewerkt.
Tegen URENCO door Nederlandse, West-Duitse an Engelse aktie-groepen.
In voortzetting van deze samenwerking wordt in Nederland gewerkt aan de
voorbereiding van akties in Gasselte, Doel en Kalkar.
Dez~ demonstraties geven een aantal voor Nederland belangrijke atoomdreigin
gen aan.
Gasselte is een van de vijf plaatsen in Groningen en Drente waar de regering
~Ii-gään proefboren om te kijken waar atoomafval (waarschijnlijk ook Belgisch
afval) het beste gedumpt kan worden.De bevolking in beide provincies is daar
fel tegen.Ze weten zich gesteund door wetenschappers , die aantonen dat er
van absolute veiligheid bij deze methorle geen sprake kan zijn.
In Doel, vlak over de grens van Zeeuws-Vlaanderen bij Antwerpen, wordt gewerkt
gê;êrkt aan een atoomenergiepark dat. uiteindelijk 6 centrales zal moeten gaan
tellen.Gepland is dat in 1985 ca. 50% van de elektriciteitbuit atoomkracht
moet komen. Omdat de projekten in Doel, Tihange en Mol dicht bij de Nederland
se gren;'3 liggen, worden de risiko'sop de Nederlandse bevolking afgewenteld.
Daarom moet, samen met de Belgiese beweging. tegen deze plannen,de strijd
tegen het Belgiese atoomprogramma aangebonden worden.



In Kelkar, vlak Qverde Duitse grens b1~ N.i..j.oegen,wC':cdt de snelle kweekreakto·r
gë~öüwct~-waarinNederland voor 15% deelneemt, De bezwaren tegen dezè kweekreaktor
zijn zolangzamerhand algemeen geaksepteerd, maar de Nederlandse regering denkt
er niet aan haar deelname te stoppen. Sterker nog, van Aardenne is nièt onee
negen met Kalkar II mee te doen, een projekt dat veel sroter en gevaarlijker zal
zijn. Terwijl de snelle kweekreaktor ons met een plutoniumekonomie opscheept
en een groot gevaar betekent voor de honderdduizenden omwonenden.

Atoomenergie niet nodig
--~---~----------------De industrie en de regeringen willen ons doén geloven dat we atoomenergie hard
nodig hebben om de lichten niet te laten uitgaan. Daarvoor moeten de risikos
bij opslag en vervoer van radioaktieve stoffen, van ongelukken met kweekreak
toren, zoals die in Kalkar en Malvilie, en opwerkingsfabrieken, zoals in Mo~,

La Hague, WiDscale en (gepland) in Gorleben, maar aanvaard worden, vinden zij
blijkbaar. Daarvoor moet de bevolking naar leren leven met de steeds grotere
veiligheidsonderzoekingen en bewakingsdiensten, die nodig zullen zijn om alle
onderdelen van het atoomenergiesysteem te lIbeveiligen".
Het wordt steeds duidelijker dat wegens al deze risikos atoomenergieprojekten
niet wenselijk zijn, maar ook dat ze niet nodig zijn als er veiliger energie
bronnen worden gebruikt en besparingen doorgevoerd. De meeste alternatieven zijn
vergeleken met atoomenergie volstrekt onvoldoende onderzocht.
Uit voorlopige onderzoekingen komt naar voren dat stadsverwarming, warmtepompen,
zonneboilers, enz. niet alleen veilig zijn en een behoorlijke besparing op het
gebruik van fossiele brandstoffen ktmnen betekenen, maar ook veel meer zinvolle
werkgelegenheid kan scheppen dan atoomepergie.
Daarom moeten minstens de atoomenergieprojekten die nu gepland of in aanbouw z~

gestopt worden,en de ontwiklceling van alternatieven met kracht ter hand worden
genomen.

~~22~!~~~~!!
Atoomenergie en atoomwapens zijn een siamese .tweeling. De "vreedzame" toe
passing van atoomenergie kon beg~en toen de Amerikaanse president Eiàenhower
zijn programma "o.toms for pee.ce" lanoeerde. Daarmee gnf hij de atoomtechnologie
vrij die voor de ontwiklceling v~n e~n atoombom gebruikt kan worden.
Minstens zes staten hebben nu atoomwapens, waarvan er één, India, m.b.v. een
"vreedzame" r.eaktor aan gekenen is.
Verschillende landen, waaronder Zuid-Afrika, Brazilie, en Isrsel, hebben atoom
teohnologie gekocht, waarmee zij atoomwapens kunnen maken. De hier genoemde
landen hebben ook het non-proliferatieverdrag niet ondertekend.
Daarom geen verdere export van nukleaire materialen en installaties.

WIJ VRAGEN ALLE ORGANISATIES 011 DE INTERNATIOl'fALE AKTIEDAGEN TE STEUNEN
OlIDER DE VOLGENDE LEUZEN:

..Atoof.latval, nee bedankt.Geen :proefboringen en afvaldumping in Groningen en
Drente

-Doel bewust stoppen. Verzet tegen de belgische atoomplannen
-Stop Kalkar en de Duitse Ootoomplannen

-Geen Europees atoomenergieprogramma
-Stop de atoombewapening
-Tegen elke repressie. Voor uitbouw van de denokratische reohten
-Ontwikkeling van stroombronnen en apdere veilige alternatieven



WIE GAAT WAAR NAAR TOE?

DOEL. 2 JUNI

ONDERSTEUNENDE ORGANISATIES. ,

Tot nu toe hebben de volgende landelijke
organisaties zich achter de landelijke oproep
geschaard:

LANDELIJK SEKRETARIAAT 2/; JmtI

Oude Gracht 42,Utrecht,030-314314

Regionale sekretariaten:

KALKAR: Hans Glaudemana,Wolfstraat 5
Nijmegen,OaO-560859

GASSELTEi'De Jeugdboerder1j. Hunnebed

straat 2,Borger,05998-5060

DOEL:Werkwinke19Nieuvlandatraat 39,
Tilburg,013-435039

-Paoiristich Socialistische Partij (PSp)
-Politieke Partij Radikalen(PPR)
-Communistische Partij Nederland (CPN)
-Internationale Kommunisten Bond (IKB)
-Partij van de Arbeid (PvdA)
-Socialistische Partij (SP)
-Beweging van werkende jongeren(KWJ)
-Bond van Dienstplichtigen (BVD)
-Vereniging van Dienstweigeraars(VD)
-Algemeen Nederlands Jeugd Verbond (ANJV)
-Hervormde Jeugdraad
...Nivon
...Vereniging Milieuderensie(VMD)
-Aktie Strohalm
-De Kleine Aarde
-Landelijk Samenwerkingsverband Stop Kernenergie

(LSSK)

-Provincie Limburg
-Provincie Zeelarrd
-Provincie Noord-Brabant
-Leiden
-Koudekerk aid Rijn
-Delft
-Gouda
-Alphen aid Rijn
-Woerden
-Den Haag

GASSELTE 2 JUNI

-Provinoie Groningen
-Prorlnc:i.e Drente
-Provincie Friesland
.Provincie Noord-Holland
-Provincie Utrecht
-Rotterdam

lCALKAR :; JUNI

-Wageningen
-Apeldoorn
-Nijmegen
-Rheden
-Zutphen
-Doetinchem
-Aalten
-Arnhem
-Zevenaar
-Ubbergen

-Alle Hens
-Werkgroep 2000
-Palestina Komitee
-Anti-Apartheidsbeweging Nederland (AABN)
-X-y Beweging
-Filipijnengroep Nederland
-Verbond van Wetenschappelijk Onderzoekers
-Dolle Mina
-Centrum ~oor Geweldloze Weerbaarheid
-Landelijke vereniging Wereldwinkels

(vwo)
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INTERNATIONAAL AKTIEWEEKEND TEGEN ATOOMENE:i1GIE 2.EN 3 JUNI,
mobilisatie---org~isatie---ondersteuning---adressen.

Op 2 en 3 juni is er een internationaal
aktieweekend tegen atoomenergie. Zoals
iedereen zo langzamerhand weet gaan we
vanuit Nederland naar Gasselte Doel en
kalkar. Mensen uit de provincies Nrd
Holland, Utrecht, Overijssel. Groningen
Drenthe en F~1esland gaan 2 juni naar
Gasselte. Gelderland gaat 3 juhi naar
Kalkar en Brabant. Zeeland en Limburg
gaan 2 juni naar Doel. In ZUid Holland
wordt er door de meeste plaatsen naa~

Doel gemobiliseerd. Alleen Rotterdam
gaat naar Gasselte.
De drie demonstraties w.orden dit keer
regionaal georganiseerd. Daarnaast is
er in Utrecht een landelijk sekretari
aat dat het geheel. een beetje ko5rdi
neert, en zoveel mogelijk de informatie
doorgeeft. Vooral naar de provincies
die niet direkt betrokken zijn bij de
regionale organisatie. Verder zo~gt het
sekretariaat voor de kontakten met de
landelijke organisaties over oproep,
krantverspreiding, financiele ondersteu
ning e.d.en voor de landelijke publioi
teit. 21 mei zijn we van plan een lan
delijke perskonferentie te organiseren.
Gasselte
De demonstratie in Gasselte wordt geor
ganiseerd door het Komitee Atoom Alarm,
een samenwerkingsverband van de versohi
sohillende AAP groepen in Groningen en
Drenthe. Ze komen tweewekelijks bijel
kaar om de zaken te koördineren.. De Or
ganisatie verloopt, na wat moeizaam op
gang te zijn gekomen, goed. Er moeten
alleen nog wel veel kranten verspreid
worden. Het programma van de manifesta
tie is te vinden in de vierde energie
krant. De tooht langs de zoutkoepels
wordt een wandeling van 6 km& - dus
geen "puntlaarsjes l ' aan.De vervoezaof.e ,
2a1 een infostensi1 sturen naar alle
desbetreffende energiekomitees over bus
vervoer, pendeldienst Assen-Gasselte,
parkeersituatie ets. Verder zijn er
mogelijkheden om in de buurt te kamperen
ZOwel bij het Komitee Atoom Alarm als
bij het landelijk sekretariaat zijn er
affiohes, steunkaarten en stiokers te
krijgen. En natuurlijk ook de krant.
Enkele dagen geled·en hoorden wij dat
er in het noorden nogal wat bezwaren
zijn bij de politie om bij ev. moeilijk
heden ingezet te worden tegen de demon
stranten. De heer van der Linden (voor
zitter van de Nederlandse Politie Bond)
vertelde ons van hun bijeenkomst eind
mei met kamerleden om dit te bespreken
en nodigde het LEK uit om iets te komen
vertellen over kernenergie en de anti
kernenergie beweging. In een volgend

bulletin horen ju1l~e hier meer over.

Doel
Näär Doel (bij Antwerpen) wordt gemo
biliseerd door o.a. de groepen uit
Zeeland, Brabant en Limburg. (verenigd
in het GEK-ZN) en in Belgi§ het VAKS
en de CAN. In België slaat de aktie
enorm aan, ook wel door het"Harrisburg
effektl.' Ineens blijken vakbondsorgani
saties, partijen, milieuorganisaties
in staat een krities standpunt over
~rnenergie in te nemen. Vooral hat
partikuliere en ondemokratiese karak
ter van de elektrioiteitsmaatsohap
pijen krijgen daarbij de aandaoht.

Radio en TV zenden de beriohten van
de energiegroepen uit. De organisatie
verloopt naar wens. Het wordt een grote
demonstratie. De overheid is nogal
lastig. E~n van de drie vergunningen
voor de demo is geweigerd. Maar daar
gaat het ko5rdinatie komitee (bestaande
uit ned. en belgen) werk van maken.
De energiekrant is in Vlaanderen goed
ontvangen. In Brabant ontstaan vele
nieuwe groepen, in Zeeland eveneens.
Limburg is nog een probleem. De men
sen in het allerwestelijkste puntje
in Vlaanderen gaan op 2 juni naar
Gravelines, waar 9 (1) kerncentrales
moeten komen.

Kalkar
De demonstratie naar Kalkar wordt ge
organiseerd door de energiekomitees
in Gelderland en een aantal B.I.fs
in Nord Rein West Falen. Hij zal voo~.

al het karakter van een informatie
kampagne k:t'ijgen. Op. de vier routes
waarlangs IS morgens haar Kalkar ge
fietst wordt zullen er alle:t'lei in
formatieV'e aktie8 plaats vinden. In
Kalkar zelf zal er een info.lilarkt
zijn. Tussen 13.00 en 14.00 uur komt
iedereen in Kaikar aan (ook diegenen
die met de bus komen). Om 14.00 uur
begint dan de demonstratie naar de
kweekreaktor. Op het land van Boer
Maas zal geprobeerd worden het Freund
sohaftshausiil te richten tot een
permanent aktieoentrum. Verder wordt
er veel muziek gemaakt, gesohilderd,
en ook kruizen gedragen, Voor de mo_
bilisatie in Gelde:t'landen Duitsland
zijn er twee affiohes, Kalkar-badges
en munt-stiokers gemaakt.
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Help mee met mobiliseren naar ~~n van
de drie demonstraties (ot zoals Apeldoorn
naar Gasselte en Kalkar) Organiseer bij
~enkomsten met plaatselijke groeperingen.
Huur films of vraag om sprekers en aktie
materiaal. Ga met de krant en ander info
materiaal op de markt, koopavonden, zater
dagmiddagen, openbare bijeenko~sten,

feesten ets. staan.
Probeer aktiviteiten zoveel mogelijk,in
overleg te doen met plaatselijke poli
tieke partijen, jongeren organisaties,
vakbonden, kerkelijke grOeperingen, vor
mingscentra. Probeer de krant en affiches
ook op zoveel mogelijk plaatsen te ver
spreiden; via (linkse) boekhandels, voed
selwinkeltjea, bibliotheken, buurthuizen
wereld winkels •••
Het huis aan huis de krant verkopen kost
wel veel tijd maar levert dan ook wel zijn
resultaten. Vorig jaar heeft het TEK 12000
Almelo kranten op zo'n manier verkocht.
Andere ideeën om bekendheid te geven aan
de demonstraties zijn het sohrijven Van
ingezonden stukken in deplaatsl;'lijke
krant, in wijkbladen, verenigingsbladen.
Laten we zorgen dat er 2 en3 juni
niemand thuis blijft omdat hij/zij
er niets van wist of niet w~st hoe
er te komen. Laat heel Nederland op
2 en 3 juni zijn ongerustheid over
en bezwaren tegen het nederlandse
en internationale energiebel9id
tonen door in Gasselte, Doel en
Kalkar te zijn.

OPHOEP
Wij kWlnen er .kor~ over zijn:
voor het organiseren van (de
voorbereiding van) aktie tegen
atoomenergie en vóór betere
alternatieven,is geld nodi~
Uw geld is nodig.Kom op! O'

Nederland:
L.E.K.
2e Weteringplantsoen
Amsterdam
giro 3567199
België:
A.S.L.K.
rekeningnummer
001-056.37.09-2 t.n.?
Aktiekern te Antwerpen
o , v , v , "Doel-bewust e t oppen"

STOP
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.ch~~d.nle v.rvAobt~envtJ ••n ,rot. o~COQ,t uit
2:11<'1 ..,,4 .. d.. ,u'q" lCOU 1&11'" g..daan aoet.n vordeo om
de t(ê!llQll.~r"U.. aall het pol1tielc• .cl1."at in
~"l ..rtd uan t. pIt".I\. ::'110 kli.a.t ie 0ntepn-
....ggd ijlt .r"l~u·a da" in IHJmeg ..n, lle SSIC-Nijaesen
I s t"~n ui 1oli911odigd o. naar de Front"el'gadarinjf
te kl>ioen (lila.·' ill nht geve.. ,,!.).
;{oO:-"'l)dag kva» '1" nrlJpreiolillg van ,je P"'llnettell
io. Z.daod ft, pn,. VriJv81 ni_cl in lfid4e1bur,
v.ieerde et8noil••an t. u.lllen. lpec1.1, aandaoht
kr.eg het pl•• teJ. lor"••l •• OP .en pa&~ grote be.
4dJ....1l (p"llhin.)'. UHobte. Scbel4e) b.l>ben afti
ch.e en/ot paatlett.n ,.hanSa••
»on4erd.,.idcla. werd 4a ".rgunning a18.~a14.

Vri"llapidd., ;1;1n .~ apendoelr.eo ,.-~, .n va"
er ••n8.'~r.k .et 4. b~r••••e.'ar an tv.e otfi
aioren Yan de lijk.politie in Ze.1and. ~ volgende
.t.preken ver4en ,...-ktl
a. De \>oliU. &011 ••••n .et ..en.an ..n 1,.10 EICZ

bet verk.er 1n Ior•••l. ra••l.n.
b. De politia &011 .ioh. n...' vark••r.'~en. nie'

ziohtbaar .anlt••teren.
Q. ar wa•••n ,rot. perk.arpIa.'a "oor ~. ~ussen

bij ••n pla.t••liJka buaondernemin',~regeld.
d. Aleao. worden 2 vereunnio8a n verlae~t voor e.n

era.. aet ••ep en aten.waren. en .en kr...
.et intora.tie.ater1aal.

Ke' de bueondarn,"ln, werd at..,prok•• ~. zo nodig
, bu~••n tu••ao GD.a an Bor••el. te 1.t~D pendelen.

~ lr9n~y.rgad.iiRfOp Yrijdagavoad wart bijgewoond
door .an••n ".n he liJ. he' asr. VKZ. h., LEX, da
PPlt, d. en. an de PSP. Ket lIl••k ol1llloaeU.lk: aen
reaktorda.tundi,e te laten koman (Wi. ~it en Vim
~rk.nbur, "ondtn hat .11.bald ·ta .er-). Hana
"nnlftk ".ft d. Var'Dl~ln. Mili.uh7gi'ne Zeeland
wilde ."el apreten ~iJ da kC.. TiJdeD. 4_ "ergada
ring w.rden de d.rt"1'1..a 'ateQ "'rel.eld. zoal_
da koordinatie "an da oreladien.'. de Yt~keersb._
e.leiding. d. podlwadien.' en .4e ,el~id.in8tall._

t1.. I.4.t••D .0'" oa 12 ~r 1n Bor.aala a1ja.
011 11 I\lIr •.ayoDlla ward no, .a' de bllrg.....et.&'
tnl1.t~1.,anh.id••r ....14.

pB p!G V.lA P!!"0IfS'l'M'1"I:&. "T!!WG ZtPJlI&

z,at ar ta«_ Oltp n8 "erdOlo 4. l.a.tIJ" tu.r; y,,:rd...ld
en 4••edevarker. inviar ,roepe. i",d~alll, e.n
~.rkeera~~o.p, oen po41UAgroep, "0 ••1'Yoet'agroap
en een ord94i.lI.t.
De v•• tg....telde tJ~d.pl.nnin. liep daor hat grote
aantal •••1n•••I:'. ('~4000) w.t ~it.

-!.!!ae...."ro.pt Van 12.00 tot :4.'0 VU," werd a..en
~~t de p~l!ti~ do haan en det.ruBVe. Y\n de d••o
nut~Y~ij e-bo~~.n; d. V.(.01l "aren n....lijk betr.
k,lt<!Uj.k ...el. 1M poUti. uit bap.rkte .lobt ",01
Cftno .r.~f.alc ypor.l tot de vel.'kaal.'etechniaohe



a!yitk.11~., ook p~j het Yert~ek van de ~~einem.r8.

De vetkee:r.~Qfp va. toen niet •••r .kt~f.

-V•.rvgerlJlt!'oer: Voor ·~enIJ8n di.e per trein kwlUller.
vnen twee penddbtUlHb ing..et (.,lUlat Goe.).
De~en reden drie kee~ 09 en neer. De gro.p b••
laet .et koaauftlkatie tu•••n eoes·SS en Iore••le
(pe~ teletoGn) .n -kondukteure- b.stond uit 4
p,r.onen.•
~Podi~tro!R: Deze .roep btetond uit vier m4n,
Ihkl~.let de eb_utt.ur 'f'an óe ,eluidewasen. ~
.oe.' de pluidei.net611aUe til! .Jor•••le en llU d.
rçJl opaiallet: en inetalleren. 1'Je 1PetallaU. Jccm'
za'erdasocbtend nog cebuurd worden in Midd.l~C'
toen le.npo,ingen bIj beni.uae orsanls.tles CT'
nietll uitliepen. De- ÇOep IIIOflst ook aprelitera *t.I
Icondie-n, Mdedelinp,. dosn en UHeie-'f'erkJ.arlnc
en voorlezen. lij de ICl' verd cesPJloken vaaf het
dQk van een daartoe niet apeoiaal ingeriohte
(YMD}be8telvagen. Een ~~riaal Op dit .oo~t auto.
zou ~oe4e dienston kunnenbev1j••n.
-Ordediens\t a.dat 4- opkoaat YrijdagaYond~iet

g~oot waa ,aw.e.t ao••ten 4e leden van d. orde.
dienet van 30 aan van 12.00.14.00 no« vorden ge
inatrueerd 400r de ~oordinator van de ~rd.dien8t.

4i. daardoor .e4urende di. tijd volledig in be
aleg verd genoaeu. Mede a.ardoor en door d. eleob.
,_ ,ItQmlllullikIiUel1108élijll,bed..n tUj",,,m nrd....dhm,;t
el1 p()di~roep cli'lts·tOSI'J.en proble,,'m bij..liI~t.t'or:
IDi'ron Vlln (ie :h'l1Ion8tra.tiE. 'lf11'wijl de ;lj.,rek"r van
het LEtClJog' bp.zi6 w... 'bE'f!t'lndeSSY.gl'Oè'pili t.tl,ij.
megea die zich reeds hud oPleot.old .1 te.lopen.
ilovendi(lll lIl;cnden ole dellllnelllt'ra die de kop vllnde

'iieJaonetrll-ti.e zOU'len lllolJ~n vor'a~" nOf! tu' l'~hl'ie-
r.m bij, ole Illuz;î.ekt<lnt. (.'p tlet .IOl"peol-,leir, di.er~

lat iet ver vèrviJderd WB8 V8h de plauto Wllar de
kop zich ZOl.1 lIoe<;e,) op.tellen. Dit gevóElf(1 bij
het bdreltkel:i.jk geringe vlU'lllogen YIUl <ie e<tluid:l
installatie veroorzaakte <lat de deQo een ~wakke

kop kreeg aet direkt daarncht~r tI.t SSKblo~ ~a~r~

van beke-nd vaB dl!ot die aktica b.tj~'?thek venlie
ICB vil<ien otulernelölllP vaarllleit de órglilliaat<:/Nll
ell dua. deorlif:td.ienllt 1I1et geli1kitig varen (zi.e
ook t\lervoor). Bet .101"''' een mooi pzioli t wanneer
Je de 1.nff8 stoet op ilell ),alloJ.welIgetje :caglopel!_
~ende kop v~ de demo al opzij langs ~e KC~

:Uepvvert;1'Ok de staar.t lloH .8ors3e1e. Aan.€eko!l\en
bij 4e XC~ bleêk <1& SS1C haar plan niet te hl)bbell
oP6epven, ('V :a1<:lb. blee'k o"ze aktie minder ·pro.'·
blellatilJéb dali aanvankelijk ;JOOl' .le ortanbri"
ton... illjJellohat VBO op 6ron4 V'an e.rdere er-,
".ringen. met taille lijk fl'lni.. re..,erend PZEl'I
perl1oned, Rrrlllt.ig<lJ: W"& eigenl ijk. d<)o1' deze
aktie en dool' de ~wakke forlllatie van de kop van
de d.IIO, dat het verloop 11er-d V'erst oord., val.l'''
door een warrige .it~at1e bij do KCB ontstond
aet n... bij de portier.lo~. Dlarian konden
later enkele deelnemèrs g.hruik,Q4ken in hun
posingen over lUI 4001' hGklcen te gaan '0lIl zo
doende het l"ZEM-terre:l.n te betreden. Deze '~ro.p
b..atond overigena n.ie.t alleen uit 1'Hjlllf!e6oe sst•.
lt'.den. a!!t plan Ulll de delllo .0P t. o·te11en' op het
parkeerterrein bij àe K~' kon clan ook'niat vorclen
gerealieeerd, waardoor bet aickbaar en hoorbaar
opsteUen van de spreker bij da .KCB langer duur
de dan gepland. Ra dd t*espraak" toen' re~da enk~

elet hOJldel'don <lelllOfl19trRnten 'zich op P%EMt'u'rein"
bevonden zonder d.~ PZlKbewakingapereQneel ot
politie ~ich tot t*eenaktiealleten verleld~n.

".l'd .400r d. dellloletliing anel het parool gègevelll
t.e:r~ naar 501'$lIel'e. Dit "'er4 4001', de cWel'grcte
lDeerd_rhsi4 .aTl de 4_0 oJ.'ceYO~,gd, ook door een·
aantal yan 4e deelne..:r~ op bet ~terrein. .
"tel' verliet ook ae :r•• t ~et t.:I:'r.io nad~t V'ia
4e, PZlKbevalcer.s_obi1otoon 4. boodschap overkw••
clat de bus.'i!tl uit JU.Jillègen op het, punt etcn4en
te ,.-rtrekken. De geluidswagen 41. fot dan w••
inge••to. 4e,deaonetranten op h.t PZEMtorrein
' •••nen de terugtouht te aanvaarden kon toen
tene naar :Böresele. Daar "'erd "iealotvn d. at.
El}uit.n4. toee~ra~k ar te l~sten Q~ hetp:ro-
• 1'.... niat no« .eer uit. te lat~n loper. en da.r
4001" te '"èroorllaken da1; dl! tvintill' bussell (r\lia)
ftO~ late~ konden vextrekk~n.
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:roESPRA~

tijdens de deDon.tratl~ apr.xpn Mar~jkeOverbe.k

(LEK) en Hans hnnink (v:MZ). De toespraak V'.n
Hall. en d.. afRèlaetê tQfl.sprlialt vr,fl J\lrrien llóoitl8i';tn
zijn te vel'Krijee~ bij het EKZ, ~ 41.4~,Middèl
burg.
S:~I'I. Bannink1etde een ~1~tié \ ...saen het «ebeun.
ir. 1farriabur« en 1101'011$111. -Jlard<tb\!1'6 lS olr-6hl
"Sl.cltte de "lOelculU\ en niet dE> ""ltortt...l.t.en zullen
ons l~r.." iK)AV&J.' en nae erg dit reaktOr-ongeluk in
Xal"l'$,abul'R ie g'-1</8113"", We hobben OOlI laten bt!in
Vloeden door bqrbaalde verzekerinp,en en geruststel
lellde .,.rk1nrilJ~n dat bet rieiko zeer klein .l.s,
o.a. door ft.eeua.er.. In Zëel&nd i. gevaar ted~eh~

ten "an Jqrs8..1e en !Joel. Papieren ra..'lIpenN'gelinc;
en .lIllen nilt' oe&t.an<l zi.11'l t.egen e\')hte 1'1Illl~n.

~nnink krit.iseerde de ~lieU-gèdeputp,.r~e Vi.
DcA vag Ie.lan.l, dj", t.l!venl's voor.at.&, ie .,an dl'
Raacl van Beat.uur vlln de PZJ:M, d:i. lu~4 gese.d: "u.
kernnentral1!' loopt ale ...en r.áai_Q~ilflltj."• .Dl-
lea .an ba:rrlabur« li,t in on~e eia dat 411e ketn
central•• word.n ötdpp,ezet, in ~eder geval tet
OplolliBinlên siJn sevondefl voor 4e noc at._de\la..
a1aan4e p1"<>'blemen en 4e ontvikkelih~ ".n al t-e:,'i<o
~~~eve ener.lebronnen -.t gr~te voorranJ ~ol'd'

'te"or4erd.•
J~rrien aeoaa1~~s toespraak zou oV~r net inter-
~tionale pruil ••a rond de opwekking van elek·

trlc1teit lip. kernener«io. :De 8Jll:ijllttotc,.cl~e

kent "elerlei gltvaren. Zijn oproep voor l en ,
,iWli ia door lIan. Barmink ook gecln1Ul.
Harijke Clrerb",eit atelde 'l!o<:hten4a dat ".1'.:018·'
bul" b..ees 46\ r1s1koar.ftl1sea volstrekt zinloos
JLLin. Het na••u••enrepport kan :in de p~ulla"n4.

--.n'i'.l én OpwerkitJB8probl ••en ...-eroor.al/en dat
latee<!sllleelt' atv_1 ti.t4E'hjk lDOl'\ vorden. Qvpel~.
gen. Ook hiel' ln Ior•••le ..p, 1Il.n 'MUl rliauw· op.
el....bouv. m. hooraittingen, binnenkort, sullen
48 .ove~l.t. aantlu1tins van d. demokratie aljn.
Bet afvalprobleem i. het noodlottige gevolg van
E'en route keue. De pleer~en .eggen nu dat uit
het .oncel1lk in llarriebu:tlt l.slIeR te tt'flkken .ijn,
~od.t \ltCllnleche rYerbetel'ingen kunnen >lorden aan ..
ge_raeh\. ~.r 4ele konkluaie tr.kken zou de
tIJ.p pao 1fO<f4 kOlllpl••t lIilalul<n. u.t _a aoet in clie
bele .b&~rd. Broel-ekonolllie.

...1. ÎJjMU<tken1p&"!'l:1j .he' .-doop· van d. d.1lO

Ke' 4. à_or..traUe· ,ir. Doel op 2 juni, ln het ni.t
al te v.r:r••el'.cht.', ie ~A' belangrijk ••n aan
tal -touteft·.o~.re4ena18 gpyo18'Van vooral ó.
korte orcania~tlet~ja_ op .en ~ljtj. t.,zet'~n.

1.1a lront••rgaderin. op vrijd.~à.on4 was elecht
be.ooh'_ V...elenc 18. dat ieder die op:eni..~
lei _iJ.s bij de d.~organi.atte ~t~okk.n 1.
op dese Ilvond lII..nvi'l14' ia. Met n_a de orcle4J;
diellet,..nae" ao.t.n~II1.true"'l"d lCor4&1l over:
• v1( he~f' de leiding vun d~ ~~dedien~t Rn ia

o<>ll; ale zod"n1, berkenbaà7.' eu ~anllpreek'bl\lUl

tijdena de Ol!!lIl41lllltr!lt1e.
- v.rtE'genvoordigern y"m o:t'f'llnist'tJ1'!lS die lllet

bu~sen ko=en diènen ~.ftvezi~ ~e ~ijn. Dit met
nallle om m.ov,,>rleg inst:ruktiea te kunm,n dool'
geY6<tJ !tall de ox-d..rliel)st ."lIsan ln de buu8en •

• .,;'oriat cJ:19Jl~n de. grenzetl "1\u~t6eo'dd te 1101'
den v8brbfnnen de orded1enetfunktioneertl
daarb-ll nenllloet Je n1et te pi..tlutt~ :&ij~,

- iri boeverre k&n f$siek te~nboudenvanbepaald
Doort aktl~lt.i'en ala uiterste kQnsekwentl~,

noodzakelijk .ijn? .
.. "OOl'a! 4.1en_ ee"delllO~koPKroep van telUllinetl:l
~ 50 pll~.oru'n, ceCOZ'll".rd te worden 41e de delllO

kan-.tUJ'f:D-•
2.Yan belapg 4& het aanvijz.n ".., "lel/llIen. ko<Sr

4inatoren di. be' gebeel moeten ktinn.n ~lijven

o"ertien. ~j àoeten niet sp.ci~i.k. leiding
8e_,,4l! taken tc:>egevenen krijgell~ Zij di'Jfl~n

Yeeleer .et de V'f,!rachillende opderdelén van de
organisatie k~n'akt t. houd,n.



(."rvolg Borssele) KOMITEE VOOR DE RECHTSSIAAr

mR:;S. ft •••• '• ., ~

~••••• "'., ••• .. . . .. . . . ' •• -•• 11II .,,'11I

s.ntU het liet CIN1l eens?~ ons dan:
U kunt zelf. <.\ee~ aan hetYerk va."1 het. Y<:mitee of
... M\ van de ~IO'4:rèl" U kunt natuurlijk .(X)k ltEe'"

-nen.iJ1 • van de~I waar het Jil::mitee nauw fltt
~rkt, wals het Landell;~ l<t:.m1tee waakUlarmeid
pel'~trau.oftwt r.....del1jk EnerqieJ((:mitee.

~l.uwerk,het ...., van OJI'X)I"l1~t1ngsnateriaal,

dat .11. at ~l geld.. 0:* f1nand.ële &teun is daaratt
onl'dst>aar.

De rechtstaat. bttlKkelt at. ook in NEó'erlard. Dat 1nzid1t
ende w11 CIlI er ietS aan te doen. leidde in 1918 tot de
cprJ.çht1ng van het .1Qof.rI'm vtX':lR DE REaf'I'StMT.
Het .Jr.an.ttee wil bIjdragen aan het altstaM Vàn een bnde
anti-repJ:eSSle ~11lq in Nederlard. l.ardel1jk en
plaatselijk~.
Hètblitee I:iestMt 1.1110~ die lid zijn van ~Ues
die direkt beUàCken zijn, :rooab de Cbxnhert U9D, reehta
eh~1stacM:llcatA!ftkol1etnJ.~••• , lI8&r ClCk U1t
pm;QnIIII'\ die bij b1Jn ~g8'l aktiv1telt.en~t _t
~i~ te JMkest Itrljgetl, roaJ.s' nûlieu<p:oeper., .kerke
l1jke groeperingen, kr~t1es,ena.

WAT -DOEl' HEr~

~~: tijdelijk sekretariaat
JGc:IIt.1tee '!OOt' de Pechtstaat
clo hul van 'blgèren
MillUritska.'le (i 3
Jlastenil:lm

~.

Bouwen aan 'een~ anti-repres&ie-i:teweg1ng in Nederlard.
daal"qaat hèt Oll. Binnen hett Kaftit.ee V>l.'t!t infcmaUe ver
~ld en u1t.gewisselden ~t. bMeken of de aktiv1teiten
van dè 'YerSChillertde organisaties breder 1c.'umI!!n \IiCt'den
CJlder$wund. IègelJniat1q is er QYWl~ metplaatseUjke
en .l.and!tl.ijke g:roeperillgen.
Het btltee geeftll'Bandel1jkseen~ van antJ.
repJ:'eS$iegxoepedngen in Nederland'uit.
Het blitee geeft informatie ~~ (aan sd10len e.a.),
l~ ~ets voor manifestaties en werkt mee aan akU
viteiten op;JeZ~t cb:>r anOOre Ol"l:jan1sat1es. Cdt probeert
het liatIitee de pblicitelt: 0IJer het tha1e repressie en de
rechtstaat testilluleren.
In 1979 we%d kalwntaar ~lêVerd elp het~ VeJ:\k<'l!9
·tot bestrijding van het terrorisne: 1n 1979 J\x:Ià dat
verdrag in de kamr!r. ook: dan zal Jcrities "'Ordeft~.
In .981 1$ qxûeuw een voll<stellin9 geplard: 418 9t!egen
heidkan aangeg.tepe!1~ en, samen.met het bd.tee WiIItak
~eid ~1st.rat1e, de aandaà)t te vest1~ cp de·
prd)lES11êlt1ek van de privacy en de toera,.de "'8OCN~
sttatie, vçoraJ. in~. net reptèS'$le.

.._ . I.'

,"WieD er '1jd.,.. 4. dellO, in dit «evlill Mar
•• 'kC" een "aiop"vor~t georganiaeerd. dionen
IU,...' vo~4oen4e llIlti.Ueiten 'pl~lltij ta vinden.
.cht.!nl op .ep.aUe p"eurt.enh."n ziet _ft in
~t. 1I1,..ao n1a' .iUen _, ala gevol~ clat aen
......11 -.tiyiteitan ~aat ontplooien die moge
11J~ .1" in da -'do,110« vanda organi.etore"
~iss-n. àok k.n ••n •••li8sen ak'ivi'-'~n te
~""~ereD_1'1 hat ...,1n ert het, eind van d.
'MOIM'tat.ia.

t.Pt ~1I14ein.'allatU_a n1e' op 'J,jd la.achik
"'all' all bo...nd1en aovel in 1lo1'•••1ealsbi.1 de
.,•.on'f0140.ncla lul. ......08'ln.

5 da4alin, "4a !luaeen vattreklten- hècft. 11I""-
~e ' aan een lIite1ndelijk 'oeh nog anelle
ar'ooht na.r, 8ora.ele.

6.11.1&.t opatallen .-n tiJdaohe". moet rekening
'plloa"'n .arden ••t de l"l)jjte van cle delllonetra
t.h. ,11 kop kh ve~ op t)jd djn, Har dan ia
4a .'..rt .1' noc lane nia'.

1.I.t ••r4ieDt ••nbe.oliftB voo~ in8t.ll.tie••
• prekera, ."o".l'l<er••to. r .....rvea 1I0hter d'l
laan4 te bebb.n en niet blind ta ••ren op ffn
.....1. at.pre.k.

~.DDo. ho'LlXàoltr. ia niet 'yo1400ndo overleg ~

voer« ••t dé LEIor«aai••ti••• iota wat, de volga
H. ,ke•• beter _et gebeuren, ....1' ni .. t door bet
b•••. t..rk kon.

9. Ir la .e.l geld aitfl'1l!!l'tven ;ondn 4at aan vol
doende lnlto",. tan werd i""verkt. 'l'eltorttElt
I 1478,61, ~Z I )90,50, .... ia, .. Iecht gekoll ..k~
teerd op 4e deao en el' zl.jn gêelt buakollekte&!
a"vooat.

LEK/tkZ

BRE1.IDtSlVSSIEFUNtEli VANUIT KE'l'W

Qp d.. U:XVel'gaderinc VBn 12 april vel'd nog n.a
gepraat over 4a .uk....volle de~on8trati.. in
Jor••ele. Hiervan .an kort yer.lag, voorzover
"0 'el.ne voor de di8k1l8s1e in clè plaatee
ltjlto'J:o.~n voor toekOlDstig8 akU... De
vr••, t. dan ook. deze punten intern en onder
ling te be.preken.
1. Vrij lanc ""1'4 .Ulg..t.anbi,f hetbés;;orlllt'n
van liet t.erroin dool' e'nkeh "onderden de.on
.'ranten. !eh",'l.ya de niJaeeg.s ",rtlegonwoordf
gel' ".1\ 4e LS8K (de LSSIC h"e!'t ln tot.."l vier
verteco_ortfigen, uit verllchillènd.e plll8t.en)
wa. i.de~een het ero'ler eenS d_tdereelijke
aktie. misplaatat ~1jn. Toen 4e SSKB1J.egen a!t
U •• aankondigde. vee. het liX~ die dlJidell,11<
en .e' reden.n at. De SSJClfija&gen werd op de
Proll''1e~«.dertlll.'.\litger.od.itd, "I' k.w... Ilie~.
De ana Jlaataelij_e antl-kernenergle~roepvo~

~et dua niet nQOd$BkeliJk de andere pl~at8elijke

anti-karllen.,rgie«rroep. de ~ro"p die het dl.relttste
lII8t de 4e.onatrath ta _ken had, te ov"rt.\li~n,

ze «rinll' gewoon lIa.l' p.ng.
Al. de polltie had op~etl'od..n :ov de delloll8tratle
tevena op een on8anvaard~8re aanierdoor oen
kleine minderbeid van de deaOnGtrallten van ka
rakter wijn .erenderd.
2. !lel! and'are vr••g la wellte tlo!'k de orde<llerlllt,
!IIOet h.b~n. In en d.nij..~cee vt!rtel!!'nwool'.
vinden 4.t de ord.d'ienet de d••ónatranten 1Il0"t
beseheraen t,,«,n polit1ooptreden ot ~ridore

l'l'oyokauee. d. oy~r~ge Or/fBniellti."ll/verteevn..
woor41..... WlIren van aening <lat. <Ie lu'4e4i"''''sto
t ...,.n.. da funktie h.en de d...on,straUe te la
ten ••dopenso.l. van te voren i ••t~:lprokeu.

DIl' «811l'~ik "a"/f.wdd tegt'n delllonub.t1llen I).,t
.U81'" .11el'l••t.'. 81dde1 d.. ,.rtoe h, 8t",t
yool' iedere.r. bttit..n kij~~

;) Wil _Uer~ in het kmttee
'YtX)ralqeln_ iA... "' •• ~ ., ••• • •••.• 'Il-.

J wtlhet ~tee ala 4enatew steunen, maakt f •••• , •••••
~ NI altva'l95t \laR ak.&ef't..girc*aart (mininun bijdra<Je
12S,- per jaar).
OQnateurs aat:v.angeb ook 6eMJ~

o~ zich q'I de~ en iDU.1f.t ",50 oVer
.na f;lIltvMqst 4sept-gi~.
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Onjuist
lesmateriaal

~ la Dl..w J.amat.saal "00l' d.
buluehol. 0.... enerarte a&~komen.
Bu wtp... .. de VÈEN•••.m ..
OuUDIe <PoItbu. 181', ApeldOOl"Q). H.
............. la pUte14 ,,BnlH'Kle lil en om
oue hul."; YOOI' .. Jew,Ju.r la er ..
boekje. De JIltaouct YUl noral hel boeIrJe
voo!' het u8de lHl"jaaz' t...... 1nraUJk ...
hwft veel \1fe~ YaD IDdClldrinatJ.. Zo
wordt ba hei boelrJe voor het S4tIIde !eel"
jul" 0 ... 4. leerUDru verteld dat bzorl..
ilit\fal het _, la lIOUiWJDd op~en
bAwordb.

De lbhoucl 'VU 4e boeJrjea "GO\" cl•.
eent. "'Jf lJCIlooijaren .. IIOIU leuk 'BIl
op&et. t:u\ kllnU"plaw., udeN~
beseb.tij'liq V&l'1 een proefJe uwl .....
bnDdgl.... opdra.cbten om op wnchD..
lende plaataeo de t.mperatuUJ' op te ft6
men .n zo meer. EI" wordt 11ffrtelt.l ov...11...,)..... on., &00, wind en elelltnc1WIt.
Eigenlijk eeD~ aaJmlt. Bu enbJ.
fout komt er wol lil VOOI". :rCtIÜII eer, kilo
-.att per uw". Soma !ijkt het. ook "'.1 wat
op propaganda. WlLI'1neer b.v. wt..epu
wOl'Clt VIU1 eeu !loog en.ql.~arbnûk

thui.. In het boelrJét "fOOI" bt;\ 'fijfds 1_....
jaar wordt nog vemld, dat bij koken op
SU veel wvmte rondom de iWl """"pat
terwijl bij elektriciteit dat beter Ia, m""';
dat dg de plaat weel" ol1lloclte laDe M
hei koken warm blijft. De leerllilren moe·
ten dM verleUen wat htlt. beate Is m",'
energie. Een antwoord sta..., er niet bij.
In feite ecbtel" verbnûlrt mon bij 9lek·
trillCh koken gemiddeld ulteinclelijlr ruim
twoemaal zovl!tel bmndstot', als bij hef;
reebts~u. koken op SU, V.rd...
wordt er wel gePl"Ut over ,,zu1nlp" 'rL
verUêhting van 40 WlIott, 'l1UIAI' er word,
niGt bij verteld d&' d8&Y' een voo...c!la·
kelappe.raat. bijhoort. zoda.t lU8t 60 W..tt
gerekend mOEIt worden. Ook wordt lU' niet
bij verteld da.t m.~ dle ct1ngen vaak me...
dM twee maal .'l!oIRlli' rMt. branden vaD·
we". die •.zuillighetd", r;odA.& 'Vu b<J'~
mi Marroea ...aalt geen sprake l11E14l'l' l-.

De kwalijke Inhoud VIW "oonll bet
boekJ. voor d. zeede klu. Ss het vQlgen
de:

- Televtsi.toHt."t ~A me... J'&dia-u..
tJe... itnillXll' dlall een kemeutn.t.;

- Tegewtt&ndél'* van lI:ftl1M.I1ergie moe
ten :r.uJnia zijn met enarlli••

- Al. een huls .;ret.oleerd 11. dlUl g'HA
deuren openlaten. .

_.~ Onthoud: aon lm· wiad leveren voor
h;?;i ~aJ' 0000 geen be!angrljb bij
li~••

- Gl'bl'Uik 'i11iX1 dektridte!; t11''\Jlgi bij
tot een schoon ztûlieu.
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- Wat moet jf; cJoa. O'NI'daa het.
.1.II...na...,..... opeQ ... '. aadsta111. of ..- &IlÛI'MI'A'

- ~erbNl1l fa clo ...... al DOtr
• ' ....UM~.........Ift ~ .

- 1 lW.~ kae\ 10 Cl6l\~

- ~ ba het bost te soutJDijD_
worden o,PP*l.,-en.

- IJl df& ftOI'beeld .. bei~ ....
~ 'I&ft dit psta 4800 m·,

- liel Js ......~ om ba. d. bulren
w. Ja,a:pm ftIl 100 Waä ter ...'"
........ door eea TL YU fG.

- Ket peroentaa- 9N1 W ••rbAik bij
~verUditill.fa maa.I' "elu.
Ald... HEl untal atenmpn Ja het_-.Je. Al...i eeD 1I&1\t&l.opme~

hi8l"tepnbl: auln1C JM\ eul"gl. pldt
niet llD..a .'WOOr te....RaDd... van kero,.
e:se..,.e: Ut pielt 9001" MIl tHIlI'. 0 ..61'
4c atraJÛI. "u .. kemoeDtraJe ... iA tm
ttjdIehrtft ai ...... meel'.~...ea. 0'11....
matia ".ntilenm iA h\1lt ta altijcl lout.
mul' heeft 1IIIe.lnlw lIne' Iaolati.. uit te
stull: .... wlaktrju ~ bel$Uat niet
"~$l meer luchtd1.::h' • _ eel'1 ZC'un.,.·
Ju. Mol.u word_ in ua JlUld al ja.reD
'1/001' het leverea na elekt.riclt61t ce
bruüct, zoal. togenwootdJg b..... eon op
Te.el: Zowel oV"l"d... als 's nacht. moei
er tri.se lucht in bW$ kwmeD kom..D. ook
in d. sJaAvkarner. Zo.ot potdicht ala p.
heel open la 'e wiaten hl ,oca va." beId.
geVa.U~D aan te n(,l.en. E~n kW. kost 66ft
flU"lleuiier tegenwçordl.. lG .1 00 cent.
(Daar komt yutncht uo:... overheen), Het
jij verder eipnlijk onfjula' om tdt te pan
Yll.O ..n ~. p",erbruIk" somier er bij
t4t vertellen da.t dit .Jpnlijk wel Wilt veel
u.. Ook bet 'lI'oorbMld .UI tw...JoeUIUll
JMrD nn 100 W&tt fll de keull:•• fs mIMer
gesluBd•.l&llU1g*:I>&IJD 4at~ wel wat WMI
g. Een .loeil8m~vu 60 Watt In·d. bu
leeD .. meer paJllqd. Deal' kan d(ln ,.oir
nOl: bij verte1cl worden dat .. lamp g-oea.
...plu'-' moet zf,JJl eu 44'* buken nlet i4t
doû.... Bet ".rbruUr bij sb'IItatftl'Uchtbitr
ja mogeUJk YCl" te ~, wat ooit hm.
percentAge m"B ziJn. .

Zle:b.itl1' enkele tegenupfD&:lltlln. Een
aut&l .elS ia oodt"i!' "'!lel' i4 djt tijd
aebrift ... "leel II1t1toerfge1' b.Uchi. A1met
al ia once mu.tltc-flPiJ niet "edi.net met
""lV"lijk lesmateriaal. Het lijkt op .toD
vooru1tlopen op de mu,bchsSJP8i1jkeo dä
flIa.fe 0-'1." kentt1nercte. Het doet 01')[
clenJteD &lUl kwaJJjb ind",,--trfnaUe. zo...le
d1eI JblNChie.. elden pJaatlJ"i.ad\ ot vro.
PI' rbe~. Di' LH~kj6 voor ~.
:l:ude lel.- dlen't ~. l••_tertauû te ve....
dwfJnen.. Met d. opste1!e:w .rvlW UlJ41:
nol' wol eens ~n stevig woorcUe i'65pro
ken word&n.
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De Vereniging Milieudefensie voert
dit jaar een kampanje voor de snelle
invoering van duurzame energie.
De aktie tfZonne.energie, maak el'
werk van" geeft voorlichting over de
mogelijkheden van zonne-energie en
haar afgeleide vormen, en wil de over
heid dwingen tot een fundamenteel
ander energiebeleid.
De aktie ging op 19 april van start
met de in gebruikstelling van een
windgenera.tor op het dak van het

centraal bureau van de Vereniging Milieudefensie, tijdens een
aldaar.gehou~en.perskonferentie.Voorlopig hoogtepunt van de
aktie 18 2) Jun1 - de langste dag van het jaar _ wanneer op tal
van plaatsen in Nederland ( en elders) manifestaties, demonstraties
en tentoonstellingen georgani.seerd worden.
Van Ant1-kernenereiebeweg1ne naar Energie
Oewee!ns.
~eJ ver~et tegen l!;ernenert!1e in Nedurlal1d
~B groot en nee~t toe. Door het konee-
kwant ~oeken naar verbreding naar, en n&l
alu1ting vinden~ij andere mnatschappelijke
groeperingen, klinkt de stem van de Ant1~

kernenergiebewoging door tot in het parlè
ment en ardere besluitvormende en -voor~e
reidende instanties. De perepektieve~ voor
~et tegonhouden van de verdere ontwik~el1ng
van het kernenergieprogr8llll!l8 in Nederland
zijn niet.sleeht. Hoewel onse strijd nog
niet gestreden is en de definitieve Qverw
winning nog op zieh wachten laAt, ie het
toch van hete allergrootste bel.ang da' wij,
al. ant1-kernenergiebeweginS, ons gaan
bezighouden roet de Traag hoe deenei~ievoor
ziening er in het post-atomeire tijdperk
u1t sal moeten z1en, en lang. welke wegen
eenderge11jk beleid verweaenlljkt kan
worden. We moeten voorkomen dat we straks,
in de Erede Maatscnappelijk*Dlskueeie b.T.
voor de keuze 56ste14 worden: kolen of
kernenergie.
Bet ie daarom dat de Ve~.nlgin8Mllieu
defens1e probeert om de aancetten tot een
fUDdamenteel andere energievoorziening
die reeds bestaan te buDdeleD eD infor
matie te verschal'len over duurs8llle energie.
bronnen

zo~ne-Cnerglet maak er werk v~n. äEt!. word in ae .orate pXiät8 g.Yoe~
omdat &1" iJl lIederlend tot nu toe nel te
• einig werk van wordt g_ekt; in. de for
mulering van het energiebeleid, voor zover
dat beetaat. kOmt aOIUle-eJSergie nle1: ",,01'1
7~ ven het ondercoetsgeld, be8Gh1kbaar
voor energie, gaat naar kernenergie. slechte
4~ 18 bestemd voor alle alternatieve ener
giebromll'll télll_eu. En dat, terwijl zoxmEl
energie een aanzienlijke bijdrage kan en
moet leveren in de toekolll8t1ce energle
voort:lening.
ne voordelen ciJn enormr
- het .18 een scbone energ1ebron dia geen be.

dreiging vormt voor het milieu en de men
selijke ge~ondbe1d;

- het is een onui tputtelijll:e llnergiebron;
- iDVOBl'iflg Te llonne---enErg1e is een ar-o

be1de1ntene1eve aangelegenheid;
- ;onne~energle vergt veEl minder kapitaal

dan de grootschalige. gecentraliseerde
vormen van energi.e-opwekking;

- 2oonne-ellsrgle·iiS demokratisch doordat het
een weinig kwetsbare tech:nolog1e 1.e, en
door haar gedee~ntraliueerd karakter;

- zonne-energie kan een oplossing zijn
voor de Del~e Wereld, zonder dat -de
atme Landen afbankelijk blijven van de
rijke landen.

Het huidig beleid vertoont precies de tegeM
gesteld!! klmlllerken. Grootachalige teel:!""
nologlee~, en daarmee bedoelen we niet
alleen kernenergie~ vernietigen arbeida
plaatsen,on~trekkenkapitaal uit andere
maetGchappelijke aektoren, ~ijn milleu-
en lllensonvrlendelijk, an zijn bov!'Inal on
demokratisch van karakter.
Het gaat ~u!'Jn:l.et slleen om de (tochntache)
keu~e tussen kernenergie an ~oDne-energ1e.

matr veelmeer nog om een keu•• tuaaen
een tSQhnokratiBcne en een demokratische
maatschappij.

Alct1T1te1ten ~lIne-el:lellekampe.:;Je.
te ali:tie läi. net to aI een Jaar durel3.
Tot en met de zomer riohten we ons voor
n5mel..tjk op in:t'Q1'lIlaUe-oveX'draeht en in
het t1l'eede gedeelte l1gt dl' :tladruk op de
bl'lln'4'loecl.1ng YU het b818:l.4. Maar voor
be:l.de delen geldt het mottol
-een aktie voor gedecentraliseerde ener
gie-opwekkinC moat ook decentraal gevoerd
..orden". De akUe wor4t dan oolt ·vOO!'t.l.e
lijk ged%'agen door lokale gl'OepeUI de 35
kern~epenvaD de Verenigins ~11i8ud&t9n

81s, en een aantal onorgiekomiteea, stroom
groepen èJ1 andere 1I.:l.l1o\.\Organ:laati.8 •
Het eerste gedeelte wordt .GD 1nf.ormat1ev.
aktie Dalllr bet publiek an dat ie w,!! nodig
Ook: 4e oeesta men.en weten maar bar wetnig
van eindeloze energie en haar mogelijkheden.
weten ook niet dat er al kOllknte toep...,..
.lngamoge11jkhede~ zijn.
noor het eterke inhoudelijke verbftC4 d~t
bestaat tU88811 dese ekt1e en de aktietr
tegen keraenergie. bl1jkt he~ voor groepen
heel goed lIIOge11jk te.zljn zowel deel t.
nemen aan de aktie "Zonne-energie, maak er
werk van~ en de mObilisatie voorde
Internationale Aktledagen tegeüXernenergle
op 2 en , Juni.

Meer in~ormetle :1.8 te verkrijgen biJr

!;~i;t;~~~i!Îiäii~:;:lsie
Amst.::, ~tel 02 - 221)66
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