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In het tweede n~er van het LEK
bulletin uiteraard veel aandacht
v oor de demonstraties van 2 en 3
jYn!~ Er-rä-ëën-kört-vêrsläg-ván
de drie demonstraties afzonderlijk,
een evaluatie van het landelijk
aktiesekretariaat, en verder wor
den de konsekwentles van de inter
nationale aktledagen voor de Neder
l andse AKB beschreven. Dit alles
is een weergave van de diskussies
die op LEK vergaderingen hebben
plaatsgevonden.
vervolgens wordt kort beschreven
wel ke aktiviteiten het LEK op het
ogenblik verricht en wat de eventuele
plannen zijn voor volgend jaar:
~2~_~2_~~~~21i~~~~=2~Ee2!!i~~_E!~:
kURsle ziet et er steeds somberder
ült;-vooral na recente uitlatingen
van Van Agt ; de stand van zaken zo
als de werkgroep BMD die ziet.
Het LEK heeft sinds kort een !n!Q[:
~~~!~9EQ~E die in de toekomst de
g i g ant i s che informatiestromen in
goede banen zal leiden en zal zor
gen voor de nodige publiciteit.
Dan vol g t een kort overzicht van de
voortgang van het !~!5~!E[Q~~!:
Een uitvoerig verslag uiteraaru van
de akties in Petten en IJmuiden,
waar de ~XB zich van niëüwë-äktie
middelen bediende .

23 juni was 2Q~~9~g. het hoogte
ount van de VMD kampanj e "2Qnn~=

~n~~g!~L_~~~_!E_~~~~_Y!~:. Een
ve r s l ag en de plannen voor 'he t
najaar.
Het ~~nS~_~ll~~9!g_~9ID!~~~heeft
ten tijde van de Europese verkie
zingen een referendum gehouden in
Almelo. Oe resultaten die nogal
verrassend zijn, zijn weergegeven
°l>P.14.

Karl en Fso die uit Duitsland
gevlucht zijn omdat ze veroordeeld
waren tot krankz inni ge straffen
nadat ze i n Grohnde qedemonstreed
hadden, zi jn nog steeds in Neder
land , ma8r hun uitwijzing hangt bo
ven hun hoofd . Oe stand van zaken
an de plannen van het steunkomitee
op blz 15.

kolofon

Het LEK-bulletin is ee n uitgave
onder verantwoordelijkheid v an
het LER s ekretariaat en is be
doeld om plaatselijke ene r gie
groepen en ande re belangstellen
den op de hoogte te houden van
de aktiviteiten en stellingnamen
van het Landelijk Energie
Kom!tee.
Fet bulletin verschijnt onregel
matig, naar behoefte, maar mini
maal 6 keer per jaar.

Het LEK-bulletin wordt gratis
in e nke l vo ud verstuurd naar alle
plaatselijke e ner g i egro e pe n .
Overige abonnementen kosten f 10
voor 6 nummers. Een groepsabon
nament (dwz dat 10 o f meer exer
plaren naar hetzelfde adre s v er
zonden worden) koet f 6,- per 6
nummers. Ook donaties zij~ulter

aard welkom.
Het abonnementsgeld kan overge
maakt worden 0 0 giro 3567199
tnv LEK ovv LEK-bulletin.
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ENKELE OPMERKINGEN OVER DE INTt::RNATI;ONALE AKTIEDAGEN 2 en ~ JUNI

De evaluatie.s van de drie demonstraties in het Pinksterweekeinde
waar de néderlandse AKB-direkt bij betrokken was woeden nog
voort. Daarom maken we hier nog slechts enkele voorlopige op
merkingen) die we voornamelijk baseren op wat er in het LEK over
gesegd is.
Achtereenvolgens enkele opmerkingen over de drie demonstraties en
de voorbereidingen daartoe, wat over het landelijke aktiesekre
tariaat, over de bijeenkomst op 30 juni en 1 juli in B~sel en
over de resultaten en eftekten voor/op de AKB.

2 juni: 20.000 mensen in Doel
Een dergelijke demonstratie is in
België 'niet eerder voorgekomen. De
enige massal.e bijeenkomst (ong ,
1000 mensen) was, tot dan toe de
demonstratie van .1 Oktober 1977 in
Antwerpen. In ieder geval wa~ de
demonstratie dus een stap vooruit
\TOOI' de belgische AKB, of moeben
we zeggen, de vlaamse' AKS? want
ook in de milieu eri energiestrijd
bestaat in België helaas-weinig
eenheid tussen vlamingen ~n

walen. Als we zien waar de "demon
stranten vandaan kwamen is dat
duidelijk: ong. 14.000 vlamingen,
5.000 nederlanders en slechts ee~

duizendtal walen.
HOel/lel de d.emonstratie niet direkt
langs het- kernpark te Doel ging
was de Rijkswacht zeer gespannen.
lIet beeld van Brokdorf en Grohnde
zweefde hen waarschijnlijk duide
lijker voor ogen dan dat van
Almelo en Kalkar. Het is dan ook
een bel.angrijke winst voor de bel
gische AKB dat dé demonstratie zo
goed georganiseerd en vlot verliep.
Eventuele pogingen om via de media
de AKB .zwart te maken zijn daardoor
in de kiem gesmoord~

Het Harrisburg-eXfekt was in de
voorbereiding duidelijk aanwezig.
De pers werkte goed mee in Belgi~.

Uit alle hoeken van het land kt1amen
bij het organiserende VAKS vragen
om informatie e.d. Vele mobilisatie
komitees 'Werden opgericht. Dit be
tekent dat er een goede uitgangs
situatie is geschapen 'Voor vér
dere akties tegen hethelgische
atoomprogramma (België is koploper)
en.m.et name tegen de atoomplannen
in Mol. (zie ook verderop indi~

bulletin) ..
Er waren veel. technische organiaa
tieproblemen. Daar heert de AKB
een hoop van geleerd.

i-juni:20.000 mensen in Kalkar
Voo~ vele menSen was het al de derde
keer dat ze in Kalkar gingen demon
streren. De eerste keer (28 septem
ber 1974) bleef men in het. plaatsje
Kalkar Eelf. Op 24 september 1977
ging men naar de kweekreaktor-in
aanbouw, hoewel dat verboden was.
Deze demonstratie kende een zeer
g!~mmige sfeer 7 omdat de politie op
burgeroorlogssterkte aan.ezig was
en alles deed om agressie op te
l/lekl<en bi.i de demonstrantèn. .
N~, in 1979~ was van een dergèlijk
poli~ieop~reden geen.sprake~ De
demonstratie naar de kweekreaktor
zelf was toegestaan," alleerl op voor
waarde·dat de órganisatorén een 01'
dediens~ zouden instellen'en dat
er een persoon zich garant zou stel
lën voor eventuele schade door de
.demonstratie. De demonstratie ~eég

.. hierdoor een veel \Tiendelijkër
karakter. Bewezen is hiermee dat
de enox~e politiemaatregelèn twee
jaar geleden nergens op sloegen, en
dat anti-kernenergietegenstanders
op vreedzame wijze kunnen en willen
demonstreren.
Opvallend was het overwicht, net
als in 1974 van de· nederlanders
(ong. 2/3 van het totaal). Dit komt
vooral doordat de duitsers pas laat
zi~n begonnen met de mobilisatie,
v~nwege de prioriteit de Gorleben
voor hen had. Oovallend was ook dat
er zoveel mensen uit de Achterhoek
waren. In vele dorpen zijn daar
stroomgroep~n of komitees ontstaan.
Een goede uitvalgposi~ie voor de
ongetwij'feld moeilijke strijd' tegen
Ahaus (tijdelijke opslag van afval)
en Gronaq .(duitse Ultracentrifuge).
Kalkar blijft voor de ne4erlandse

..AKB.een symbool van llet·verzet,
da~.blee~ wel u~t de vele mensen.
die uit west-nedcrlan4 ook naar het
duitse plaatsje waren getrokken.



2 juni: 25.000 mensen in Gasselte

Het v~rzet tegen de proefboringen
en het dumpen van radio-aktief af
val in de zoutlagen van Noord Ne
derland heeft al een lange voorge
schä edenä s; liet opmerkelijk~ daar
bij is, .dat het verzet onder de
plaatselijke bevolking daar veel
groter is dan elders in Nederland.
Dit komt tot uitdrukking in het
grote aantal AtQomalarmgroepen
dat bestaat ... in elk dorp in het
proefboringengebied is er wel een
maar ookdoo.r de grote deelname
uit het noordèn aan de demonstra
tie zelf. Op 2 juni is nogmaals
duldelijk ÇJeworden dat. de proef
boringen niet plaats zullen kun
nen vinden zonder een forse por
tie geweld van overheidswege~

De demonstratie was oorspronke
lijk een paar maanden eerder ge
pland, maar werd, nadat de neder
landse, AKB besloten had aan de
internationale aktiedagen mee te
doen, vexschoven naar 2 juni.
·Ditwas duidelijk merkbaar: de
voorbereidingstijd ~7as te lang,
het was. moeilijk voor de organisa
toren om andere groepen er inten
sief bij betrokken. te houden,
en demonstratie zelf vertoonde
duidelijke tekenen van overorga
nis,atie.
Het karakter van de demonstratie
was eigenlijk meer die van een
massaal georganiseerde wandel
tocht door een natuurgebied, dan
een militante manifestatie. We
zullen ons af moeten vragen of een
dergelijke demonstratie, waarbij
niet tegen een konkreet Objekt
of bij een besluitvermingspunt
(of -datum) wel een optimum aan
effekti.viteit oplevert.
Toch kan gesteld worden dat nog
maals - en volgens het Komitee
,.ntoomalarrn voor het laatst op
deze wijze - aangetoond dat het
v~rzetin het Noorden zeer moeilijk
te breken zal zijn. Deze, en de
~ndere akties in het verleden
hebben ook bewerkstelligd dat de
plaatselijk~ bevolking· haar stand
punt ontwikkeld heeft van "Geen
ro.tsooi in onze achtertuin" tot
"T,<7eg :met het aeoomproqxamma ,
"Jaar dan ook II •.

-]-

~andelijke koordinatie 2/3 juni

Het was voor het eerst dat de
Nederlandse ~KB drie demonstraties
tegelijkertijd organiseerde. om het
een en ander te koordineren en om
naar buiten toe duidelijk te maken
dat het om een internationale aktie
dag ging en dat de drie demonstra
ties met elkaar en met andere de
monstraties in verband stonden, is
er in Utrecht een landelijk aktiese
kretariaat in het leven geroepen.
Specifieke. taken van het sekre
tariaat'waren:
- verkopen en verspreiden van de

4e energiekrant der lage landen 1
- landelijke organisatie en koordi

natie van de mobilisatie;
- benaderen van landelijke organi

saties voor ondertekening van de
landelijke opreep en voor finan-
ciële steun; .

- verzorgen van de landelijke publi-
citeit. .

Het belan~rijkste knelpunt was dat
het persbeleid slecht liep.• De drie
regionale komitees gaven vaak niet
door dat ze een. perskonferentie'
hadden georganiseerd, of dat ze
landelijke bladen benaderd hadden•..
Dat leverde niet alleen veel extra
werkop~maar maakte het ook moei
lijk duidelijk te maken dat het niet
om drie afzonderlijke akties ging
maar om één (internationaal) ge-
beuren.· '.
De regionale komitees toonden weinig
interessen voor de koord2natiever
gaderingen en gaven slecht infor
matie door OVer de stand van zaken.
Een teleurstelling'was het.niet
doorgaan van de landelijke evaluatie
vergadering wegens gebrek aan belang
stelling. Een andere negatieve er
varing van de werkers op hetsekre
tariaat was de eindeloze stroom
van negatieve kritiek die over het
sekretariaat werd uitgestort.

Naast de strategische vraag of er
voor meer dan één demo~stratiete

gelijkertijd gemobiliseerd moet
worden, zal in de toekomst toch
ook kritisch gekeken moeten'worden
naar de (wil tot) samenwerking tus
sen verschillende (bundelingen van)
energiekomitees,en de taakverdelin
gen tussen verschillende organisa
tlepunten~
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VERGADERING 30 Juni en 1 juli in BAZEL

Vanuit Nederland was alleen Herman
Damveld van de Alarmgroep Atoom
plannen aanwezig. Twee vertegen
woordigers van het LEK konden op
het laats~e mom~nt nièt gaan.
D~ meestegruepen hebben zich uit
gesproken vo~r een herhaling van
dePinksteraktie volgend jaar.
Penemarken en het AAP waren daar
t~gen•. De beoordeling van de af-
.g~lppen akties was.ni~t onver-
,~e91-d g nBtig t Velen waren van,
ma~ing dat de akties hoofdzakelijk
de al bestaande achterban.hadden

bereikt.
Amerikanen hadden gevraagd om deel
name aan de eveneens jnternationaal
gevierde Hiroshimadag' (8 augustus
ä.S). Men besloot echter dit af
te wijzen omdat· dan de ha.lve
Europese anti-kernénergiebeweging
met vakantie is.
Een volgende voorbereidende b~jeen7
komst voor het Bazelgebeuren ~s

gepland voor 19/20 januari •
Overigens: op· 14 oktober a.s. is er
een· grote demonstratie tegén het
duitse atoomprogram in Bonn.

Deze manie~ ,.van demunstreren
Tijgens allé'~rie de demonstraties energie veel gevaarlijker is dan de
kon men mensen horen klagen over mensen die ertegen ~ijn.

het zinloze van dergelijke "wandeL- In de duitse AKB is al een verandering
tiochtien" e " '.Helemaal' ongelijk hadden van strategie waar te nemen wat betreft
.ze.niet. In alLe drie de gevallen de plaats van demonstreren. De grote
,trok de stoet door gebieden waar demonstratie tegen Gor,leben vond in
nauwelijks mensen woonden en legden Hannover plaats. Een volgende demon-
ze grote afstanden' af. De nabij- stratie, tegen de duitse atoomplannen,
heid van het objekt waartegen gede- maar vooralobk weer tegen Gorleben,
mOnstreerd werd bleek daarvoor niet zal plaatsvind~ri in Bonn.
meer een vol~oende argument. In Doe] was het demonstreren op de
Toch is het onjuist daarom te zeggen plaats zelf bel~ngrijk. omdat dat meer
dat het ve~keerde keuzen waren. dereonstranten zou trekken, en·daarmee
In Gasselt-e.heef:t de demonstratie zouden de belgische aktievoerders voor
een ha~t onder de. riem gestokèn het eerst in kontakt komen met duizen-
van de vele tegenstanders in de den potentiële"nieuwe aktieV'oerders.
direkte omgeving van dé zoutkoepels. Verder moet ook in· belgië gewerkt
Ze weteq.nu, en de regering wee~ worden aan het voorkomen van. krimi-
dat ook, dat ze kunnen rekenen ~p nalisering. Omdat belgië zulke enorme
massale steun als ze wérkelijk in belangen heeft in de kernindustrie,
verzet moeten komen. Het was· een is een herhaling van de duitse toe-
goede afsluiting van de eerste fase, standen.niet denkbeeldig. Maar ook
de waarschl,lwingsfaBe, in het verzet hier geldt dat het demonstreren bij
tegen de àtvaldumping. het objekt zelf~geen doel op ~ich
In Kalkar was ·het demonstreren langs kan worden. In het VAKS wordt al ge
de bOUwPlaats ook runktioneel. Het .sproken over een volgende demonstra
was.. de eerste keer, sinds de grote tie in Antwerpen.
konfrontaties, en kriràinalisering Algemeen geldt dat, nu de vrijheid te
van 1917;. dat .er vreedzaam en 00- demonstreren waar men wil, 66k als dat
bedreigd een kernobjekt benaderd betekent, vlak bijhet objekt, bevochten
kon worden. Het geeft aan dat .~ern- en veiliggesteld is, de nadelen van
energietegen~tanders-ook zonder die dergelijke opzetten niet meer opwegen
enorme bewaking en 'bedreiging kun- tegen de voordelen. De nadelen -zijn
nen demonstreren. Ook gaf het aan dan vooral: geen publiek, dus g~en'

dat de duitse over.heid nu in de ga- mogelijkheid veel mens.sn·erbij te be-
ten heeft dat de taktiek van 1977 trekken (en extreme afhankelijkheid
niet wer~t. Té veel mensen:J ook van de pers en radio en tv). 'Verder
"brave burgers" ,wet~n dat kern- zijn er veel technische problelll~n,



vooral in het geval van Doel
was dat duidelijk. Ook op
hét gebied van vervoer leveren
dergelijke demonstraties pro
blemen op. Dit betekent ook dat
de centrale organi~atie te veel
tijd aan technische zaken moet
besteden en pers~ mobilisatie
e.d. wat moet laten liggen.

Versterking.AKB

De demonstraties en de daaraan
voorafgaande aktiviteit·en hebben
een duidelijke positieve weer
slag gehad op de AKB. Er zijn
vele nieuwe stroomgroepen en
komitees ontstaan en in het
Noorden, Oosten en Zuiden zijn
regionale koepels ontstaan resp.
versterkt. .
De Alarmgroep Atoomplannen, die
plaatselijke groepen uit Groningen
en Drentebundelt, bestond al
van 1976, maar funktioneerde al
niet zo best meer vanaf 1977.
Door de voorbereidingen van deze
internationale aktiedag is de
AAP versterkt, herboren kunnen
we zeggen. Deze kontakten moeten
goed vastgeh~uden worden, niet
alieenvoor de verdere strijd
tegen de afvaldumping, maar ook
tegen de mogelijke plannen om,
nu Gorleben niet doorgaat, aan
Groningens grens een opwerkings
fabriek annex atoomafvalkerkhof
te bouwen.
Op initiatief van de Nij,meegse
SSK is in Gelderland een samenwerk
ingsverband van stroomgroepen en
energiekomitees ontstaan waarvan
de mèeste vinden dat dit permanent
moet worden •. Vooral in de Achter
hoek is namelijk gebleken dat
de stimulans en hulp die van zo'n
verband uitgaat uitstekent werkt.
In vele dorpen zijn nu komitees.
Het is zaak dit verband uit te
bouwen voor de strijd tegen
Abuas en Gronau.
In Zuid-Nederland bestaat al
sinds 191'5 het Gezamenlijk Ener
gie Komite.e Zuid-NederJiand,met
drie provinciale komitees als le
den. Door de voorbereidingen voor
Doel werd vooral het Provinciaal
Komitee NoordBrabant sterker.
Vooral inde Kempen ontstonden
groepen, maar ook in West-
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Brabant. Ook in Zeeland neemt de
aktieervaring en bereidheid toe.
Alleen Limburg laat verstek gaan.
be brabantse groepen, met voorop
de groepen in de Kempen, gaan zich
waarschijnlijk richten op de
belgische atoomplannen in Mol, waar
een opwerkingsfabriek dreigt te
komen en waar men ook plannen heeft
afval in de klei te dumpen.
Deze regionalisering valt toe te
juichen:
-het geeft mogelijkheden efficienter
te werken op het gebied van informa
tievergaren en verspreiden.
-het betekent een organisatorische
versterking:bij plotselinge akties
kan een beroep gedaan worden op
menskracht en erva~ingen van andere
groepen.
-betere diskussies over taktiek en
strategie~ omdat verschillende
ervaringen, voortkomend uit verschil
lende lokale situaties, bij elkaar
komen.
-minder grote drempel voor nieuwe
groepen als entree in de LSSK
(alleen al wat de afstand betreft).

Brede Samenwerking?
De AKB heeft het dit keer meer zelL
op moeten knappen. Een landelijk
platform was er nauwelijks. Wat
de niet tot de AKB behorende poli
tieke partijen betreft ging hun
aandacht vooral naar Gasselte~ om
dat dat de enige plaats was, waar
direkt politieke betekenis, in de
enge zin yan het woord, aan gehecht
kon Worden. Vooral bij de PvdA was
dat duidelijk te merken. Aan Doel
deden ze niets~aan Kalkar nauwe..
lijks. Bovendien werkten ze vooral
voor zichzelf, áls ze wat deden.
Voorbeeld: het LEK had met PSP,
PPR en CPN een afspraak gemaakt dat
zij~ samen met de PvdA een adver
tentie zouden betalen voor 2/3 juni,
waarbij zij als financiers genoemd
zouden worden. De PvdA weigerde mee
te doen: ze wilden niet met deze
drie partijen samen genoemd worden.
Prompt zetten ze zelf een adverten
tie, waar ze bovendien alleen maar
aandacht voor Gasselte vroegen.
De AKB is niet van plan om ter
meerdere eer en glorie van de PvdA
aktie te voer-en," Meedoen oké, maar
Overnemen is er niet bij.



BREDE MAATSCHAPPELI~KE DI~KUSSIE

In het vorige nummer stelden we dat
we met een aantal maatschappelijk
belangrijke organisaties zouden gaan
praten over ons standpunt m.b.t. de
B.M.D.•
Bij het ter perse gaan van dit num
mer heeft de BIID-groep echter al
leen nog maar gesproken met de In
dustriebond NVV. Met de andere or
ganisaties, t.w. dePvdA, Natuur en
Milieu en een aantal kerkelijke or
ganisaties zullen nog gesprekken
worden gevoerd. Het gesprek is dan
ook meer een gedachtenuitwisseling
geweest waarmee rekening zal worden
gehouden in de uiteindelijke stand
puntbepaling. De IB-Nrl zal dan ook
wachten met haar standpunt totdat
Van Aardenne z'n voorstellen heeft
gedaan. Wanneer de nota Energiebe
leid en de Procedurenota van de re
gering acceptabel zou ~ijn, en dat
wordt welhaast betwijfeld binnen de
IB-NVV, dan zouden ze de nadruk wil
len leggen op de besluitvormings
strukturen en de demokratisering
van de elektriciteitsbedrijven. Een
belangrijke beslissing zo zouden we
willen stellen.

Zoals bekend is zal de regering tij
dens of vlak na het zomerreces ko
men met een drietal nota's die samen
de nota Energiebeleid vormen. Deze
nota's (de Voortgang~n0ta, de Koldn
nota en de Elektriciteitsnota) die
nen volgens de regering als basis
voor de voorgenomen BMD te worden
gezien. Naast deze uit drie delen
bestaande Nota Energiebeleid zou dan
nog eens een Proqedurenota verschij
nen. Deze zou al in januari zijn
verschenen maar is telkens om on
duidelijke redenen uitgesteld. Het
is dan ook te verwachten dat, voor
dat er ook maar met de diskussie is
begonnen, er binnen het CDA al
flink getwist is om de posities die
ingenomen zouden moeten worden bij
de start van de BMD. De uitkomst
lijkt al bij voorbaat vastgelegd te
worden. Of het standpunt het stand
punt nu. een synthese gaat vormen
tussen het AER-voorstel en het voor
stel van de Initiatiefgroep, 6f een
nadere uitwerking van het AER-voor
stel met bv. de bouw van 1 kerncen
trale, blijft een open vraag.
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Naast het gesprek met de IB-NVV heeft
de arllD-groep een brief met het LEK
standpunt geschreven naar de provin
ciale opbouworganen en volkshogescho
len met een regionale funktie.
Deze organisaties die in eerste in
stantiein aanmerking komen voor de
uitvoering van de BMD, zullen zeker
wanneer de procedure een veredelde
Planologische KernBeslissing gaat wor
den een belangrijke regionale steun
funktie gaan vervullen. Hun houding
zou wel eens één van de beslissende
rollen kunnen gaan spelen in hat ver
loop en het karakter van de gehele
procedure. Ook deze organisaties kun
nen nl. minimale voorwaarden stellen,
m.b.t. inhoud en procedure van de BMD,
om van een zinvolle inspraakprocedure
te kunnen spreken. Ook zij zouden zich,
wanneer dit niet het geval is van deel
name kunnen onthouden.

Tot slot. De standpunten van o.a. Na
tuur en Milieu,. Strohalm en het LEK
zijn opgenomen in het 2e nummer van
Informatieblad Energie Diskussie van
de Initiatiefgroep Energiediskussie,
die alle energiekomitee's en stroom
groepen ondertussen al toegestuurd
hebben gekregen. De konklusie van de
redaktie is dat het LEK en Natuur en
Milieu het in grote lijnen eens zijn
wat betreft de voorwaarden die we aan
een B~ID zouden willen stellen. Het
standpunt van het LEK kent evenwel ge
detailleerdere en verdergaande eisen,
zowel m.b.t. de stuurgroep als de hou
ding van regering en parlement ten
tijde van de diskuSsie.
Terecht stellen ze volgens ons dat er
tot nu toe jammergenoeg nog geen hecl\t
fron~ tussen de milieubeweging en de

·anti-kernenergiebeweging is ontstaan.
Hoe en op welke punten dat zou moeten
gebeuren zal volgens ons mede'afhangen
van het standpunt dat ide regering in
de nota Energiebeleid en de Procedure
nota zal innemen.

. Kontaktpersoon BMD-groep:

Dave van Ooyen
2e Weteringplantsoen 9
Afdam. 020 - 221366



DE lEK,lNfORMATIESRGEP

In de pers verschijnen eigenlijk maar
~eel weinig goede artikelen over kern
energie en alternatieven. We hebben dit
onder andere kunnen zien v66r 2 en 3
juni en voor de internationale Zonne·
dag. Dit ondanks het feit dat de (anti
kern)energiebeweging steeds verder
groeit en ook steeds meer informatie
kan verschaffen.
Dat die informatie zo weinig in de
pers komt is eigenlijk een heel
vreemde zaak. Het onderwerp energie
wordt steeäs a-ktueler. Er verschijnt
per dag vaak meer dan een vierkante
meter artikelen in de landelijke pers.
Maar die blijven vaak steken iR de
aktualiteit. Het ontbeeekt, aan een
analyse 'van de situatie en al hele
maal aan een kritische analyse. De
samenhang tussen verschillende as
pekten van de energieproblematiek
wordt niet duidelijk. Ondertussen
lijkt het er ma~r al te vaak op dat
de nederlandse bevolking wordt ge
chanteerd met de "nieuwe oliekrisis".

Ondertussen wordt detnf&rmatie die
er bij ons is, via plaatselijke
groepen bijv. of via-WISE, lang niet
altijd optimaal benut. Bovendien
liggen er tal van onderwerpen die
zeer belangrijk zijn maar nog nooit
goed zijn uitgezocht.
Daarom heeft het lEK besloten t~t

het oprichten van een informatie
groep. We willen artikelen schrijven
voor de landelijke pers over belang-,
rijke ontwikkelingen en aktuele za- .
ken. Verder informatie verzamelen
over belangrijke onderwerpen die tot
nu toe verwaarloosd zijn, eveneens
met het doel daar stukken over te
schrijven. Hoewel tot nu toe de meeste.
artikelen in de Groene Amsterdammer
zijn verschenen (30 mei, 6 juni, 27
juni en 4 juli) en Hervormd Nederland
5 juli, is het zeker niet de bedoeling
om ons daartoe te beperken. Dit is
iets dat opgebouwd moet worden. Het
is ook zeker nièt de bedoeling om ons
te beperken tot Nederlandse informatie.
Als er mensen zijn-die mee willen
doen; graag.

Kont~ktpers~on: Odilia Boele, Pieter
Aertszstraat 55, .Amsterdam, tel. 020
711254
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KAlKARPROCESGROEP

Met het bestaan van deze oudste werkgroep
van het LEK is iedereen bekend. Een in
leiding is dus overbodig.
De aktie om boer Maas te steunen in zijn
processen tegen Kalkar lopen voorspoedig.
Zowel in Nederland als in West-Duits
land komt~ dankzij de aktiviteiten van
de AKB genoeg ge lel bi nnen voor de uit
gaven voor het komende proces. Bijvoor
beeld is door de 4e Energiekrant ongeveer
f 14.000,- btnnengekomen.Door de daarop
vo19.ende akseptgi rokaartenaktie is
momenteel al ongeveer f 15.000 binnen
gekomen, en we verwachten dat dat tot
ongeveer f 20.000 op zal lopen. Tot
slot verwachten wij van de door de LSSK
gevoerde procesbonnenaktiè nog een
2000 gulden.
De voorbereidingen voor het proces in
MUnster zijn in volle gang. Oe officiële
verantwoording van onze klacht is inge
leverd en binnenkort zal het antwoord
van de tegenpartij klaar zijn. Oan zullen
beide partijen me-t de rechter moeten
bespreken hoe het proces zal verlopen,
hoeveel getuigen enz. We verwachten dat
het proces zelf in het voorjaar van
1980 plaats zal vinden.
Ondertussen zoeken wij naar wetenschap
pers, o.a. kernfysisi, die mee kunnen
helpen aan de voortdurende verbet~ring
van onze argumentatie.
Ook zijn wij verantwoordelijk voor
voortgaande publiciteit over Kalkar.
Kontaktadres Kalkarprocesgroep:
John Hontelez~ van Spaenstraat 10,
Nijmegen, 080-236512.
Meer over het proces is te lezen in:
"Kalkar en de plutoniumekonomie ll

prijs f 2,50; inkl. porto f 4,-- over
temaken opgironr. 3567199 LEK, 2e Wete
ringplants{)en 9, Amsterdam.
Grotere aa~tal1en bij Strohalm, 030
314314 (tegen 15% korting).
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MOGELIJKE AKTIVITEITEN VOOR HET KOMENDE SEIZOEN.

Na de demonstratie van 2 en 3 juni
zullen vele mensen zijn gaan na
denken over mogelijke aktiviteiten
voor de beweging voor het komende
seizoen. Ook in het LEK is dit tot
op zekere hoogte gebeurd. Daar
zijn echter nog geen besluiten
genomen.
De LEK-doelstellingen zijn (in te
legramstijl) :
1. De energieproduktie moet eko

logies inpasbaar zijn, d , \'1. z ,
- afwijzing van kernenergie.
- stimuleren van zonne-energie

en andere eindeloze energie
bronnen.

2. Besparing en beperking van het
energieverbruik.

3. DemOkratisering van de energie
voorziening.

Hieronder kort de ideëen voor de
toekomst, uitgesplitst naar de
ver~chillende doelstellingen.

!! Afwijzing van kernenergie.

We zouden kunnen denken aan akties
tegen afvalopslag en opweFking.
De plannen ván de regering om in
Drente en Groningen te gaan proef
boren zijn nog steeds niet offi
cieel van de baan. Verder wordt
er nog steeds radioaktief afval in
de zee geloosd. Bovendien staat
in het kontrakt tussen Borssele
en de franse opwerkingsfabriek in
La Haque, dat Borssele het afval
na opwerking weer terug krijgt.
Net over de grens is er nog Ahaus
in Duitsland en de dreiging van,
Belgies afvalopslag in de kleila
lagen, van de Kempen. En, als kla~

per op Çle vuurpijl, zijn er ster
ke geruchten dat Eurochemie in
België zal worden heropend en
drasties uitgebreid als vervanging
voor. de Duitse opwerkingsfabriek
in Gorleben die nu van de baan
schijnt te zijn. Als dit inderdaad
waar blijkt te zijn dan krijgt
Nederland straks de grootste op
werkingsfabriek van Europa vlak
over de grens. Genoeg stof voor
tal van aktiviteiten dus. (zie
over Eurochemie de.Groene Amster
dammer van 28 juni)
Wat de ,Nederlandse plannen over
kernenergie betreft, deze zijn ook
npg lang niet van de baan.

De 'druk vanuit de EEG wordt dras
ties opgevoerd, met name door
Schmidt die waarschijnlijk maar al
te graag Van Agt tot een paar or
ders voor zijn noodlijdende atoom
industrie, Kraftwerk Union, zou
willen bewegeri. Bovendien zijn er
in de laatste weken kranteberichten
verschenen volgens welke er 2 top
ambtenaren van het Ministerie van
Ekonomische Zaken naar de Verenigde
Staten zijn geweest om zich daar op
de hoogte te stellen van de verschil
lende reaktor-ontwerpen. Ook was er
een bericht dat de regering in het
najaar de oude plannen van Lubbers
voor de bouw van 3 kerncentrales
toch weer uit de. la wil halen. Kort
om, gewonnen hebben we nog niet.
Verder zouden we nog kunnen denken
aan akties om de sluiting van Bors
sle en Dodewaard af te dwingen. Ge
zien de groei van de beweging de af
gelopen jaren (Van Agt moet iedere
keer aan Giscard en Schmidt uitleg
gen waarom de anti~kernenergiebewe

ging zo groot is en wat de bezwaren
zijn) en de veranderde standpunten
van diverse politieke partijen die
hier een gevolg van zijn geweest, zou
een dergelijke aktie waarschijnlijk
redelijke kans op succes hebben.

tb Stimulerins van zonne-energie en
- andere eindeloze lenerglebronnen.

Tot nu toe is hier door het LEK nog
niet veel aan gedaan. Wel door ver
schillende stroomgroepen en energie
komitees en ook doqr de Vereniging
Milieudefensie. Het' is van groot be
lang dat de anti-kernenergiebeweging
een energiebeweging, wordt. Immers de
oor-aaale van het feit dat Kernenergie
in de afgelopen tientallen jaren zo
sterk is doorgedrukt is dezalfde als
de reden dat een veilig en demokra
t~es energiebeleid gebaseerd op het
stimuleren van eindeloze energie
nooit van de grond is gekomen. De
kansen om resultaten binnen te halen
in de strijd tegen kernenergie worden
groter naarmate we ook meer visie en
akties ontwikkelen'voor een zonnig
energiebeleid. Dit is des te meer
noodzakelijk nu de overheid een zgn.

,Brede Maatschappelijke Diskussie op
de Nederlandse bevolking wil doen
neerdalen waarin zij het wil doen
voorkomen alsof de ~nige keus in het
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energiebeleid zou zijn kolen of
kernenergie. Deze mythe moet be
streden worden en daarvoor is het
noodzakelijk om de mogelijkheden
van eindeloze energie te benadruk
ken. Dit zou onder andere kunnen
door de volgende manieren:
ln het najaar een energiékrant uit
brengen met een wat tijdlozer ka
rakter d.w.z. niet gericht op één
aktie, en die als voornaamste on
derwerp heeft wat de (anti-kern)
energiebeweging WEL voor energie
beleid wil. He't Maken van een eigen
ombuigingsprogramma gericht op
fundamentele besparingen (zie de
sticke~s van Strohalm: bespaar 50
%extra energie, speel niet'met
straaljagers e.d.) en het werken
aan het stimuleren van eindeloze
energie.
Natuurlijk voorlicht;i.ngs- en infor
matieaktiviteiten met name gericht
naar andere groepen en organisaties.

2. Besparing en beperking van het
-- energieverbruik.

Hoewel bij punt 1b al het een en
ander hierover iS-gezegd nog het
volgende. Het is natuurlijk van be
lang om tegengas te geven tegen
de uiterst debiele manier waarop
de overheid ons energiebesparing
aan wil praten. Alsof we in een
'oliekrisis i.p.v. een politieke
krisis zouden zitten, en alsof ze
praten tegen debielen Lp.v. men
sen die best wel weten dat ze niet
elke dag in een vorkheftruk rijden.
De energiekrant en het ombuigings
prgramma spelen hierbij een belang
rijke rol in het duidelijk formu
leren van de ideëen van doe AKB.
Voor een deel van de technische
ondersteuning vak aktiviteiten van
groepen kan het Centrum voor Ener
giebesparing zorgen. (Zie elders
in dit nummer).

,. Demokratisering van de energie
-- voorziening.

Het zal eenieder duidelijk' zijn
dat de beslissingen over de ener
gievoorziening op zeer ondemokra~

tiese wijze tot stand komen. Er
kan op dit moment nauwelijks enige
kontrole worden uitgeoefend op het
zgn. Arnhemse spinneweb. De onder
zoeksinstituten en adviesraden

moeten worden opengebroken. De be
slissingen dienen uit handen te
worden genomen van het Ministerie
van Ekonomische Zaken en terugge
bracht te worden naar het lokale
nivo: de gemeenteraad.
Verder doorvoering van gedecentra
liseerde vormen van energieopwek
king kunnen nl. alleen maar gerea
liseerd worden wanneer ook daar de
beSlissingen wOI'\den genomen.
De mogelijkheden tot een autonoom
gemeentelijk energiebeleid zal nl.
aleen maar worden gerealiseerd wan
neer de rol van de multinationale
bedrijven wordt tez>uggedrongen. Ook
het parlement heeft tot nu toe to
taal geen vat op de besluitvorming
kunnen krijgen. Het is dus zaak om
de demokratisering van de energie
voorziening af te dwingen. Zie hier
over ook de Groene Amstèrdammer van
4 juli. Over de manier waarop dit
zou kunnen moet nog worden nagedacht.

Tenslotte

Een wat luchter idee dat ook geld
zou kunnen opleveren voor de bewe
ging is om de volgende zomer' een
energiepopfestival te organiseren.
Goede muziek maar ook veel informa
tie OVer alternatieven, praatjes
e.d. en noem maar op. In de Verenig
de Staten, maar waa.rschijnlijk ook
in andere landen hebben een paar
van de bekendste mensen in de muziek
wereld zich solidair verklaard met
de anti-kernenergiebeweging en -be
wapeningswedloopbeweging. Die zouden
we kunnen uitnodigen. We zouden er
ook een internationale 'happening van
kunnen maken. Buitenlandse groepen
uitnodigen, informatie uitwisselen
e sd ••
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DIREKTE AKTIES IN PETTEN EN IJMUIDEN: EEN NIEUW AKTIEMODEL.

Totnutoe hee~t de Nederlandse
AKB haar verzet in hoofdzaak tot
uitdrukking gebracht in de vorm
van symbolische akties. Met sym
bolische akties wordt bedoeld
dat er duidelijk gemaakt wordt
dat er oppositie bestaat tegen
kernenergie, bv. door middel van
demonstraties. Je. hoopt dan dat
dat doorwerkt in de besluitvor
ming. over de verdere invoering
van kernenergie. Wat symbolische
akties niet doen is het daad
werkelijk tegenhouden van de
bouw van kerncentrales, ander.e,
atoominstallaties en de trans
porten van radioaktieve materia
len. Akties die dat bewerkstel
ligen zijn direkte akties.
Vooral na de kampagneteg~n de
uitbreiding van de UC in Almelo
vorig jaar, is deze ddskus sd e
aktueel geworden. Ondanks het
massale verzet tegen de Ultra
centrifuge, wat vooral tot uit
drukking kwam op 4 maart toen
40.000 mensen in Almelo demon
streerden, werd toch door het
parlement besloten dat de uitbrei
ding door kon gaan. In principe
werd toen besloten (door all~

organisaties die in het Almelo
platform vertegenwoordigd waroan),
dat verdere aktioas zich zouden
richten tegen de uitvoe.ring van
het besluit. M.a.w. de AKB nam
zich voor de bouw van de nieuwe
UC-fabriek te voorko.IDoan door di
rekte a.kties.
Hooa dit aangepakt moest worden
was echter niet duidelijk. Ten
eerste leende de l~gge) gecen
traliseerde organisatiestruktuur
van de AVV er zich nietvoor, ten
tweede bestond er binnen de AKB
prakties geen ervaring op dat
gebied.
Pas ruim een jaar later, op een
andere plaats in Nederland, en
gericht tegen een ander deel van
de plijtstofcyclus, vond de ee~

ste direkte aktie plaats. Van 16
tot 20 juni vond een hele serie
akties plaats die tot doel had
den het transport en de dumping
van radioaktie~ afval te vertra
gen.

De afvaldumping is een jaarlijks
terugkerende operatie in het kader
van een OESO overeenkomst. Afval
uit verschillende europese Ianden
worden in de Atlantiese oceaan ge
dumpt vanuit Ijmuiden, Zeebrugge
en Sharpness (in Engeland). Het
NederlandS afval dat niet naar de
opwerkingsfabriek gaat, wordt in
Petten opgeslagen en 1 maal per
jaar in grote kolonnes .vrachtauto's
(dit jaar zoin kleine 80 transpor
ten) naar IJmuiden vervoerd.
In tegenspraak tot wat Ginjaar ook
moge beweren, betreft het ook afval
uit de nederlandse kerncentrales,
w.o. gevaarlijke alfa-straling, zo
als U235, Pu 239 en Am 241.
Normaliter wordt er ook radioaktief
afval per trein vanuit het buiten
land aangevoerd. Dat ging dit jaar
niet door omdat de arbeiders van de
Hoögovens weigerden dit a~val over
te slaan.

De Akties.,

Op zaterdag 16 .juni demonstreerden
1500 mensen in IJmuidoan tegen de
dumping. Die demonstratie was tevens
het startsein van een hele serie
geweldlozê, direkte akties die in
de vi.;Jl" dagen daarop volgden. Op za
toardagavond ketenden leden van de
aktie BAN (zie elders in 'dit nummer)
zich vast aan de twee toegangspoor
Den van het Euratom reaktorcentrumin Petten. Na verloop van tijd werden
zij losgeknipt. Onmiddelijk werd
samoan met de stroomgrooap Haarlem/IJ
mond besloten om een soortgelijke
aktie op grotere schaal te herhalen.
Maandagmorgen om half vier, vlak
voordat de transporten zouden begin
nen, hebben 80 mensen d.m.v. een
sit-dowm-aktie de toegang geblokkeerd.
Het duurde tot 10 uur voordat de
Mobiele Eenheid van de Rijkspolitie
voldooandoa gemobiliseerd was om de
demonstranten weg te slepen.
Dinsdagmorgen herhaalde zich het ge
heel in de haven van IJmuiden. De
gemeentepolitie van Veàsentrad al wat
hardhandiger op dan het geval was in
Petten.s'Woensdags lukte het de ak
tievoerders om zich metrubberbootjes
aan het atoomafvalschip "Marijke
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Smits" vast te ketenen. Deze aktie
werd beeindigd na een gezamenlijke
tegenaanval van de Rijkspölitie te
water en de bemannning van het schip.
Toen de bootjes bijna tot zinken
gebracht waren, werden de kettingen
om de schröef achtergelaten. Er wa
ren kikvorsmensen voor nodig qm de
lf!JIarijke Smits" weer reisklaar te
maken.
~adat het schip diezelfde avond de
haven verlaten had, werden ver-der-e
aktiviteiten gericht op België en
Engeland. Kontakten werden gezocht
met aktiegroepen in Zeebrugge en
Sharpness, informatie (in de vorm
van film en foto's) verstrekt.

!f.onklusie.

Dit model van geweldloze, direkte
akties blijkt aan te slaan; de be
langstelling van omstanders en an
deren was groot en over het alge
meen zeer positief. Bovendien blijkt
het mogelijk om met relatief een
klein aantal mensen veel publici
teit te behalen, waardoor veel infor
matie over het probleem van het
dumpen van radio-aktief materiaal
de bevolking bereikt heeft. Hoewel
het niet mogelijk was met 80 mensen
het transport meer dan een halve
dag op te houden, blijkt uit erva
ring dat een paar honderd mensen de
autoriteiten voor zware problemen
zouden kunnen zetten. Ondanks een
zeer korte voorbereiding en weinig
training is het mogelijk gebleken
om met een relatief grote groep ge
weldloos aktie te voeren (alleen de
~aatstezit-aktie moest opgegeven
worden omdat een aantal mensen uit
Nijmegen weigerden geweldloos te
blijven; maar ook het beeindigen van
die aktie was een demokratiese
groepsbeslissing). Naast de nog
steeds noodzakelijke demonstraties,
manifestaties en andere voorlich
tende aktiviteiten, zal in de toe
komst op grotere schaal gebruik ge
maakt gaan worden van blokkades en
andere obstrukties van de bedrijfs
voering van de atoomprojekten in
Nederland.

AHAUS

In Ahaus, in West-Duitsland vlak over
de grens bij Enschede, wil de duitse
Bondsregering volgend jaar beginnen te
bouwen aan een tijdelijke opslagplaats
"lor opgebrande splijtstofstaven. Deze
tijdelijke opslag is nodig omdat de
bestaande opwerkingsrabr'ieken (vooral
La Haque) het werk niet aankunnen en
de opslagmogelijkheden bij de kern-)
centrales zelf uitgeput zijn. 1500 ton
kapaciteit =1500 ton explosief en hoog
radioaktief !l".ateriaal. Bovendien, als
Gorlebens-opwerkingsfabriek definitief
niet doorgaat en er ook geen angere
opwerkingsmogelijkheden komen, zal het
"tijdelijkell ven de op51ag wel met een
korreltje zout genomen moeten worden.
Tot nu toe iS er van nederlandse zijde
weinig verzet geweest. Alleen de AKB
liet zich horen. Overheden, zowel
natio8aa~ als gemeentelijk, deden braaf
met de duitsers mee.
Enige kentering is nu zichtbaar.
Het ministerie van Buitenlandse Zaken
heeft via de provincies Gelderland en
Overijssel een rapport van eenllneder
lands-duitse kommissie voor nukleaire
tnstal l attes in het grensgebiedll ver
spreid. In dit rapport wordt beweerd
dat de gevaren van Ahaus, voor zover
aanwezig, beheersbaar zijn. Tevens wordt
gezegd dat Gorleben heus wel doorgaat,
én dat het politieke klimaat in '

West-Duitsland enkel vOOr \'lat vertraging
zorgt. De gemeenten, aan wie het
rapport weïd gestuurd, werden verzocht
binnen een maand hun kommentaar te le
veren.
Waarschijnlijk dacht buitenlandse zaken
dat ze van die kant niets te duchten
hadden. Veel moeite hebbèn ze dan ook
niet gedaan het rapport Wetenschappelijk
enigszi~s aanvaardbaar te maken. Er staat
feitelijk alleen in:"Wees maar niet bang,
we hebben alles in de hand~

oe beide provinciale staten hebben echter
aan buitenlandse zaken laten weten de
gang van zaken onjuist te vinden, het
rapport onvoldoende en dat eerst de
Brede Maatschappelijke Diskussie afge
wacht moet worden. Ook gaan er vele
gemeenten minder slaafs reageren dan ver
wacht. Dankzij de plaatselijke aktiegroe
pen. f.'eer informatie over Ahaus is te
lezen in het zwartboek over Ahaus, van
het Twents Energie Komitee, Dit uitstekende
boekje is te bestellen bij Boetie Elzen9
De \~etstraat 49, Hengelo, 054CO-2553"3.



INTERNATIONALE ZONNEDAG OP 23 JUNI

Op 23 juni werd door heel Europa Lonnedag
geITouden. Voor Nederland was de dag een
groot sukses. Oe belangstelling en reak
ties waren ver' boven verwachting. Ten
toonste11 ingen t demonstraties van zonne
kollekto-ren tcell enpaneIen en w; ndmolens t

praatjes 'en diaseries: trokken erg veel
belangstelling. (voor een uitvoerig ver
slag zie 'de vo,lgende MilieuDefensie).
Natuurlijk kan met één informatiedag nog
geen beleids veranderi ng wo-rden· afgedwong
en. Vandaar dat de Zonnedag beschouwd
wordt als een eerste bégin van een kam
pagne waar we voorlopi 9 nog wel mee ver
der moeten werken wi 1 er ook een dras
tische beleidsv~randering in zonnige
richting bere'kt kunnen worden.
Iets over de .pannen voor het najaar:
Er is een :manifestopgesteld over zonne
energie dat aan tal .van organisaties is
toegestul,Ird. Er zijn al tal van onder
tekenaars binnen waaronderPaxChristi,
CNV, Hervormde Jeugdraad, PSP, CPN, PPR,
XminY, werkgroep Nieuwe Levensstijl van
de Raad van Kerkent tSSK t BWA en de In
dustrieb9ndNVV. Het is de bedoeling om
in het najaar samen met een groot aantal
organisaties te komen tot een konkreet
pakket van eisen naar de overheid ten aan
zien van het ombuigen van het energiebe
leid en het stimuleren van zomenergie
toepassingen en onderzoek.
Kortom, tot nu roe is er gewerkt aan de
voorlichting over de mogelijkheden van
ei ndeloze energie, nu gaat het erom be
leidsveranderend te werken.

ç~~!rY[l_~~r-~!!~r9!~~~~122r!ng.

In aktiviteiten van plaatselijke en
regionale ~roepen gericht naar de over
heid kan het Centrum voor Energiebe
sparing een belangrijke funktie ver
vullen. Dit Centrum is een verenig.ing
van verènigingen {Indus tr-tebond NVV t

Mi lieudef:ènsie t Waddenvereniging enz.)
een wetenschappelijk buro en een tech
nisch adviesburo voor overheidsorganen
en vooral voor groepen die wi Hen werken
aan beleidsverandering op energiegebied
van gemeentes e.d.
In de herfst start het Centrum een
aktie E (energiebesparing t ekologie t

ekonomie). Zij zullen ook een serie
brochures uitbrengen voor energiegroepen
en een serie voor vakbondsgrQepen.
Infonnatieovet de zonnekampagne bij:
Pieter lammers t VMD, 2e Wèteringplant
soen 9, Amsterdam~ 020-221366.
Centrum vOor Energiebesparing tel.
010-129977 Ro~bert van Duyn
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WORLO INFORMATION SERVICE ON ENERGY

Qn!~i~~~lin9!n_~n_E12~~~n

WISE bestaat nu ruim een jaar. Naast
een kantoor;n Amsterdam i's er inmiddels
OO~ een vaste vertegenwoordiging in
Brussel t Berlijn t Barcelona eh Veronat
binnenkort ook in Washington en Londen.
De uitgave van een tweemaandelijks blad
in het Engels wordt voortgezet; er zijn
inmiddels 5 nummers verschenen (abonne
ment J 12t ,- gironr. 40.88.285). Daar
naast is in februari ~egonnen met de
verspreiding van nieuwskOllll1uniqués naa-r
enkele tientallen bladen uit de beweging
in verschi 11 ende 1anden. Bekeken wordt
of de funktie van persagentschap verder
kan wordèn versterkt door de installatie
van een telex. Er wordt gewerkt aan ,een
speciale uitgave over uraniummijnbouw
in de wereld (verschijnt in'de herfst).
In voorbereiding is een projekt dat zich
richt op atOQlllkritische mensen b:innen
de vakbeweging in verschillende landen.

. adres WIS[: 2e Weteringplantsoen 9t

1017 ZO Amsterdam. telefoon: 020-255064.

OPROEP

De Eduardo Mondlane stichting; een
organisatie die zich bezig houdt met het
steunen vanuit Nederland van de vroegere
kolonien van Portugal t zoekt dringend
mensen die een tijdje in Mozambique
willen gaan werken.
Sinds de onafhankelijkheid kampt dit
landnamelijl< met een groot gebrek aan
geschoolde krachten op tal van terreinen.
Het gaat hier om mensen die ee~ univer
sitaire of hogere/middelbare beroeps
opleiding hebben, o.a. op het gebied
van energie en landbouw. ~Jerkervarin9

is nodig en politieke motivatie eveneens.
De Mondlane stichting willen niet het
selektieloze advertentiemlddel gebruiken,
maar vooral in progressieve bewegingen
op zoek gaan. Vandaar deze oproep in het
lEKbul1etih. In de nederlandse energie
beweging lopen vast wel mensen rond die
hun krachten een tijd willen wijden aan
de opbouw van een door oorlog en uitbuiting
zo geteisterd land als Mozambique.
Verdere inlichtingen: Dr. Eduardo Mondlane
stichting: Da Costastraat 113, 1063 ZK
Amsterdam. tel. 020-129104
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"Volksenergien t

het kleine
besparen

Al. energiebesparing in bet Jdfl1n.he
bint. kan zij grote gevolgen hebben, maar
het kleine begin la hier nogal moeilijk:,
Gewoonte on comIon winnen het meesta!
van het vooruitzicht op eon bescheiden n.
na.neieel vfJorde.el, dat de 8n~rgie.con8u
ment bij oo.spa.ring zelf kM binnenhalen.
Er is dan ·ook ewgemoed en fantallîo
voor nodig· om kleinschalige energiebG-
sparende initiatieven te ontplooleu.on er
zelf ill te blijven gu)oven, Dezo eigen
.cbappen zijn ke~ol1jk in ruïme mate
aanwezig bij de ao-Jarlge Veldhovèna.8J'
Ri.nle ven den Bre.nd. Deztl OX~TIt·8tU

dont (niet afgeatudeérd) pioniert al en
kele Jaren in de energiebesparende 80C
tor. aanvankelijk thuis en Binds kort in
eonbesoheiden bedrijfsrulmto in Emdho·
ven. Sinds kort ook samen met do coUe..
ga's Peter Bakk~f en Peer van den At
keI'. Coöperatieve verenigipg ..Volksener
gi." heet hun bedrijfje: die naam doet
vermoeden, dat eén zeker idealisme bleI'
hoger wordt· aa.ngeole.gen dun klinkende
zakelijke 8uccessen. liun aorste teehnl·
&ehe succes hebben zij inmiddels geboekt
met het ontwikkelen van .een pompauto-
maat voor de centrale verwa.rming. Van
den. Brand logt ult, dat die pomp gemid
deld maar de helft van de tijd hoeft te
lopen. Da.tklLll de automaat regelèn. Zij
kan er ook voor zorgen dat de pomp
'e zomers 8tilstaat en el.chta éénmaal
daa.ga een paar toertje. maakt. om niet
vast te roeaten. Een oespt\ring van· 260 à.
800 kilowatt kan denk zij. de ll.I.l1;()maat

.7~.
"

pel" Jaar worden &'8J'8&liaeerd. wat. n.....
komt op vier or vijrUentje.. Aangezien
de Itutoma.a.t 120 ,ulden kollt, pat de In~

veaterlng na. dr.ie Jaar ,.ld&lfjk rende
ment" opleveren. Een eerate ...rie proer
AutO!ll4ten h88~ .,Volkaenergie~ onla.np
kunnen verkopoft", onder meer aa.n gat
bedrijven. Uit publlkatiea van Eoonomi·
acho ZÜen. en Volk.hu1aveatlDg leidt
Vu den Brand al. dat de overheid li'Ote
belangatelling h.o~ voOr deze betrekk.
lijk simpele methode va.n entrgiebespa.
ring. De eerste zorg 18 nu om de produk·
tie op gang te brengen en er- alzet voor
te vinden. Het drietal van ..Volkaenergfo"
geniet t1uln1l .oclale wtkerin~n.Dat kan
niei samengaan met· zakelijke· activitel
ten. maar de ultkerende instantie.·heb
ben voor de lUloDloopfaae een oo&,jo tG.
geknepen. Per 1 mei moet daarom de
&,88cha.tte maandproduktie V&.Cl tweehon·
derd pompa.uto~en kunnon worden
verkocht om het bedrijfje op de been te
houden. VIUI den Brand. B&kker en Van
den Akker hobben intu••en noS' heel wat
andere energlebeaptU'ende Id_u. in het
hoofd, waarop zij hun eigen energie
k\UU1enbotvieren. Moeilijk te echatten
wat .aJa twoed$ project in iIAlUIlerJdDg
zou kunnen komen.·Mi••chien een .elek·
Voniaeh. tijdacbAkelaar. oppert de 1111';;
tiatiefneID8I' van ..Volk..n.rgl.··. Ruw-·
weg gaat het hier om een appanatJe <dat
de lamp \lit doet in I'UimteD•. WaAl" men
regelmatig korte tiJcl moet lcijn. Zoiets
al. in trappenh~u.VaD Gata. maar dau
een minder· gecompliceerd' systeem en
naar eigen em.aak Ina",-ba.u'. Aà het een
betaalbaar ding wordt, me8.kt het e.n
kans.

(EW-24-a-78)
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UITSLAGEN VAN HET REFERENDUM OVER KERNENERGIE IN ALMELO. .

89,5%.
9.5%
1 %

Het Twentse Energie Komitee is in de
weken voorafg~and aan de Europese
verkiezingen in de stad Almelo gaan
peilen hoe de mensen over kernenergie
en informatievervuiling dachten.
In totaal 30 personen gingen op 12
avonden de hele stad door. huis aan
huis, met een standaardvragenlijst.
De uitslag ;s onthullend, meer voor
de atoomlobby dan voor ons. Een
uitstekend initiatief, omdat het
veel losmaakt in Twente. Oe cijfers:

Populatie
In~lmel0 wonen ong. 62.000 mensen
in 18.500 woningen. De mensen van
het TEK werd bij 9.500 woningen open
gedaan. De andere huixen waren niet
bewoond, winkels, kantoren, of de
mensen waren gewoon niet thuis.
80% van de mensen die opendeden wil
den meewerken. Om precies te zijn:
In 7768 woningen lieten 10.283 men
sen zich interviewen.

Voorl1chtinv
Vraag 1.: Vlndt U dat overheid en
bedrijfsleven tot nu toe eerlijk
zijn geweest 1n de voorlichting
over kernenergie? JA: 16,5%

NEE: 76 %
WEET NIET: 7,5%

Veiligheid . . .
Vraag 2.: V,ndt Udat kernenergle
alleen maar mag worden gebruikt
als het veilig is? JA:SS,5%

NEE: 14 %
WEET NIET: 0,5%

Demokratie
Vraag 3.: Vindt U dat het hele
nederlandse volk moet meebeslissen
over de vraag of er met kernenergie
moet worden doorgegaan?

JA:
NE.E:

WEET NIET:

West-Duitsland
~ Udat we hier ook mee
moeten kunnen beslissen over kern
installaties die vlak over de grens
in West-Duitsland worden gebouwd?

JA: 84,5%
NEE: 14 %

WEET NIET: 1,5%

Stopzetti nH.
Vraag 5.:etekent de huidige situa
tie voor Udat kernenergie moet wor-
den stopgezet? JA: 67 %

NEE: 2'8,5%
WEET NIET: 4,5%

Akties
Vraag 6.: Wilt U meedoen aan akties
tegen kernenergie? JA: 35,5%

NEE: 59%
WEET NIET: 5,5%

OPMERKINGEN
Bij sommige vragen kwamen nogal or
ginale motivaties naar boven. Een
paar:
Iemand bij vraag 2 antwoordde Nee om
dat hij/zij vond dat kernenergie
nöOit mag.
Bij vraag 4 werd Nee geantwoord 0m
dat dat zou kunnen betekenen dat de
duitsers dan ook mee zouden kunnen
praten over wat wij allemaal wel of
niet willen bouwen.
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AKTUELE ONTWIKKELINGEN IN DE ZAAK VAN KARL EN ESO.

Zoals de meesten van ons onderhand
wel weten zijn enkele maanden gele
den twee duitse anti-kernenergieak
tivisten, karl en eso,naar Neder
land gevlucht. Zij werden in Ham
burg veroordeeld wegens hun aanwe
zigheid bij de Grohnde-demonstratie
en beiden veroordeeld tot een ge
vangenisstraf van elk 13 maanden
en tot betaling van de kosten van
het politieoptreden. Op dit moment
vertoeven ze in Amsterdam en heb
ben ze politiek asiel aangevraagd.
De duitse overheid wil ze echter
terug hebben. Een verzoek tot uit
levering is ondertussen in gang
gezet.

De procesdatum hieromtrent is in
middels verschoven naar midden sep
tember. Het gaat hier om het uit
leveringsproces voor de Amsterdam
se rechtbank (Prinsengracht), on
der voorzitterschap van Mr.Nomes.
Het asielverzoek van Karl en Eso
is door Justitie opgeschort tot
ná dit proces. De preciese datum
van het proces wordt samen met de
toegestane hoeveelheid procesdagen
(dus ook getuigen) begin augustus
vastgesteld door Mr. Nomes.
Het is de bedoeling, dat er vóór
het proces door allerlei verschil
lende groepen eigen publociteits
akties gevoerd worden.
Daarvoor wordt nog de tweede week
van juli informatIe rondgestuurd.
Met name in de komende tijd is het
verzamelen van handtekeningen be
langrijk. Er zijn + 5000 handteke
ningen al binnen. De advokaten zul
len de handtekeningen gebruiken
(althans het aantal) in het proces,
evt. naar het parlement en naar
justotie. Omdat de brochUres bijna
op zijn (nog te verkrijgen in
kleine hoeveelheden) wil de Amster
damse groep nog een korte toelich
ting maken bij de handtekenlijsten
(+ 4 pagina's).
Maandag 20 augustus is er een voor
bereidingsvergadering om verder te
praten over mogelijke akties.
Plaats: Buurthuis Iepenweg, Iepen
weg 11-13, Afdam, 13.00 uur, tel.
020-940103/935279, evt. slaapplaat
sen aanwezig.
Het idee is om in het hele land
plaatselijke akties te organiseren.

Deze zouden dan 2 weken vóór het
proces plaats moeten vinden.
Het weekende vóór het proces wil
len we met zo veel mogelijk groe
pen een soort manifestatie orga
niseren op het Waterlooplein in
Amsterdam. Plannen daarvooor wor
den. de 20e augustus verder gemaakt.
Tegen die tijd moet ook de proces
data bekend zijn. Dan wordt ook
besloten wat er gebeurt als tot
uitlevering wordt besloten.

Het procesverloop.

Het proces wordt zo uitgebreid mo
gelijk gevoerd op de onderstaande
punten (in volgorde):

1) Het gevaar van kernenergie.(Ge
tuige o.a. Jens Scheer uit Duits
land)

2) Hoe het gevaar door de re6ering
(en) gekleineerd wordt. (Getuige:
Kurt Sommer: was een soort 'vei
.ligheidsambtenaar)

3) Waarom bouw laatsbezettin . nood
zakell.Jk ''las. Getul.gen: Wal er
Mossmann over WYhl, en Pastor
Bode over Brokdorf en Grohnde.

4) Over de demonstratie in Grohnde.
Getuigen: 4 duitse en nederlandse
demonstratie deelnemers.

5) Hoe de demostranten vóór het :ero
ces al veroordeeld waren. Manl.
pulatie vàn de publiciteit/hoe de
verdedigers gehinderd werden/ma
nipulatie van de politiegetuigenl
intimidatie van de getuigen van
de verdediging.
Getuigen: getuigen uit het proces
van Eso, de verdediger van Eso,
voormalig duits rechter Oster
mayer (die niet meer in funktie
is omdat hij voor atoomenergiete
genstanders een verzetsrecht af
leidt, Götz Buchholz - Ermitt-

lungsausschuss Hannover {over de po
litieke betekenis van het proces.

6) Hoe het verhalen van de demonstra
tiekosten op de demonstranten uit=
Werkt.

7) Over de isolatie in voorarrest van
Kar!. Hoe hij als politieke ge
vangene werd behandeld (de psy
chiater en de verdediger van KarI).

8) Over het olitieke klimaat in Duits
land en Nederland. repreSSl.e
pOlitiestaat-ontwikkeling)
Aktieve mensen uit Duitsland en
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ENERGIEAKTIVITEIT IN HET NAJAAR IN ONS LANDJE (EN DAARBUITEN)

Het najaar zal een zeer drukke peri
ode worden voor de AKB. Op een veel
heid van fronten zal de regering,
elektriciteitsbedrijven en onder
zoeksinstellingen hun gezichten
laten zien. Vooral op plaats.elijk
en regionaal nivo zullen initia
tieven worden ontplooid. De regering
komt met de Brede Maatschappelijke
Diskus.sie en een drietal notas en de

International Energy Agency heeft oktober
tot energiemaand uitgeroepen. De AKB kan
hier niet bij achter blijven. Zij zal
hier haar eigen akties tegenover moeten
stellen. Wij hebben nu het initiatief, ~n

we moeten dat houden.
Nou, daar gaan we dan:

14 oktober

September:

21novelYiber

28 september

Procedurenota BMD en Energienota Regering, bestaande uit
Voortgangsnota Energiebeleid, Elektriciteitsnota en Kolennota.
Jaarbeurs Utrecht: Conferentie Energie en Milieu, organisatie
Energie Centrum Nederland (petten) en Aktie Strohalm (een
afgedwongen experiment van Strohalm)
Energiemaand IEA
Den Haag: Symposium "Steenkool onder Nederland, Energiè voor
de toekomst?u.
Demonstratie in Bonn tegen het duits&, maar in feite het
europese atoomprogramma.
Aktie Energiebesparing van het Centrum voor Energiebesparï.ng
Deze aktie wordt naar bedrijven toe gevoerd.
Conferentie over besparingsmogelijkheden in de bebouwde
omgeving_ Organisatie: min. Volkshuisvesting en Ruimtelijke
Ordening.
Kaderkursus Ener~ie. org. Gelderse Milieufederatie.
Symposium "Geologie en kernafval"org. Universiteit Utrecht.
Symposium "Biologische aspekten van de toepassing van
kernenergie". org. Uni versiteit Amsterdam.

Kaderdag Industriebond NVV i.s.m. Centrum voor Energiebesparing
en VMD. Onderwerp: de BMD zal als kader dienen. De konkrete
mogelijkheden voor aktie in de bedrijven zal centraal staan.

VOOR PRECIEZERE INFORMATIE: BEL DE GENOEMDE ORGANISATOREN OF HET LANDELIJK
ENERGIE KOMITEE

17 en 18 oktober'

18 of 20 oktober

Oktober

4 oktober

2-9-16 oktober
17-18-19 oktober
1 en 2 november

{KARl en ESO; vervolg p, 15)

Nederland op dit gebied. Gevraagd zijn
mensen als Gollwitzer. pastor Albertz (voor
malig burgemeester van Berlijn, prof. Nauta.
Kortom: Denk na over wat je zelf kan doen

Kom de 20e als het effe kan.
- Geen atoomenergie in Nederland of waar

dan ook.
- Geen uitlevering.
- Politiek asiel voor Karl en Eso.
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