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Alweer het derde nummer van het
LEKbullet1n, en ondanke het gebrek
aan menskraoht tooh weer een dik
nummer, dUB een hoop informatie.
Natuurlijk weer nieuws over de
zogenaamde B~ede Kaat8ohaE~11jke

D1Bku8B1e~ ~-reg;rlng-fiëe?i-i'n
Opzêtnou uitgebraoht, het verhaal
hoe de regering die BMD ziet. Nou,
VQor one hoeft het niet zo, Wij
hebben indertijd (zie eerste LEK
bUlletin) onze eisen gesteld, en
ziet er 18 weer oens niet gelci~

sterd. Het ls van het grootste
belang om tegenover deze brutale
ontkenning van do 'Waarde van de
ar~enten van de !KB een gemeen
soAsppelijk antwoord te geven en
de verzekering t e geven dat ZOD
der akaeptBtis van onze bezwaren
<le regerine' da BMD maar alleen
moet voeren, Lees over inhoud,
reaktie eD frontvorming de ee r s t e
vier paginas.
Een flink deel van dit bulletin i.
gewijd aan het B!weld. Naar aanlei
ding van een opmeriIög in het vo
riBe bulletin in het verslag over
de aktie. bij IJmuiden over de hou
ding van leden van de nijmeegse
stroomgroep heeft het LEK deze
laat. te groep de gelegenheid gege
ven baar mening uiteen te zetten
over het al dan niet gebruiken van
geweld in de anti-kernenergiestrijd.
De aktie Breek At oomket en Nederland
beeft in een reaktie daarop wat
mee~ kunnen vertellen over h"r
ldeeen .over Geweld.

ZOale de agenda aohterop dit bulle
tin al aangeof t , zijn er weer tal
Van akt i vi t ei t en. Enkele daarvan
worden ln dit bulletin verder ver
klaard. ZO ls er de Aktie E van he~

Centrum voor Energiebesparing.
Maar ook heelt Aktie Strohalm, een

groep die normaal geeproken tooh
niet midden in bed ligt bij de atoom_
l obby, een kongres georganiseerd sa
men met het ECN. Waarom en hoe? l oos
pegina 14.
En zo verder: LEKaktiviteiten , teleao,
aktiekomitee "stop dcdeweeed",
Vrouwen en kernenergie, een konferen
tie vnn de Werkgr oep Ekologie, Paoi
fismo en Sooi al i sme , beriohtjes.
Lees en Gebruikt

Kolofon

Het LEKbulletin 18 een u1~gave

oDd8~ ver8Dtvoordeltjkheid van
het Landelijk Energie Komitee on
is bedoeld om plaatselijke ener
giegroepen en andere belangstel
lenden op de hoogte te houden
van de aktiviteiten en stelling
namen van het Landelijk Energie
Komitee.
Het bulletin versohijnt onregel

. matig, naa~ behoette, maar minl-

Imaal 6 keer per jaar.

Het LEKbulletin wordt gr at i e
in enkelvoad verstuurd" naar alle
plaatselijke energiegroepen.
Overige abonnementen kosten I 10
voor 6 nummers. Een groepaabon
nement ' (dvz . dat 10 ot meer exem
plaren nBar hetzelfde adres ver
zonden worden) kost f 6,- per 6
nummers. Ook donaties zijn uiter
aard welkom.
Het abonnementsgeld kan overge
maakt worden op giro. 3567199
tnv. LEK ov . v . LEKbulletin.

Aan dit numoer werkten meOI
Pieter Lammere, Willem Hoogendijk,
Marieke Sohroeve~~~~

Jan Rademaker, Alj alo ,van(,A~~.tl . i. ' I
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t.a.ng ~rwaob1t 'en toeh gekÖ1i1en,
<!e OPZETNOTA voord,e maaterehappe
lijke diekusa.1eoverdetoepas
sing vankernen.ergie voor €llek
t~1c~teitsop!ekking. Gedateerd
16 augus,tas '1919. Ruim een jaar
dus nä het u:it~rengen van bet
advies van de Algemene Energ~e
Raad. voox- een 136. Nu weten we
eindelijk 'wat van .AardenDe wil_.
Het valt .niet mee. dat is zeker.
Weliswaar zijn er enkele zaket!
tan gunste veranderd (ten o~zich
ten van het voorstel van de AER)
maar de hoofdopzet is dezelfde.
Een hiërarchische opbouw van de
diskussie....organisatie, met aan
het hoofd eell almachtiseSt·uur
groep, eea beperkte vraagst,elling,
géén stopzett ing"'i7'an kernen,ergiEl
o.ktiviteiten in de tussentijd,
een technisch-wetenschappelijke
opvatting van het energieprobleem.
Daarbij komt nag dat er nu tege
lijkertijd een Aanvullende Plano
logische Kern BesliElsing over de
plaatsen van eVe:ntuel~ toekomsti
ge kerncentrales is toegevoegd.
Ga er maar aan staan!

Een paar citaten uit de Opzetnota
en de bijbehorende Memorie van
Antwoord
~~--~-~~--~--~~---~~~--~~----~--~

"Na afloop van de diskussie mag
geen grond meer bestaan voor de
opvatting dat er onvoldoende ge
legenheidvoor menin,svorming is
geweest" (blz. 4, opa:etu<>ta).
"De maat.schappel.1jke diskussie
zal ertoe moeten bijdragen int
regering en Parle$ent hun uit
eindelijke baslissing over het
eerder genoemde beg1nselbeslu.tt
kunnen nemen op busis van een zO
volledig mog~11jk inzicht inde
materie en na e..an in1ïensiefen
gestruktlU'eerd proces van publie
kemeningsvoming. De maatschappe
lijke diskussie kan op de verant
woordelijkheid van regering en
Parlement voor de uiteindelijke
beslissing hierover geen inbreuk
maken" (blz. 4, opzetnota).
"In de maatschappelijke diskussie
zal het kernenergievraagstuk due
aan da orde moatenkomen als ge
fntegreerd onderdeel van de gehe
le energieproblematiek. Daarbij
gelden de globale doelstellingen
van het sociaal-ekonomisch beleid
als een gegeven uitgatlBSpunt. De

WEDEROM

~rob:teéms:tell1nI, .;~r de maa1t'
sC'happelijke diskttsst.'ltomto.an
te luiden:Wat zijtl de algemene:
vooru1~zicnten en ondewseheide~
:mog.elijklleden V"oo2!' de N.derlaJ.lld.~
energiehuiehouding tegen de ach.
ter,grond van de 1n.tèrna:liiona1~
ontw.ikkelingen en wat ~ou de
p.laata van vergrot.e toepaasing v~

ie kernenergie daarin kunnen ai~n"

(bl,z. 4/5, o.pzetnota) ..
'flntegraal 'ondercleel, vanltét,kérn
ene:rgievraagstuk is voorts de
problematiek van de vestiging~

:pl..aatsen voor evt. op. ~e r,ieh'ten.
kerncentrales, die dan ook in de
maa.tschappelijke diskussie aan de
orde dient te komen~ (blz. 7,opeet
nota.) •
"Een centrale rol in de maatschap
pelijke diskussie (zal) m.oeten
wordan vervuld door een klein~,

onafhankelijk werkende Stuurgroep
die in alle fasen leiding geeft
aan de diskussie. Deze Stuurgroep
zal bestaan uit een drietal, door
de regering na overleg met de Xa
mer benoemde, integere personen
aie in brede kring vertrouwen ge
nieten en die geacht mogen worden
tot een afgewogen oordeelsvorming
over veelzijdige en kOllpléxa pro
blemen in staat te zijn. Een bij
zondere deskundigheid op (kern-)
energiegebied is voor het lidmaat
Schap van de stuurgroep geen ver
eiste.
De Stuurgroep zal bij de uitoe,f'e
uing van haar funktie zorgvuldig
moeten toezien op het aan de orde
komen van alle relevante (t ) pro
blemen, op een zo groot en gevari
eerd mogelijke participatie in de
4iskuesie, op de kwa~iteit en toe
gankelijkheid van de aan een breed
publiek te verschaffen informatie,

. op tijdige afronding van de twee
... ·.fasen yen de d:i.skussie en op
zorgvuldige en gewetensvolle weer
gave van de resultaten van de dis
kussieU (blz. 8, opzetnota) ..
"Inmiddels heeft de regering be
sloten om deel te nemen aan het
internationale onderzoek terzake
van het begraven van radioaktief
afval in de bodem van de diepzee
en om voorbereidingen te treffen
voor proefboringen in een van de
in de Noordzeebodemgelegen zout
koepels. Wanneer overigens zou
blijken dat de ~outhorsten een
aanvaardbare oplossing voor de: me-
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thode van atvalberging kunnen
bieden, dan is daarmee nog geens
zins vastgesteld dat eventueel
tot daadwerkelijke toepassing van
~ie methode zal worden overgegaan"
(blz. 10, ~emorie van antwoord).
"Ik meen dat de in deze analyse
gesignalee~dè grote deskundigheid
alsook maatsoha.ppelijke betrokkèn
heid van de medewerkers van met
name de organis~ties in de elek
trioiteitswereld en de door de
overheid gefinanoierde onderzoek
instellingen op energiegebied,1n
derdaad aanw1jBbaar,zijn. De com
petentie en niet-aflatende inzet
waarmee deze organisaties en hun
medewerkers hun taak vervullen
verdient mijns inziens alle res
pekt. Waar ik mij dan ook tegen
wens te verzetten is de suggestie,
die herhaaldelijk te bespeuren
valt, als zou de positie' van tlbe
langhebbende" van de professione~
Ie deskundigen die aan deze or
ganisaties en instellingen ver
bonden zijn, hen bestempelen tot
bevooroordeelde en onbetrouwbare
informanten, ook indien het zo ie
dat zij een uitgesproken stand
puntinnemen. Een dergelijke sug
gestie aoht ik een aantasting van
de pers90nlijke en professionele
integriteit van. de betrokkenen,
waarvan ik mij distancieerll

(blz. 16, mem.orie van antwoord).
11Een ambitieuze opzet boven in
hoofdlijnen omsohreven mag ge
aoht worden op adequate wijze te
gemoet te komen aan de eisen die
aan de maatsohappelijke diskussie
gesteld worden door de grote be
la~gen die voor de toekomst van
het land op het spel staantl
(blz. 13, opzetnota).

!!~~_!!!:!_!~!:~~!?

Tot 1 oktober kunnen reakties bij
de Vaste Kumerkommissie voor de
Kernenergie ingediend worden.
Daarna organiseer~ deze kommissie
een hoorzitting waarvoor zij 'zelf
organisaties en personen uitno
digt. Op 10 deoember vergadert
deze kommissie dan over de opzet
nota en pas eind januari valt een
debat in de Tweede Kamer te ver
wachten. Als dat voor van Aarden
ne goed afloop~, kan hij dan be
gin}Jen met de formatie van de
stuurgroep. He~ duurt nog wel een
jaar voor we.iets gaan merken van
een offioieele BMD.

Het LEK heeft enkele dagen na
verschijning van de opzetnota
haar kritiek geformuleerd. Deze
kritiek is op pagina 4 en 5 af
gedrukt. Da Initiatie~groep Ener
giediskussie is nog bezig aan een
reaktie In de NRO van 29-8-79
stond een voorproefje.

!!:2!a~!2E!!!!!S

De Initiatiefgroep heeft het ini
tiatief genomen voor een werk
~roep Energiediskussie"een ver-

bna van organ!saties dia hun ak
tixiteiten in/t.o.v~ de BMD gaan
~oordineren. Oorspronkelijk was
het de bedoeling dat de deelDe
mers aan de werkgroep de nota
IIr4eedenken, Meedoent~zouden moe
ten onderschrijven. Over een evt.
gezomenlijke boycot van de BMD
zou niet direkt worden gesproken.
Het LEK wil ook frontvorming,
maar dan niet alleen in de BMD,
maar zo nodig ook téj~ die BMD.
De nota "Meedenken, eedoen" kan
géén uitgangspunt zijn tot samen
werken, het is sleohts een proce
durenota (en als zodanig belang
rij.k). Het enige uitgangspunt
voor. samenwerking moet zijn: het
tegenhouden van kernenergie als
doelstelling.
LEK en Initiatiefgroep hebben nu
besloten tot een gezamenlijke aan
pak van de frontvorming. Er is
een vergadering uitgeschreven
voor dit doel: op 26 september
(zie hieronder).
Wij roepen alle groepen op om
iemand te sturen.: We moetBn nû
werken aan frontvorming tegen de
plannen van Van Aardenne. Een
samenwerking in een werkgroep
Energiediskussie, of ~oals wij
liever zeggen, .!..~~IJ.jk overles
BMD, kan nu en voor de lI'J'd""Waar
1n de BMD zich af zal spelen een
wezenlijke invloed hebben op het
energiedebat in Nederland.
Vergadering Werkgroep Energiedis
kussie: 26 september

20.00 uur
Kargadoor, Oudegraoht 36
utreoht.

onderwerpen: -reaktie op Opzetnota
-samenwerking t.o.v.

BMD
-strukturering

se.menwerking.
Verdere inl:P1eter Lammers p.a.

LEK, 020-221J6~~
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:0.' _'. _ ~ -: kritiek op de Op~etnota Maàtschappelijke Diskussie over

detoepassi~ van kernenergie voor de eleiCtriciteitsopwekki:ng
van het Landelijk Energie Komitee.

1. Ondanks de zware kritiek die het AER advies te verduren kreeg uit
kringen van de antikernenergiebeweging, milieubeweging, initiatie!
groep en andere maatschappelijke groeperingen en stromingen, blijft
het regeringsstand eunt he~t uitgangspunt voor de diskussie. Het
regeringsstandpunt zal ve~"oord worden in de energienota, de kolen
nota en de elektriciteitsnota die dit najaar gepubliceerd zullen
worden.
Dit betekent dat andere energiescena.rio·s, zoale het "vergeten
scenario 11 van Potma. niet als volwadrdig, uitgewerkt alternatief
bij de start van de diskussie gepresenteerd zullen worden. Een
dergelijk uitgangspunt houdt de dreiging in dat een diskUssie zich
zal beperken tot die. alternatieven die in de ogen van de regering
(en stuurgroep) haalbaar zijn.

2. Hoewel de di-skussie in vergelijking tot het AER rapport enigszins
verbreed is: "in de maatschappelijkediskussie zal het kernenergie
vraagstuk aan de orde moeten komen als geIntegreerd onderdeel van
de gehele energieproblematiek", zal de diskussie toch beperkt
~lijven tot een vas techniscAiwetensOhappe11jke aard.
Immers "daarbij gelden de globale doelstellingen van het sociaal
ekonomisch beleid als een gegeven Uitgangspunt". M.a.v. Bestek 81
en de langere termijndoelstellingen van voort~aande ekonomische
groei en de daarbij (volgens de beleidsmakers) behor-ende groei
van het energieverbruik worden niet ter diskussie geste·ld.
Energieproduktie en -komeumptie staan zo centraal in de maat
schappij, het energieprobleem is, internationaal en nationaal,
van een zo'n zwaarwegend politiek kaliber., dat het uitzichtloos
is het probleem te reduceren tot een technisch-wetenschappelijk
probleem.

3. Er wordt niet gediskuBsieerdover ae vraag aan "elke organen de
beslissingsmacbt, die ondemokratische instellingen als ~,1A, SEP
enz. over (onderdelen van) het energiebeleid hebben, moet worden
toegewezen. M.a.w,. demo~qtiaering van de energievoorziening na
de BMD valt buiten het kader van de d!;!ky.ssi..§..

4. Hoewel gestelà wordt dat kernenergie als gelntegreerd onderdeel
van het gehele energiebeleid behandeld moet worden, blijkt uit
de voorgestelde procedure (en de kort weergegeven inhoud van de
drie energienota's) dat het tocb zal gaan om een keuze tUBSE!n
kolen of \!t:aan.
Schematisch ziet de procedure er als volgt uit:

I
-d·~elstellingen van l-f Ir'
sociaa.i-ekonomisch [. energieverbru.ik J--7f bezuinigingen
beleid i I ,ikolen ,aD!:,! 'uraan~i alternatievenH aarllol1eJ;aJ'l aarallUJ

pèonfCretlséring van aë--,
: bouw van kerncentrales
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Het geva~r van een dergelijke opbouw is het ontbreken van een
terugkoppelingsmechanisme in àe laatste twee stappen Van het
schema. Daarmee relative-ert men de problemen van de kernenergie.
want men stelt weliswaar dat de "volksgezondheids-, milieu
hygienische en ruimtelijke ordeningsproblemen van kerncentrales
vergeleken worden met die van kolencentrales (waarbij overigens
de andere problemen van kernenergie pas op het tweede plan genoemd
worden), maar dat gebeurt dan wel pas, wanneer de mogelijkheden
om andere energiebronnen te gebruiken of te ontwikkelen, zijn
afgesneden. Deultkomst van het afwegingsproces t.a.v. kernenergie
staat zodoende niet op een vergelijkbaar niveau als het afwegings
proces t.a.v. andere energiebronnen, omdat het om een ander
keuzeniveau gaat.

5. De stuurgroep heeft niet alleen beslissingsmacht over de te volgen
procedure maar ook over de j.nh~ van de diskus-sie.
De stuurgroep heeft de bevoegdheid om, binnen het algemene kader
zoals dat door de regering gegeven wordt, te beslissen welke
informatie relevant is, op welke wijze de uitgesele}rteerde infor...
matie tenslotte gepresenteerd wordt.
Met name het begrip 1I0 b j ekt i ver i ng" verwijst naar een loskoppeling
van de politieke en maatschappelijke waardeoordelen die in een
keuze voor ot tegen kernenergie onherroepelijk meespelen. Ook een
kreet als tl oe stuurgroep zal de gemaakte vooronderstellingen
teotsen op hun annemelijkheid" wijst in die richting.

6. De samenstelling van de stuurgroep, die overigens slechts uit drie
mensen zal bestaan,en de groep van adviseurs geeft.j&een garantie
dat alle belaUrrijke maa..tschappelijke stromingen bij de procedure
en inhoudsbepa ing van de diSkussie betrokken zullen worden.
De adviseurs worden bovendien door de regering e1:1 niet door de
Tweede Áamer benoemd worden.

7. De do.elstelling van de BiVlDwordt als volgt omsohrevem
"wat zijn de algemene vooruitzichten en onderscheiden mogelijk
heden voor de Nederlandse energiehuishouding tegen de achtergronq
van de internationale ontwikkelingen en wat daarin de plaats van
vergrote toepassing van kernenergie zou kunnen zijn l

! .

riet is volstrekt onduidelijk wat bedoeld wordt met ~nternationale

ontwikkelinge~ Als daarmee ve~vezen wordt naar de druk die via
de EG op Nederland wordt uitgeoefend om kernenergie snel verder
in te voeren, met het doel om de duitse en franse nukleaire
industrie te beschermen, dan is dat uiteraard voor ons onaan
vaardbaar.

8. In de doelstelling wordt ook gesproken van "vergrote toepassing
van kernenergie". De bestaande nukleaire installaties staan niet
ter diskussie.

9. Er wordt expliciet melding gemaakt van de noodzakelijkheid van
proefboripien, niet in Noord-NeêJerland, waar het verzet blijk
baar te groot is, maar op de Noordzee.

10. Er wordt niet aangegeven hoe de eindresultaten van de EVlD geprè
senteerd zullen worden en welke de relatie zal zijn tussen die
uitkomsten en de regeringsbeslissing.
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Dit alles en de, in onze ogen, opg~_

klopte disoiplinaire ( liedjes die wel
eens een tikkeltje beledigend komden
zijn voor de politie, moohten niet ge
zongen worden; iedereen moest in een
straDme en uiterst vermoeiende houding
blijven zitten, ook al was er in de ver
ste verte geen politie te zien) wekten
bij ons irritatie die zioh uitte in sar
kastisohe opmerkingen en onwilligheid
ons te schikken naar de disoipline.
Anderzijds lokte dit weer felle en on
redelijke uithalen uit: we zouden niet
meewerken, de aktie verzieken, etc.
Volgens iemand van de aanwezigen al
daar zou. het feit dat Ilsommigen ll (wij
dUS) 's naohts niet mee hadden willen
oefenen ertoe geleid hebben dat de
aktie niet geslaagd was terwijl de door
braak van de blokkade notabene bij de
andere ingang geforseerd wasl Het ;ie
eohter ons inziens duidelijk dat het
aktiemiddel dat weinig effektief was
hier debet aan was. Toen het er op
aan kwam bleek de blokkade zonder veel
moeite opgeruimd te kunnen worden.

De volgende dag werd ook in IJmuiden
een blokkade op touw geprobeerd te
zetten. Op de ,dijk, die naar het sohip
leidde, werd een sit down aktie gepro
beerd ~oor voor een lege vraohtwagen
te gaan zitten. Na een paar uur werd
de blokkade doorbroken toen er nieuwe
v~aohtwagens metradioaotief afval
eraan r~amen. politieagenten sleurden
op vaak hardhandige wijze de mensen
aan de kant. Binnen twee minuten was
ook deze blokkade doorbroken. Tijdens
de aktie vonden er tamelijk heftige
diskussies plaats toen een van de men
sen uit Nijmegen probeerde de banden

Pas in de week voor dé akties in Pet
ten en IJmuiden zijn er tussen
de stroomgroep Nijme«en en de organisa
toren van de akties kontakt geweest.
Onze betrokkenheid bij de voorbereiding
was gering. Dit kwam ongetwijfeld door
dat de Kalkaraktie die ons uiteraard
nogal in besla.g genomen had, er juist
opzat. Maar belangrijker is waarsohijn
lijk da.t de kontakten sleoht verlie
pen. We hebben een paar keer opgebeld
maar telkens was er nog geen inrorma
tie over de aktie. Tot op de laatste
dag voo~ de aktie tastten we nog vol
ledig in het duister over de vorm van
de aktie. Desondanks zijn we met 9 men
sen naar IJmuiden gekomen, er vanuit
gaande dat die dumping zeker niet on
gestoord mooht plaatsvinden. In IJmui
den aangekomen (waar we verwaoht hadden
met de aanwezige mensen over de te hou
den aktie te kunnen praten) werden we
onverwijld met vage en ohaotisohe inror
matie naar Petten doorgestuurd. De lan
ge en koude versohansing in de duinen
kwam de sfeer bepaald niet ten goede.
pas kort voordat we in aktie zouden
komen werden er groepjes geformeerd
waarf voor het eerst over de aktie
serieus gepraat werd. Nou ja, waar we,
zo bleek plotseling, instukties kre
gen van mensen van het BAN die zioh op
wierpen als terreindeskundigen en aktie
speoialisten. Diskussie was, vanwege
de korte tijd die ons nog restte, v~ij-

DE AKTIES IN PETTEN EN IJMUIDEN : DISCUSSIE OVER GEWELD.
In het vo»1gè LEKbulletin ston4 een verslag van de akties die van 16 tot 20
juni in Petten en IJmuiden plaats vonden tegen de dumping van radioaotier af
val. in zee. '!'Wee mensen uit de SSK: IfjJmegen die bij een 4eel van de akties aan
wezig waren hebben een uitvoerige ~itiek gesohreven., omdat er een aantal
p~ihcipi~le zaken over demokratisohe besluitvorming en het geweldsaspekt bU
akties aan de; orde komen, plaatsen we het stUk integraal. omdat het stak voor
namelijk gerioht is tegen de veronderstelde werkwijze en i4eeUn van BAN, volgt
daarna een reaktie van een aantal BAN leden.

SSK:. itJI'.iEGWIL ·Wa. DE AKTIES IN PETTEN EN IJMUIDEN
Baar aanleiding van de aktie in IJmui- wel uitgesloten, vooral omdat kritiek
den en het verslag daarvan in het "lori.. op de akti~ blijkbaar uitgelegd werd
ge LEK bulletin, willen. wij onze visie als spelbrekerij;" Als je bet niet
geven op de gebeurtenissen in IJmuiden ziet zitten, dan ga je maar ••••• ".
en meer in het algemeen op dit soort De ~tie leek reeds beklonken. Het
aktievorman an de manier waarop die tot geheel (vooral de kringformatie
stand komen. We willen dan ook in eer- trainingen) kwam op ons over als een
ste instantie ingaan op de gebeurtenis- onvrijwillige kursus geweldloze weer
aen in Petten en IJmuiden; daar vervol- baarheid v~n het BAN.
gena kommentaar op leveren en meer in
het algemeen onze idee~n ·over geweldlo
ze aktie geven. Dat laatste moet dan
opgevat worden als een eerste aanzet
tot een grondige diskussie over de mo
gelijke aktievormen van de Anti Kernener
gie beweging (AKB).



te laten leeglopen van de lege ~~aoht

wagen. De organisatoren waren het hier
niet mee eens evenals de meeste andere
mensen, dat bleek wel uit de disoussie.
Dat neemt niet weg, dat na atloop er
tooh wel meer mensen waren die de ge
kozen aktievorm niet zagen zitten. Na
een voor ons tamelijk onduidelijke dis
oussie, toen de blokkade doorbroken
was. werd er besloten om van verdere
blokkades af te zien., om4at de eenheid
onder de aktievoerenden.verbroken was.
We bestrijden dan ook, zoalsinhe%t
tIK bulletin staat~ dat de aktie ge
~topt werd, .omdat 11 een aantal men-
• en uit Nijmegen weigerden geweldloos
te bljJvenH • Wij hebben van het,begin
af aan duidelijk gemaakt dat w~ ten
minste ons zelf wilden verdedigen te
gen hard optredende politieagenten.

ktUu 0)'.lde se.Yb~:tde a.k~e!.
Het lijkt ons een goede za ,dat wan
neer je een aktie wilt houden, je al
,lereerst met de mensen die aan een
dergelijke aktie meewillen doen, om
dé ·ta.fel gaat zitten, Samen kun je
dan het voor en tegen van een be
paalde aktievorm doorspreken, en sa
men tot een besluit komen. Een der
gelijke besluitvormingsprosedure was
er bij de akties in Petten.en IJmui
den niet. Er was vooraf nauwelijks of
geen informatie te verkrijgen. Sleohts
enkele menSen ( van de organisatie)
waren op de hoogte en bepaalden alduS
wat er moest gebeuren. De rest van de
mensen werd als "aktievee" gebruikt.
Een dergelijke gang van zaken kan moei
lijk demokratiesgenoemd worden.
Tenzij demokratie slaat op de zeer
korte g~oepsdiskuss~esdie voor, tij
dens en na de aktie in IJmuiden plaats
vonden. Maar dat is een vorm van demo
kratie, die voor ons niet hoeft.
Mensen die een andere aktievormvoor
stonden, konden sleohts zeer moeizaam
aan het woord komen. Voortdurend werd
ook gezegd dat de diskussies niet te
lang moohten duren in verband met
hat plaatsvinden van de aktie. Het
meest ergerlijke was nog wel, dat
met name de mensen uit Nijmegen in
de radikalistische hoek geduwd werden
alleen maar omdat wij een andere ak
tievorm voorstonden. Opmerkingen al~:

"wat jij doet, dat is geweld", "jij
brengt mijn gezin in gevaar rt , eto.
zijn er veel gemaakt.

In onze ogen is het onzin en ondemo
kratisch om mensen die een aktie wil
.len e-aan· voeren vooraf een aktievorm
op te dringen. ZOals al gezegd is,

moet er eerst gezamenlijk overleg
lijn. Dat in Petten en IJmuiden dit
niet het geval is geweest, moge duide
lijk zijn. Dit blijkt niet alleen uit
het "verdachtmaken" van bepaalde men
sen. maar ook uit de autoritaire op
stelling van de mensen die de aktie
georganiseerd hadden. ·Geen enkeLe ih
breuk op de disoipline werd getole
reerd. Netjes in de rij zitten, weg met
dat spandoek, want dat is niet afge
sproken, blijf van die vrachtwagen at,
etc, eto.
In een dergelijke sfeer vinden wij het
niet goed aktievoeren•
Daarnaast hebben wij nog andere kritiek
op het BAN.

De kwestie van het geweld
Als het BAN beweert dat het dergelijke
akties wil voeren "omdat we de vorm er
van zelf bepalen" (pamflet getiteld
"meer informatie· over BAN") dan getuigt
dat o.i. van. een flinke misrekening~

Geweldloze weerbaarheid is een van die
tipisohe vormen van gekanaliseerd ver
zet die dermate onsohuldig zijn dat ze
door de staat getolereerd worden: je
laat je je aktievorm wel opleggen.
In onze (en ook andere} hooggepresen
parlementaire demokratie mag je best
andere standpunten hebben en die via
bepaalde wegen, zoals vreedzame demon~

straties, duidelijk maken. Ben je eoh
ter van mening dat bepaalde ontwikkel
lingen dermate gevaarlijk zijn (en dat
geldt niet alleen voor kernenergie~)
dat daardoor de veiligheid en de ge
zondheid (en dus het leven) van de men
sen in gevaar gebraoht wordt f en grijp
je naar andere middelen zoals een ter
reiîlbezetting, dan ben je misdadig in
de ogen van je tegenstand(st)ers; en
een Itterrorist(e)" in de ogen van een
deel van de beweging die in. ieder ge-
val een paar argumenten met jou samen

heeft.
Een misdadi5 iemand ben je bijvoorbeeld
omdat je bij een bouwterreinbezetting
komt aan het bezit (jawell) van anderen.
Een ltterrorist~e)1t omdat je door geweld
te gebruiken tegen zaken; geweld prov~

ceert tegen mensen en dus om maar wat
te noemen, bij de bevolking sleoht oVer
komt.
En daarmee komen we aan ons tweede kri
tiekpunt.
Gekozen is voor de zogenaamde geweld
lozedirekte aktie. Wij vinden dat er
onderscheid gemaakt moet worden tussen
geweld tegen personen en geweld tegen
zaken. Afwijzen van geweld tegen zaken
is een vorm van legalisme die leidt tot
passiviteit. Inde strijd tegen kern-



energie is geweld tegen zaken vol
gens ons een in principe geoorloofd
aktiemiddel. Het gebruik van geweld
tegen zaken is een kwestie van
doelmatigheid. Het is in prinoipe
geoorloofd als het op een bepaald
moment de beweging kan versterken
en/of het de verhindering van het
atoomprogramma kan betekenen. Als
we kijken naar de aktie in Petten
en IJmuiden dan kan dat inhouden;
dat bijvoorbeeld een weg opengebro
ken wordt, ot dat de banden van een
vraohtwagen lekgestoken worden.
Maar nee ,de mensen die de aktie
organiseerden en zij niet alleen,
vonden dat ongeoorloofd. Het zou
en moest geweldloos blijven.
Daarbij wor'dt welaan een aantal
punten voorbij gegaan. Ten eerste
het geweld dat het invoeren van
kernenergie, ot in dit geval het
dumpen van gevaarlijk radioaktiet
afval, betekent. ot wil je soms ont
kennen dat kernenergie op versohil.
lende manieren geweld vertegenwoor
digt?
Ten tweede is de gekozen geweldloos
heid helemaal geen garantie dat de
tegenpartij ook geen geweld zal ge
bruiken.• Dat bleek ook wel: ~owel

in Pett~n als IJmuiden sleepten
politieagenten een aantal mensen
op zeer grove wijze aan de haren en
de orén weg. Is dat 'soms geweldloos?

OP de derde. plaats ga j·e voorbi,j
aan het feit dat mensen gewoon reoht
heoben op zelfVerded1ging~ Dat ge
tekent niet alleen datwlj het vol
ste recht hebben om aktie te voeren
tegen dumping van gevaarlijke radio
aktieve stoffen, maar ook dat wij
het reoht hebben om ons te verweren
tegen politi~agenten, die er kenne
lijk veel plezier in hebben om hard
op te treden. Dit laatste werd ons
verboden (l), want de aktie moest
geweldloos blijven.
~lijkbaar betekent geweldloos vol.
gens de mensen die de aktie organi
seerden dat alleen de aktievoerenden
geen geweld mogen gebruiken.
Tenslotte willen wij nog wijzen op
de ineffioientie van de sit down
aktie. Twee minuten, meer had de
politie niet nodig om de blokkade
te doo~breken.EenrQodstoplioÀt
betekent meer oponthoud. Het open
breken van de weg lijkt ons tooh
meer perspektief te hebben.
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pers8eil~e1d
De pasarl~~ van de gèkozen aktievorm
brengt oos naar een derde kritiekpuntl
namelijk d~ zuoht naar publioiteit
van de aktievoerenden, ook wel "pers...
geilheid" genoemd. In zekere zin is
dit het ehige aspekt van de aktie dat
geslaagd genoemd mag worden. Zowel
t.v., radio als menig nieuwsblad
heett enige aandaoht aan de aktie be
steed. Weliswaar ligt de radio-aktieve
rotsooi nu op de bodem van de ooeaan,
maar de pers hebben we gehaald. ZO
beschouwd is iedereen tevreden: de pro~

ducenten van het afval, want daar zijn
ze vanat, de politie want ze kunnen
zeggen dat ze geweldloos opgetreden
hebben (dat is niet waar maar dat we
ten alleen de aktievoerenden) en ook
de äktievoerders wanD de pors is ge
haald. Alleen de mensen uit Nijmegen
niet: het geheel van de akties kwam
bij 'ons over als een afgang.

Natuurlijk, zo erg is het allemaal
niet bedoeld. De mensen die de aktie
georganiseerd hebben, zijn er druk
mee bezig geweest, de voorbereidings
tijd was erg kort en de meeste mensen
waren het niet met ons eens. Allemaal
waar, Maar dat neemt niet weg dat van
de akties zoals die hebben plaatsge
vonden totaàl geen dreiging is uitge.
gaan voor de bestaande maatschappe
lijke orde, waarin d$n tooh wel kern
energie wordt ingevoerd. Dè ant1karn
ene~gi~b.ewegingdient zioh te rea1i
~erendatde strijd tegen kernenergie
geen vrl.jblijvendekweatie is. Kern
energietrëtt ons allemaal. Dat houdt
in. dat eoht wel eens.gedaoht mag wor
den aan "harde" aktiemiddelen, ~oals

bouwterreinbezetting. Aktievoerèn is
geen doel op zioh, d.w.z. dat een
blokkade zoals in IJmuiden niet be
sohouwd kan worden als een dagje uit.
Kernenergie is zoals gezegd een drei
ging voor ons allemaal en dan mogen
de akties tegen kernenergie best wel
eens het erg enge kader, dat ons door
de prlnclpiëel geweldlozen wordt op
gelegd, te buiten gaan. Dat wil niet
zeggen dat we om geweld vragen. Wij
willen alleen door ook andere aktie
middelen laten zie~ dat de strijd te
gen kernenergie ons bittere ernst is
en geven daarbij de voorkeur aan het
risikb van een klap op de kop (liever
dan een kankergezwel in je kop).
Als je blijft bij principiêlegeweld
lOOBhe~d, dan ben je je stekels kwijt,
is ook de konsistentie zoek tussen de
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kraoht en de ernst van je argumen
t.en tegen de ontwikkeling van kern
energie en de vor~ van de strijd
cm die ontwikkeling ook daadwe;rke
lijk tegen te houden. We gaan er
tussen haakjes even van uit dat de
veelgep~ezeti B}ID de stopzetting van
het heiekernenergieprogramma geen
stap dishterbij zal brengen.

De keuze van je aktievorm hangt ar
van·de situatie waarin je verkeert
als beweging. en van de ontwikkeling
van het kernenergieprogramma.
Het ia o.i. verkeerd om op een mo
ment waarqp de beweging tegen kern
energie sterk is geworden is er op
te vertrouwen dat d.m.v. prinoipiëel
geweldloze aktiesof 'langs parle
mentaire weg (door druk dus) de
strijd gewonnen kan worden. Zo
zullen we onze strijd nooit winnen:
de BMDis en blijft een middel om
de uitbouw van de kernenergie te
legitimeren. In Oostenrijk wordt
Zwentendorf afgebouwd alsof er nooit
een referendum geweest is, dat zioh
tegen kernenerie heeft uitgesproken,

We moeten er daarom van uit blijven gaan
dat we te zijner tijd daadwerkelijk
de bouw van kerncentrales moeten gaan
verhinderen. Tegen die t;i.jd moeten
wij zo sterk zijn dat wij via eenan.
dere dan een principiëel geweldloze
benadering de bevolking niet meer
afsohrikken omdat die beseft waarvoor
geknokt wordt. Wh11 is daar een pri-
ma voorbeeld van,. Daar heeft de be
volking geweld gebruikt, een. bouw
terrein bezeten er zo voor gezorgd
dat daar geen oentralekomt.
Dus enerzijds ~ullen we via onze ei·
gen B}ID die we al jaren voeren, moe~

ten proberen de strijd tegen kernener
gie te versterken (en ~, zoals de .
tendens is verbreden naar rechtsl we
voeren een anti-kapitalisti~ohestrijd),
en van de andere kant zàl gepraat
moeten worden over de mogelijke aktie
vormen van de AKB in de toekomst.

Daar hebben we met dit verhaal een
bijdrage aan willen leveren.

Ruud Bt5kkerink
Diok van Sas

BAN OVER DE AKTIEf' IN PETTEN EN
IJMUIDEIf )~ ,

~de arbeiders bij Hoogovens weigerden
om het radio-aktieve afval over te
slaàn,waardoor het buitenlandse af
niet via Nederland gedumpt kon worden.
Deze aktie'die begon als eenbasisaktie
moest worden overgenomen door de be~

drijfsledengroep Hoogovens van de In
dustriebond FNV, waardoor de diskussie
binnen de vakbond nieuwe impulsen kreeg.
De direktie van Hoogovens kon niets
anders doen dan zich neerleggen bij
deze we~kweigering.

de ak t.Le s hebben bewerkstelligd da·t
het transport in het totaal aoht uur
vertraagd werd, en niet twee maal
twee minuten zoals door Ruud en Diok
gesuugereerd wordt.

-BI.' is veel publioiteit geweest, gun
st~ge publioit~it die onze akties ten
goede komen. De, aanwèzigheid van de
pers was ook van groot belang omdat
zonder alle fototoestellen en film
apparaten het ·~olitieopt~edenheel

Ruud en Diok leveren zware kritiek
en komen tot de konklusie dat de
akties falikant mislukt zijn. Het
is maar wat je. als ktiterium voor
sukses neemt. Als je enige kriterium

Aaagezien de organisatie van de akties// is, zoals Ruud en Dick bli,jkbaar stel-
in Petten en IJmuiden toege~ohreven len, dat het transport daar en dan de-
wordt aan BAN en de kritiekzioh ook finiteif onmogelijk werd gemaakt, dan
vnl. rioht op BAN, is een reaktie hebben ze gelijk. Maar zo kortziohtig
van deze groep op zijn plaats. moeten we niet zijn. De antikernenergie-
All~reerst is het nodig om even iets strijd zal'er een zijn van de lange adem.
dat in het stuk,van Ruud en Dio.k ge- wtat.tedenken van de volgende resulta-

. en,suggereerd wordt,recht te zet·ten.
De akties waren niet georganiseerd
door BAN. Het was de Stroomgroep
HaarlemjIJmonddie de initiatieven
genomen heeft voor zowel de demonstra
tie in IJLluiden als de sit-down ak
ties op 18 en 19 Junii,n Petten en
IJmuiden. Aktie BAN is er bij betrok
ken om twee redenen. Ten eerste had
BAl~ al op zaterdagavond aktie gevoerd
bij de poorten van het reaktorcentrwl
in Fetten en had het terrein de week
van tevoren reeds zorgvuldig ver···
kende Ten tweede werd de ïnbreng van
BAN belangri.jk geacht omdat zij al
ervaring hadden opgedaan bïj soort.,
gelijke akties.

Het sukses van de a~tie.



wat minder zaohzinnig geweest
zou zijn (zoals zij zelf toe
gaven).
Er zijn intensieve kontakten tot
stand gekomen tussen de SSK IJ
mond en lokale antikernenergiegroe
pen in Belgi~ en Engeland, van
waaruit ook jaarlijks radio-aktief
afval in zee gedumpt wordt. Dat
deze 'kontakten van groot belang
zijn, is nu al duidelijk geworden,
toen het afval dat door Hoogovens
geweigerd werd, naar Zeebrugge
vervoerd werd. In Sharpness is,
enkele weken na IJmuiden, ook di
rekte aktie gevoerd. In een poging
het laden van het sohip te voor
komen werden de kranen in de haven
gedurende enkele uren bezet gehou
den. Koördinatie van de akties
volgend jaar zal onze effektiviteit
verhogen

- Veel mensen in Velzen en IJmuiden
zijn gedurende de akties met de
problematiek gekonfronteerd en
het aantal mensen dat zioh aktief
in wil gaan zetten is sterk toe
genomen.

tot slot is het belangrijk dat een
behoorlijk aantal mensen uit de
antikernenergiebeweging kennis
heeft kunnen maken met een vorm
van aktie die nieuw is en tot
direkte konfrontaties met de te
genstanders leidt.

Gezien deze resultaten kun je niet
zeggen dat de aktie mislukt is.
Wel is gebleken dat er nog veel te
bepraten valt, willen we dit soort
akties laten uitgroeien tot een
werkelijke bedreiging voor déatoom
industrie.

De kritiek van Raud en Diok spitst
zioh toe op twee hoodzaken: de on
demokratisohe besluitvorming bij
de organisatie en uitvoering Van
de f;l.ktie, en de kwestie van "geweld,..
loze weerbaarheid". In het volgende
willen we daar wat meer op in gaan.

Demokratische besluitvorming
Ruud en Diok hebben gelijk als ze
zeggen dat er geen vooroverleg is
geweest en dat er niet door alle
deelnemers gezamenlijk besloten is
welke vorm de aktie zou hebben. Dat
is ook een les die we moeten leren
voor toekomstige akties. In dit ge
val was het zo dat de konkrete vorm
van de aktie pas 24 uu~ van te voren
werd bedacht en dat er geen moge
lijkheid was om een dergelijke be
sluitTorming te organiseren. De
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kommunikatie was zonder meer onvo1
dpende omdat de organisatoren in Ij
muiden, al dan niet tereoht, bang
w~ren dat de telefoon afgeluisterd
werd.
Wel was duidelijk aan alle mensen
die· aan de aktie deelname~ op wel-
ke wijze de aktie gevoerd zou wo~den,

wat er wel en wat er niet zou worden
ondernomen. Het- is dan een slechte
zaak om gedurende de aktie, als ieder
een boordevol spanning zit, daarvan
explioiet af te gaan wijken. Dat
speelt meer in de kaart van de politie
dan dat het de aktie ten goede komt.
Dit was duidelijk door de agressie
die OVer en weer loskwam. Bij een vol
gende aktie zullen we zorgvuldig
moeten bekijken op welke wijze de be
sluitvorming voor en tijdens de ektie
plaats moet vinden. De besluitvormifig
tijdens de aktie vormt een probleem
apart omdat vaak snelle beslissingen
nodig zijn die het niet mogelijk maken
om plenair te overleggen

De kwestie van geweld

Ruud en Dick schrijven BAN de werk
wijze van geweldloze weerbaarheid toe,
waarbij ze blijkbaar bedoelen een
vorm van passief verzet dat door de
overheid geaksepteerd en "gekanali
seerd" kan worden. Zij geven er daar
mee blijk van zeer sleoht op de hoog
te te zijn van de werkwijze en ideeen
van BAN en van de diskussie over ge
weldloosheid in 't algemeen.
Voor de duidelijkheid: BAN voert di
rekte, geweldloze akties. Met "direktIl
wordt bedoeld dat de akties daadwer
kelijk iets tegen moeten houden, het
produktieprooes, de bouw van een cen
trale, of de mensen die de werkzaam
heden verrichten. Dat kan d.m.v. blok
kades, terreinbezettingen of sabotage.
Met "geweldloos" bedoelen we dat we
geen fysiek of andersoortig geweld
tegen mensen willen gebrui~en, ook
niet uit zelfverdédiging. Geweld te
gen mensen wijzert ~ij om een aantal
redenen van politieke, taktiese.
strategiese, etiese of persoonlijke
aard. In de konkrete aktie is het
niet belangrijk welke overwegingen
bij wie de overhand voeren, als we

het er maar over eens zijn, dat in
die aktie geen geweld gebruikt wordt.

door geen geweld te geb~uiken ver
klein je de kans op eskalatie, door
dat je de politie geen a~gumeneten

in handen geeft om er op los te h
hakken. Er is overigens geen enkele

garantie dat je geen klap op je kop
krijgt.



je legt altijd het loodje als je
het op moet nemen tegen iemand
(politie, mobiele eenheid,of mi
litairen) die door en door ge
traind is in het gevecht van man
tegen man/vrouw.

- ditzelfde argument gaat ook en
vooral op op grotere sohaall je
kan de strijd nooit winnen door
dezelfde middelen te gebruiken
als je tegenstanders. Zij zijn
veel bedrevener in het gebruik
van geweld. Onze kraoht ligt in
kreativiteit en het doen van on
verwaohte dingen, waar de tegen
partij niet op bedaoht iS, en
waartegen zij geen middelen ont
wikkeld hebben.

- het terugslaan. uitzelfverde.di
ging. is niet een persoonlijke.
zaak. Het mag dan ook geen indi
viduele beslissing zijn, want
het heeft gevolgen voor de hele

groep.
- gebruik van geweld schiet het

doel van de aktie voorbij; het
is bv. je deel een transport
tegen te houden. of door terrein
bezetting bouwwerkzaamheden te
verhinderen. Door geveohten met
de "ordebwakere lt tref je de ver
keerde personen/zaken.

- dan is er tot slot (hoewel dit
lijstje geenszins uitputtend
pretendeert te zijn, maar sleohts
Btartpunte~ tot diskussie wil
geven) het idee van eenheid tus
sen doelen middelen. Wij streven
als antikernenergiebeweging,
naar een geweldloze samenleving
een maatsohappij zonder struotu
reel en direkt geweld. Je kan
dat doel niet bereiken door tak
tieken die haaks staan op het
doel d~t je nastreeft. M.a.w.
geweld is niet met geweld te k
keren.

Dan tot slot w.b. het geweld tegen
zaken, voor zover je hier van ge
weld kunt spreken (in vergeleiking
tot de gewelddadige dreiging van
de kernenergie). Als BAN zijn wij
in gaan zien, uit eigen ervaring
maa~ vooral door de ervaringen
van anderen op andere plaatsen,
dat het oeverloos geouwehoer wordt
en tot niets leidt, als je die
diskussie voert in het luohtledigè
Wij volgen daarom de strategen om
per aktie heel konkreet te bekij
ken wat nuttig, nodig en effektief
is in het licht van de bij die
aktie gestelde doelen, en om per
keer te beslissen welke mate van
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"geweld" voor ons allemaal (en niet de
meerderheid) akseptabel is. Vinden som
migen dat bepaalde methoden voor hen,
om wat voor redene dan ook, te ver gaan,
dan zoeken we naar andere wegen. Nog
maals,het voeren Van een dergelijke
diskussie zonder het konkrete doel voor
ogén, leidt tot argumentaties die voor
de konkrete aktie w:aarsohijnlijk niet
van belang zijn.

E~n ding zijn we het wel over eens. Wat
voor soort aktie het ook is, van blok
kade tot sabotage, we willen altijd
zelff7sie~ deel uit maken van de ba~

rikade die opgeworpen wordt. We willen
duidelijk maken dat de ke~nenerg1e ons
bedreigt en dat wij bel'eid zijn om ei
gen liohaam in te zetten om de verderè
invoer van kernenergie tegen te gaan.
Naast het bereiken Van het direkte doel
blijft het altijd van belang hoe de
aktie naar buiten toe overkomt (of je
dat :nu"persgeilheidtt noemt of niet).
Bij het verder brengen van de antikern
energie$trijd is het belangrijk een
groot deel van de bevolking (progres
sie~ nederland, zo je wilt) aohter je
te hou4en dan wel te krijgen. Een stra
tegie die met alle middelen de kernen
ergie wil tegenhouden, ongeacht over
hoe de bevolking over d'emiddelen denkt
is een doodlopende steeg. Met de paar
honderd mensen die de kern van de anti
kernenergiebeweging vormen (ook al
komen ze uit Nijmegen) houden we de k
kernenergie niet tegen.
Het is goed dat Ruud en Diok besluiten
met het voorbeeld van Wh71, het stan

daardvoorbeeld van direkte. geweldloze
aktie. Daaruit blijkt dat we het niet
ZO vreselijk oneens zijn. Als het aan
BAN ligt dan kent ook Nederland zijn
Wh71, Saebrook en Torness.

Mirjam de Rijk
Tjipke Bergsma
Jan Rademaker
Jan Willem BOnebakkèr

---~--~--~~-~~-~----------~---~------
Elders in dit nummer hebben we gemeld
dat Eso vrijwillig teruggegaan is naar
Duitsland. Hij zit nu in Lingen in de

gevangenis en vraagt of veel mensen
hem kunnen sohrijven, ~odat hij het
~ontakt met de buitenwereld niet ver
11.8$
Adres: Esa Oldenfest
Jugend Volzugs Anstalt
Damsohlestr~sse 17
4450 Lingen/DnS
West Duitsland

---_._------~------~~--~--~--~----_.~..



LE K ~ AKTIVITEITEN EN PLANNEN

Tijdens de atgelo'pen zomermaanden heef"t ook het LEK op halve kraoht gedraaid.
Enkele zaken zijn aan de ozde getKeest; De Brede 11aatsohappelijke Diskussie
natuurlijk, de vijfde energiekrant en de daaruit volgende diskussie over de
strategie van het LEK, de samenwerking met andere groepen. en de subsidie
aanvragebij het NCO. Over de BH» is op de paginaas 2 t/m 5 al genoeg ge
schreven, dus hier bepalen we ons tot de overige punten•

.
STRATEGIEVA..l11 DE AICB

Tijdens de diskussies over de Vijfde
Energiekrant bleek te weinig inzioht
te bestaan in de strategie die de
AKB, en meer bepaald het LEK dient
te volgen in de komende tijd. Daar
mee zou de Energiekrant wat in de
lucht komen te hangen. Zo'n krant
mag geen doel op zioh worden, en kan
sleohts een instrument zijn. Maar
een instrument waartoe? Dat waade
vraag waar we mee zaten. In grote
lijnen is er wel een antwoord.
voor de stopzetting van kernenergie
en de opbouw van een andere energie.
politiek. Maar zo'n algemeen antwoord
moet handen en voeten krijgen in kon
krete aktiepunten en eisen.
!ls een paal boven water staat dat de
BMD de komende tijd onze aktiviteiten
zal beInvloeden. Maar wellioht kunnen
groot.cheepse reakties op die ~MD

niet eerder plaatsvinden dan over 11. jaar. En ondertussen wordt er
weer gedU$pt vanuit IJmuiden, wordt
de opwerkingsfabriek in Mol uitge.
breid, wil men aan de bouw van de
"tijdelijke" opslagplaats in Ahäus
beginnen en gaat Kalka.r nog altijd.
maar door. En in ons eigen land wordt
de energiebesparingseuforie gebruikt
om de positie van de elektrioiteits
bedrijven te versterken. Ret aantal
mogelijke aktieprioriteiten is
groter dan ooit.
Nadat we enkele vergaderingen lang
niet veel verder kwamen op dit punt,
werd Op 23 augustus besloten een
stràtegie-werkgroepje te vormen. die
op 6 september met een vO'orstel voor
strukturering van de diskussie kwamen.
De werkgroep stelde voor om een dege
lijke analyse te maken van de be~

staande situatie en de maohtsverhou
dingen, om van daaruit met meer rede
nen en 40eltzetfender tot akt:Lepri..'
oriteiten te komen. Uiteraard hoeven
we daarvoor niet bij het nulpunt te
beginnen. Er is mater,iaal genoeg, het
punt is veel meer het op een goede
manier te gebruiken.
Een ander deel van hetdiskussievoor
stel was de deelname van alle gele
dingen van de Anti-Kernenergiebewe
ging. Een diskussie zoals hierboven

omsohreven heeft pas zin als alle ak
tivisten daar, in welke vorm dan ook,
aan deelnemen. Hoe dat plaats moet
vinden is nog niet geheel duidelijk.
Het strategie-werkgroepje zal dat nog
uitwerken.

SAMENWERKING MJ!,"'T ANDERJ!:. GI~OEPEN

Voor de vakantie heeft het IPSO (het
Wetensohappelijke buro van de cmt
de af"korting staat voor stiohting In
stituut voor Politiek en Sooiaal On
derzoek) het LEK voorgesteld een ge
zamenlijke studie-konferentie over
kernenergie-vraagstukken te organi
seren. Ret LEK zag dat in die vorm
niet zitten. We willen voo:r:konen dat
we geldentifioeerd gaan worden met
een politieke partij, omdat dat onze
mogelijkheden tot initiatiefnemers
tot brede samenwerking beperkt. Bo
vendien is het LEK een organisatie
komitee, geen wetensohappelijke in
stelling.Daarentegen hebben wel
verschillende organisaties b!nnen
het lek een dergelijk buro. Kort en
goadt ons tegenvoorstel wast of het
IPSO organiseert iets samen me t de
wetensohappelijke buros van alle link
se partijen en groeperingen. 6f de
IPSO doet het alleen, en nodigt enke
le mensen van het LEK als gewoon deel
nemer uit. Het gaat er naar uitzien
dat voor de eerste oplossing wordt ge
kozen.
Verder heeft de CPN m~egedeeld een
waarnemer naar het LEK te willen stu
ren. Welkom.
Met de PvdA is gesproken over betere
samenwerking. De mogelijkheden zijn
hiertoe verbeterd sinds het laatste
PV'dAkongres waar niet alleen een uit
spraak tegen kernenergie is gedaan
maar tevens is besloten energie een
belangrijke plaats te geven in de
partijaktiviteitep. In November zal
de PvdA beslissen of zij een aanvraag
voor het LEKlidmaatschap indient.

SUBSIDIE ,NCO

Bij de Nationale Commissie Ontwikke
lingssamenwerking is een subsidie aan
gevraagd voor een LEK-beleidsmedewerker.•
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W1j zijn een groep ~ouwendie tegen
ker,nenergie zijn.De meesten van ons
Ilijn al langer alttief in de anti""
kernenergie beweging en of de vrou
Wenbeweging. Voor ons 1s het energie
p:t"Obleem niet los te zien van de ;in
riohting van de belesamenleving,een
....enlevin~ die ook vrouwen onder""
~rukt. Wij zijn bij elkaar gaan sit
ten om te bekijken lfat die twee pro
blemen met elkaar te maken hebben.

Ons 'Wordt aangepraat dat we als
vrouw alleen maar gelukkig worden
als we steeds meer elektrische ap
paraten kopen. Maar dan hebben we
~el kernenergie nodig. Elektriciteit
JIlaakt vrouwen vrij. ImmerS. als
VrOUW zijn we toch pas echt vrij
~s we allemaal onze eigen afwasma
chine, he.arkrulset, koffiezetappa
raat, zelfdenkende oven en friteuse
hebben?! Iedere vrouw steeds vrijer
steeds elektrischer., maar wel in
haar eigen gezin, want dat'b~ijft

de hoeksteen van de samenleving.

Door steeds meer elektrioiteit,
steeds meer tijd, bijvoorbeeld om
een baantje buitenshuis te zoeken.
~o wordt ons "lterteld. 1-18a1' de :kern
oentrales die voor die elektriciteit
nodig zijn, ~erminderen juist de
werkgelegenheid. En wie vliegen er
aan het eerste uit••••?

Als vrouwen streven we al jeren naar
betere voorwaarden om buitenshuis te
kunnen werken. Voor zover die geld
kosten, kunnen we er in een kern
energie-tijdperk wel naar fluiten.
Want de t goekop.a, onmisbare I kern
energie blijkt in werkelijkheid pe
perduur. Nu al worden one moge11jk
heden ontnomen door Bestek 181.
Een Nederlands kernenergieprogramma
z$l de overheid miljarden per jaar
gaan kosten. En wie zijn dan de eer
ste de dUpe••••?

Dat kernenergie achoen
en veUig is, ie natuurlijk een
fabeltje. Het maakt een ongezonde
maatsc~ppij nog zieker.
Dus toch ·Jll8,ar goed dat wij vrouwen
dan meer vrije tijd· hebben dsnkun
riewe verzorgend en dienstverlenend
als vrijVil1igsters de rotzooiop~

kI"..appenl

AlS vrouwen willeu wij zeggenschap
over ons eigen lichaam eu eigen leven
Ret is duidelijk dat kernenergie dit
nooit dichterbij kanbrengen,.1ntesen
deel. Tijdens de komende :Brede Maat
schappelijke Diskussie over kernener
gie 'Word t nóg de sohijn gewekt dat we
iets over onze toekomst te zeggen
hebben. Maar zoals het er nu naar uit
Ziet, moeten wij na die dikussie wel
voor eeuw1sonze mond diohthouden. Want
helaas, kemenergie en medezeggenschap:
gaan nu eenmaal niet samen.

Inderdaad, wij will en niet terug naar
het wasbord. Wij willen naar een maat.,.
sohapp1j met een beter energiebeleid
EN werkelijk betere voorwaarden yoor
vrouwen.. De 'energieeisis' is NIET
veroorzaakt doordat wij onse gordij
nen niet op tijd hebben diohtgedaan.
Niet meer "nptW.slllaaltijden maar. m1n..
der straaljagers l l Geen gasprijsve1""lt'
hogingen maar isolatie V8l'l ALLE hui
Zen en stimulering van wi,nd- en son
ne-energie.

Maar met dubbele ramen, zonne-kollek
toren en windmolens zijn we er nog
niet. Wezenlijk ander energie beleid
betekent 'Y'erèJ1deringen in de samenle
ving. Ook in de energiebeweging wordt
dit al jaren beWeerd. Maar dar gQr~
deert voor ons vrOUwen nog niets.
Want het verband tussen onderdrukking
van vrouwen en energiepolitiek is so
"el in de vrouwenbeweging als in de
ènergiebeweging nog lWtuwelijks QCUl
de orde.

Wij wUlen dat een beter energiebe
leid samengaat met de zeggensohap
van vrouwen over eigen lichaam en
I eigen. leven. Daar moeten wij ale
vrouwen keihQrdvoor veohtenll

REAKTIES GRA.AG!!

lfaor; Carolien, Fransje, Lin, Marijke,
lJIonièk, OOilia en ilendy.

Amaterd./Y!l., P. Aertszstrao.t
020-711254•.
Utreoht, Stngeldwarsstraat 17
0;0-314051.



KONFERENTIE ENERGlE EN l-tILIEU

I SAK TIE S T R 0 HAL MOM G E KO C H T ??1
~.~~~---~~----~~_._---~-----~---~-------~~~~~~

Jullie hebben waarschijnlijk onlangs
eén uitnodiging ontvangen van het ECN
(Energieonderzoek Centrum Nederland),
mede namens ons, voor een konferentie
over Energie &Milieu, te houden op
28 september in de Utreohtse Ja.ar
beurs.
Deze konferentie is als volgt ont~

staan. Zoals jullie weten, organi
seert het ECN geregeld konferenties
over het energieprobleem en met nama
over,deelaspekten daarvan. Wij hebben
de ECNers toen eens laten weten dat
de ekologisoh. kant van het probleem
nooit (goed) aan bod kwam, dat het
tooh erg noodzakelijk was dat juist
het pbul1,ek van hun conferenties
vnl. technici - daarmee eens nader
in kontakt zou komen en dat wij wel
een dag daarover wilden verzorgen.
HetECN is daar op ingegaan, maar
stelde voor een gezamenlijke dag,
dwz., een aantal sprekers door hen
uitgezooht en een aàntiüdoor ons.
Wij hebben toen tegen geworpen da.t
"de oppositie" best eens een volle
konferentietijd gehoord mocht worden
geZien· dehale rééks van dagen die,
het ECN voortdurend organiseert 
deels bekostigd uit gemeenschapsgel
den. Bovendien is er, om een grotenimëns-lkilë-BtrtnäIm;-------------
Willem Hoogendijk

groep van ongetrainde (onwijs~ ge
trainde) technici (die niet "holis
tisch" kunnen of mogen denken) te la
ten ruiken aan het ekologische
(de relaties tusse,n energie, leven en
ordening) op zIn minst een volle stu
diedàg'nodig..
Maar d!1:ar wilde hetECN niet aan. Wij
hebben toentooh maar hun voorstel
geakaepteerd, met als resultaat drie
sprekers van elke kant~

Omdat de andere kant waarschijnlijk
zal benadrukken dat onze maatschappij
nu eenmaal niet zonder veel ene~gie

kan, mede en juist omdat zij zo demo
kratisch iB geworden, zal er in onze
bijdragen ook gesproken worden over
energie en haar funktie in onze hui
dige Soort maatschappij. Dat zal dus
ook argaan van het strikt ekologisohe.
Maar affijn, we hopen er het·bestè .
van te maken. We riohten ons dua .dui
delijk op die (goed.gesalarieerde)
teohnici. We zullen een andere toon
hebben dan bijv. als we een menigte
demonstranten bij Borssele zouden toe
spreken.
Enige weken later zal het Centrum voor
Energiebesparing een oongres organise
ren. We hebben nauw voeling met d~ or
ganisatoren daarvan. Dat kongres zal,
i.t.t. die eerdere, meer praktisoh ge
richt ·worden.

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

28 sept.

12.30' DrIiJ.- Hidden, .socLaaL-apaychoIoog
ECNI Energi~voorziening en
maatschappij.

15.00 Prof. de Wolff, voorzitter
programma-kie. E. Studie C.~

economische'struktuur en behoef
t~ aan energie .

15.:;0 W. Hoogendijk '(Strohalm) , Energie
en Haatschappij

De gehele dag: ~ERGm1=~fllC.!: stands
van aktiegroepenen officiele instel
lingen.

Potma, vz. Centr. Energiebesparing
Energie; schakel tussen produk-'
tie en milieu

12.00

PROGRAI~'KONFERENTIEENERGIEEN MILIEU

10.15 Prof. Direken: Opening

10.30 P. Sohroevers (Strohalm):
enereie en ekologie; groeien
recessie als ekQloglsche ver
schijnselen

11.00 Dr.ir. Nater, hoofd·E.Studie C.
energiebeh6efte-milieu

I I t I I fIt I f I , , , I , • I f, • ,I,"'" I t , I , I , , , , I I I , I , , , I I I , tI' I I I , I I , I I , , , I I I " I I

VRIJE ZENDAMATEURS E..~}~GIE

Tijdens de voorbereidingen voor de
Kalkardemonstratie kreeg de nooit af~

latende Lou van qen Bas uit Din~perlo

kontakt met vrije zendamateurs in de
Aohterhoek. Deze mensen maken vaak,
al dan niet gewaardeerde, programmae
voor hun eigen buurt, muziek, de groe
ten van oom piet enz. Voor maatschap-

pelijke onderwerpen z~Jn ze meestal
niet zo te porren. Het kan hun publiek
verdelen. Toch hebben deze mensen in de
Aohterhoek opgeroepen voor de Kalkar
demon~tratie, en alle berichten van
b~ssen doorgegeven enz. Lou weet ·er
meer van hoe die mensen te mobiliseren.
Lau van den Bos, Welinkweg 48A,Dinxperlo.



HET CENTR'Ml VOOR ENERGIEIDt'SP!RING. EN .AS AKTIE ]f

Het Centrum voor Energiebesparing is een alternatief wetenschappelijk buro,
werkzaam op het gebied van de advisering, de voorlichting en de projektbe
geleiding inzake energieproblemen. Het Centrum is omgevee~ een jaar gel.eden
opgericht door ondermeer de Vereniging Milieudefensie~ de Waddenvereniging,
en de Stiohting MEMO. Het Oentrum werkt nauw samen met de Industriebond FNV.
De behoefte a.an een dergelijke organisatie werd door milieuorganisaties ge
voeld door het geb rekking funktioneren van de overheidsorganen die op dit ge
bied aktief (zouden moeten) zijn.
fotnutoe heeft het Centrum 0,8t adViezen uitgebraoht over stadsverwarming
(waarbij ze behoorlijk in konflikt kwamen met de NEON en de KEMA), seizoens
opslag, total-energysystemen en algemene besparingsprojekten voor gemeenten.
Eén van de grote akties voor de komende tijd is de AKTIE E.

9.00 u

9.50 u

~Ö.OO u

11.30 u
11.50 u

DE BROCIDrnE8 VOOR PLAAT§ELIJKE GRO:§P!!

fer ondersteuning Van plaatselij~e

Reoeptie/Koffie

Welkom door 'ltheo Potma, voor,..
zitter Centrum voor Energie-
be~paring"

Lezingen plus diskussiec
J.H. de Baar van de Openbare
Nutsbedrijven Schipluiden,
weth. Breitbarth van Capelle
aid Ijasel en (waarsoh.) een
lid vd. ambtelijke we~kgroep

energiebesparing Nijmegen.
Onderwerp:. ervaringen met
een energiebesparingsbeleid
in en door gemeenten.

Pauze

Lezingen plus diskussie:
Weth. Fekkers van Ensonede
over gemeentelijke totaal
aanpak van energiebeheer en
energiebeleid.
Wil1em Hoogendijk (Aktie
Strohalm) over energie kon
sumptie en beleid.

13,00 u . ~t.lJ1oh

14.00 u Ekskursie- en gespreksgroepen
groepen gaan bepaalde onder
werpen "bekijken", stadsver
warming, total energy, open
bare gebouwen, zwembaden, i
solatie, zonnewoningen, riool.
waterzuivering enz. (Voorin
sohrijving mogelijk).

16.00 u Napraten. Maaltijd in Koinonia

19.00 u tlGevarieerd energieprogramma"
in Koinonia. Gespreksgroepen,
video, f~, theater.

-Een E-dag in het Bouwoentrum in Rot
terdam op 19 oktober.
PROGHAMMA:

De aktie Ec Energie, Ekonomie,Ekolosie

Op 19 oktober zal de Aktie Eva..
start gaan. Onder het motto"Niet
praten, maar Doen," zullen verschil..
lende groeperingen laten weten dat
het hun ernst is met de oproep voor
minder energieverbruik••• en dat ze
ook duidelijke ideeen hebben over
waar en hoe dat moet gebeuren in hun
werk.. en leefomgeving.
Vanuit de!!~bond zal het energie
Verbruik in de bedrijven worden beke
ken. Plaatselijke afdelingen van
:rnilieu- en enargieorganis$ties -maar
ook van huisvrouwen- en konsumenten
organisaties - zullen het energiever
bruik inhun direkte omgevingen, in de
wijk en in de gèmeente, aan de orde
stallen.
De J vOOr Energiebesparing en tegen
Energieverspilling dus. Maar niet al.
leen energie begint met een E. Na
drUkkelijk wordt ~egelijk aandacht
besteed aan de Ekologie, het milieu.
En ook de Economie vaart wel bi.j een
lage~ en slimmer energieverbruik. Een
goed'geoliede'samenlevings
Energie-beperkt, Ekologie-vriend
lijk en Ekonomisch stabiel.
!61' ondersteuning is het Centrum al
sinds april bezig met de voorberei
ding van:
- een broohure over energiebesparing

in de bedrijven; In samenwerking
met de Industriebond worden akti
viteiten opgezet om inbreng te le
veren bij het energiebeleid van
bedrijven.

- een set broohures over energiebe
sparing in de "regio" (~meente.
wijk, buurt); een eerste broohure
gaat globaal in op·bssparende maat
regelen bij zowel produktie als
Te~bruik van energie in de direkte
leefomgeving, in een aantal vervolg
broohures zullen ve~der bepaalde
onderwerpen nog diepgaander worden
behanoeld.



groepen worden enkele brochures uit
gegeven. De eerste brochure zal eind
september uitkomen en zal globaal in
gaa.n op de vele mogelijkheden tot e
nergiebesparing in de plaatselijke
situatie en de mogelijke bijdrage van
plaatselijke groepen op weg naar re.
alise~ing van energiebesparende maat
regelen. Er zal daarbij uiteraard een
veelheid van onderwerpen aan de orde
moeten komen. van energiebesparing in
openbare gebouwen en in het verkeer
tot isolatieprogrammas en stadsvar
warmingssystemen. In deze brochure
wordt getracht een totaalbeeld te
sohetsen van de mogelijkheden de e
nergiebesparingaproblematiek op lokaal
nivo aan te pakken.
Het industrieel energieverbruik zal
voorts, gekoppeld aan het in de eerste
broohure gesohetste overzicht, meer
diepgaand worden ingegaan op bepaal
de onderwerpen.
Ook de eerste~ vervolgbroohures
zullen in oktober uitkomen, Het be
treft hier ten eerste een broohure
die nader ingaat op de aanpak van
energiebesparing in woonhuizen door
zowel isolatie als installatietech
nisohe voorzi.eningen, In de tweede
broohure wordt aan de orde gesteld
de aanpak van openbare gebouwen, zo
als kantoorgebouwen, zwembaden en an
4ere sportakkomodaties, scholen enz.
Gedurende het verdere verloop van de
Akti~ E zullen vervolgens (komende
winter) nog een drie- of viertal an
dere vervolgbroohures versohijnen.

VEIIDERE VERLOOP VAN ·DE E-AKTIE

Het verdere verloop van de Aktie E
is in de eerste plaats een zaak van
de plaatselijke aktieve groepen. Af
hankelijk van de plaatselijke situa
tie en van de interesses van de leden
van een groep zal een bepaalde aanpak
worden gekozen. De nadruk kan bij
voorbeeld komen te liggen op een be
paald onderwerp dat in die plaats
sterk in de belangstelling is, zoals
isolatieplannen , stadsverwarming of
verkeer en vervoer. Ook kan worden
gekozen voor versohillende manieren
van aanpak.
een parlementaire aanpak met brieven
aan de gemeenteraad of benadering van
raads.leden, een omzichtige benadering
van invloedrijke beheerders, woning
bouwverenigingen, etc., of juist een
sterk publioiteitsgerichte aanpak,
waarbij bijv. via de pers een publie
ke opinie wordt gerioht op bepaalde
problemen, enz.

DE AKTIE E EN DE INDUSTRIEBON]) rJJV,

In samenwerking met de Industriebond
FNV werkt het Centrum voor Energiebe
sparing verder nog aen opzet uit voor
een aktie E in bedrijven.
Eind oktober zal een kaderledendag
worden georganiseerd waar o.a. nader
zal worden bepaald hoe door de leden
van de Industriebond de energiebespa
ringsproblematiek in de bedrijven kan
worden benaderd en aangepakt. Op deze
kaderledendag zal voor de standpuntbe
paling gebrulk kunnen worden gemaakt
van de eerste van een set door het
Cent"rum 'uit te geven bedrijfsgeriohte
Aktie E broohures. De aard van de
ver~olgbroohures zal worden vastge
steld na een behoeftepe1ling op de
kaderledendag.
De eerste brochure gaat globaal in
op industrieel energieverbruik en be
sparingsmogelijkheden en is bestemd
voor bedrijfsledengroepen van de In
dustriebond. Besparingsmogelijkheden
op het terrein van de produktie zul
len worden aangegeven per bedrijfs
tak (industrie-sektor) en industrieel
energieverbruik en besparingsmogelijk
heden zullen zoveel mogelijk ook wor
den gerelateerd aan winst- en verlies
rekening en werkgelegenheidseffekten.
De vervolgbrochures kunnen bijv. ne~

der ingaan op de besperingemogelijk
heden bij specifieke - onderdelen van
- produktieproce$sen.
Het ligt in de bedoeling op de kader
ledendag groepen vakbondsleden te vor
men die de totstandkoming van een ver
volgbroohure en de daaruitvolgende
a~tiviteiten rond bepàalde Bspekten
van indust~ieelé energiebesparing
zullen begeleiden en koordineren.
Er zal tenslotte naar gestreefd wor
den de Aktie E van de Industriebond
zoveel mogelijk parallel te laten
lopen met de Aktie E van de plaatse
lijke groepen.



:OEttO~J1Jl,[{TI:ElVEM ~'lERGIE-KURSUS V.t.N
TELE.".O

v. Lier (Kema)
Claus (TNO)
lvlax (6he11)
Kroeger (Gasunie)
Spierts (DSK)
Faber (TNO)

(TNO)
Bragt Groeneveld
Terlouw (nooit

geweest)

Sinds een half jaar is ar in Daast,
een do~p aan de Waal, reoht tegenover
de kernoentrale te Dodewaard, een
aktiekomitee Stop Dodewaard al~tiet.

In die korte tijd heeft deze groep
al veel van zich laten horen. Zo
werden in het dorp zelf informatie-
en diskuss,ieavonden georganiseerd en
kerkdiensten besteed aan het onder
werp kemenergie. De %egionale Radio
Ooot besteedde aandaoht aan de groep
én aan haar streven. Er werd een ju
ridische procedure gestart tegen het
draaien van de kerncentrale, met
steun van het Tielse advoy~tenkollek

tief Rivierenland. Enkele weken liet
het aktiekomitee zioh horen op de
door Provincia.le Staten georganiseer
de hoorzitting in Arnhem over het
funktioneren van Dode'Waard. .l~an het
einde van de avond boden de aktie
voerders aan alle aan'Wezigen een glas
koelwater van de centrale aan. Geert
sema, kommissaris van de koningin, kon
natuurlijk niet 'Weigeren en dronk: het
op. Zo bewees hij dat er met Dode
'Waard niets aan de hand kan zijn.,
Tenslotte hebben ze klaargekregen dat
een twee jaar geleden door de ge
meente Dodewaard uitgebracht infor
matieboekje nu alsnog in de gemeente
Druten verspreidt wordt. Geertsema had
de verspreiding indertijd tegengehou
den, omdat hij het "eenzijdig en
paniekzaaierig" vond. Daa.rna bleven
deze folders twee jaar in eGn Drut
enee kl~iB liggen.

Ha.rrisburg

Uiteraard is de publioiteit rond Ear
risburg een grote stimulans geweest
om in opstand te koman. Veel mensen
waren niet gelukkig met de kerncen
trale, zoals al bleek bij de aktieS
van de landelijke Stroomgroep in 1975
in Dodawaard. ~~ar tot massaal verzet
kwa.m het niet eerder.
Ret Harrisburgverzet kan de groei van
het verzet echter niet geheel ver
klaren. Zeker van belang is ook de
samenstelling en de werkwijze van het
aktiekonlitee. De groep wordt gevormd
door mensen die in de streek gewor
teld zijn, en ze zoeken ook vooral
steun in de streek zelf, Hulp van
buitEmaf wordt dan ook slechts geak
septeerd als het eoht niet anders kan.

Hat adres van het ~.J<:tiekomitee
stop Dodewaard; Bert van Baggum,
Vriazeweg 45a, Daest (GLD) 08870-3231

De stichting Teleac start 1 december
eun kursus over energie. Teleac pre
tendeert volkomen objektief te zijn.
Dat is dus een mooie kans om ten over
staan van het nederlandse leergierige
publiek een afgewogen beeld ven de
gehele energieproblematiek te geven.

Zo'n prog»a.m.ma wordt gemaakt door
een produktieteam. Dat team bedient
zich van een advieskommissie die de
nodigie knol.-how aandraagt. Hierbij
de lijst van het produktieteam voor
deze kursus:

vlasser (Kema.)
Lats.ko
v.'lestin (VEGIN)
Vos (SVEN)
Geerline;s (EZ)
Goedkoop (EON)
vd. Schoot-Brugce
v. Schou'Wonburg,
Ty Buma

Niet meteen zo achterdoöhtig. In
april cnme! zijn versohillende per
sonen uit verschillende organisaties
benaderd of ze é~n bladzijde wilden
schrijven en 10 minuten op de buis
wilden. Ook mochten we nog een lijst
geven van alle energie-organisaties.
We telden tooh mee nietwaar?
Bijna waren we er ingeluisd, toen
iemand die het behoorlijk in de bol
had suggereerde dat deze inbreng nog
al mager was vergeleken met die van
de tegenpartij. We mogen tooh wel
over 2 partijen spreken in het ener
gieveld,. niet'Waar, met Teleac als
Wijze da84'boven.
Dankzij heohte eensgezindheid werd
besloten van verder overleg met Te
leac aE te zien mits de inbreng van
de gezamenlijke milieuorganisaties
groter zou zijn. Dat betekent dat
van de 12 lessen er 3 voor onze re
kening zullen zijn en door een door
ons toegevoegd persoon voo~ het door
konen van onze teksten borg moet
staan.
Verder willen \lij ons openlijk dis
tanciëren van het· begeleidend hand
boek en de rest ven de televisieles
sen. en voegen een eigen brochure toe,
waarin de energieproblematiek duide
lijk vanuit onze visie wordt behandeld.
Voor Teleao is dit voorstel een zeer
moeilijk te nemen barri~re, zo moei
lijk dat de beslissing erover pas ge-
nonen kan wo-rden vlak voo:t'.zie blz. 18



vervols van p:ag. 15
~e dead-line van het in te le~

vererL materiaal.
Teleac heet zo'n moeite met ons
êlmdat. "Het verhaal politiel:: is
in tegenstelling met de objeotie
ve behandeling van het probleem
in de tot nu toe gesohreven stuk
ken".
Wij ~ijn zelfs zo lastig dat
reeds twee van de vier door Tele
ac gesohreven brieven herroepen
of als niet geschreven moesten
worden baaohouwd-, 1;Taarom zijrl
wij in hemelsnaam toch altijd zo
negatief? We krijgen tooh de bre
de maatsohappelijke diskussie nog!

~~rieke Sohroevars

-~--------------~---------~--~--_._-_.

SPELlllN MET QNZE VEILIGHEID
Zo heet een film over de strijd van
een bu~tkomitee, wat opkomt voo~
veil:1.g wonen.
Het is een film over ~PG. Op dit mo
ment staan er ongeveer 1400 op~lag

tanks in Nederland, vaak in diohte
bevolkingsoentra, bij scholen en
bedrijven. In ~reda voert het buurt
komitee 11 LPG, buiten de bebouwde kom"
al geruime tijd aktie om een tank,
behorende bij e~n LPGtankstation, dté
op nog geen 15 meter van de huizen
staat, weg te krijgen. Gesprekken met
de exploitant en de gemeente hebben
tot nu toe niets opgeleverd.
Deze film gaat over hUn akties, hun
ervaringen en frustraties. Ook wordt
er ingegaan op wat er kan gebeuren
als zo'n tank zou ontploffen; binnen
een straal van 100 meter zou alles
verbrand zijn (!). Verder probeert
de film het gevaar van LPG te verbin
den met andere gevaren; vervoe~van

gevaarlijke stoffen door steden,
het verhoogde loodgehalte in het
bloed van kinderen in ÄrWlem, de
zwavelwolk die onlangs boven zuid
Nederland trok enz,
De film duurt 35 m~i~t.en/ 16 mm opties
geluid/kleur.
Voor informatie en ',\ \::ingen: .30b
Entrop, 076-148291. .
Produktie: Solidû:r ';";;t.'i+.sfilms,

Roy var, ? ,,\.1djnlaan 8
Breda.

Over LPG is voorts versohenen:
"LPG, de Stad Uit" van de milieuthe
magroep van de PSP-Nijmegen. Te be
stellen bij Wil Ronken, Groenewoudse
weg 126, Nijmegen door overmaking van
t 2,50 OP gironr. 3552901.
Zie ook tilieudefensie nr. '5 en 6.

KARL Zm.i"DER E,Sp

Vorige keer hebben we hier uitgebreid
uit de doeken gedaan wat de p16nnen
waren om de asielaanvragen van Karl
en ~so, twee kernenergie tegens tanders
die· als voorbeelden dienen in het
Duitse "reoht" tegen mensell die het
niet eens zijn met de energiepolitiek
van de Duitse Staat. Zij zijn met een
jaar gevangenisstraf opgez~deld voor
niet bewezen ge~~lddadigheden tegen
de duitse politie in de demomst~atie

in Grohnde begin 1977. Beiden zijn
dit voorjaar naar nederland gevluoht
om deze straf, 'n de hoge boete, te
ontvluchten.
Esa is nu teruggegaan, vrijwillig.
Vanuit de bak sohreef hij een brief
waarom hij dat deed. Het waren vooral
persoonlijke zaken. Maar onmiskenbaar
tekent zich hier het drama af van
iemand die al 2t in onzekerheid leeft
over zijn positie en zijn toekomst,
een onzekerheid die hij op den duur
moei~ijker te verdragen vond dan een
jaar in de gevangenis doorbrengen.
Een mens kan niet alles verdragen.
We ho~en dat Eso zijn tijd goed door
komt.
De akties voer politiek asiel beperken
zieh nü tot Karl. ~~ar ze zijn daarom
niet minder belangrijk. ~lijf aan deze
akties deelnemen. (zie ook vorige LEK
bulletin).

CITAAT·

"De kernenerele zal daarom een stoeQs
belangrijker rol in onze samenleving
moeten gaan spelen, willen wij over
de energie beschikken, welke voor de
molooh van onze industrie nodig is.
Ongeaoht de protestakties van pressure
groepen die voor het overgrote deel
politiek gemotiveerd zijn. Want ~ern
oentrnles produceren namelijk pluto
nium uit het verbruikte, uranium, dat
weer voor kernwapens gebruikt kan wor
den. En onder de dekmantel van aller
lei Rrotestgroepen I!robeert Rusland en
h'~...9ostblok de bouw van noodzakelijke
!~~~~lcentrales tegen te werken, terwijl
daar de ene nuoleaire kraohtoentrale
na de andere wordt gebouwd. En waar
een arsenaal aan of~ensieve nuoleaire
wapen t.o.v. de strijdkraohten wordt
opgebouwd". (Ing. H.,,~. SOlilberg, ex
medewerker bij Fokker, in een artikel
over Windenergie in "Dimensie" het.
maandblad van de Koninklijke PBNA).



WERELDKONGRES AICB

Samen met enkele amerikaanse initia..
tiefnemers werkt WISE aan een week
durend kongres van ant~-kernenergie

aktiviatert over de hele wereld. Dit
kongres gaat plaatsvinden in Europa.
Erva:ingsuitwisseling, verbetering van
internationale kontaktenen een geza
menlijke strategie om kernenergie de
wereld uit te krijgen zullen de ondeJ:
werpen vormen. WISE wil graag horen
hoe AICBgroepen over di.t "VooJ:stel den..
ken. WISE, 2e Weteringplantsoen 9. A'dSUl

Een van de grote maar veelal nog on
derschatte problemen van kernenergie
is de winning van uranium. Omdat ura
nium in zulke la8e konoentrat..iés voor
komt moeten bij de mijnbouw enorme
stukken land afgegraven worden. Wat
achterblijft zijn grote hoeveelheden
ra<lioaktief' afval en een verwoeste
kale vlakte.
De belangrijkste vindplaatsen liggen
vaak in de woongebieden van de oor
spronkelijke bevolking. Zo worden
bijv. in Australie de laatste Abori
ginals voor de uraniumwinning van hun
laatste land verjaagd.
Ook in de V.S. vormt de uranium-mijn
bouw een grote bedreiging voor de
gezondheid, identiteit en kultuur van
een aantal indianenstammen. De
indianen hebben ~ich nu georganiseerd
en het verzet groeit.
Twee van hen, Winona la Duke en Herb
Blatohford komen in oktober naar Ne
derland om meer bekendheid te geven
aan de uitbuiting waarmee zij gekon
fronteerd wo~den en de strijd die z~j

daartegen Voeren.

9 en 10 ~ktober z~jn zij in Nederland.
De werkgroep Noord-Amerikaanse India
.nen, WISE en het LEK organiseren in..
formatieavondén op:

9 okt. in de KOSMOS, Prins ~endrik..
kade 146, Amsterdam, aanvang
20.00 uur•

10 okt. in het Volkenkundig Insti~uut

van dé Universiteit van
Leiden, aanvang 20.00 uur.

Op dinsda~ , oktober wordt een pers
konferentie gegeven in het Tropen
museum in ~sterdam, aanvan~ 14.00 uur.
Verdere inliohtingenc
LEK ot WISE, 2e.Weteringplantsoen 9
Amsterdam, 020-22U66.

----~-~------------~-~-----~----~_.
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!IBANIUMMJ:JNBOIDl IN DE VERENIGDE STATEN
Indianen komen in veraat_

Plaats van de ideeend~a

Mensa. Lepelenburg 1, tracht

...Na deze "warming-upJ' stallen we
kleine groepen deelnemers samen
die praten Over aktievormen ter
beinvloeding én verandering in
houding tegenover kernenergie van
doelgroepent bevolking, politieke
partijen, het bedrijfsleven, rege
ring. Speciale aandacht krijgt ook
het produktieprooes in de atoom~

industt'ie. Met als bijzonder vraag
punt; Sabotage,

Het programma loo~t van 11 uur tot
21 uur. Aanmeldingsfórl1lulieren en
verdere inliohtingen OVer het pro~

gramma:
W.E.P.S.
Arthul.' van Schendelplain95,
2624 OT DELFT 015-565032

In samenwerkj,ng met Breek üoomket.en
Nederland en het Centrum voor Geweld
loze Weerbaarheid organiseert de Werk
groep voor Ekologie, Paoifisme en
Socialisme (WEPS) op za.terda6 17 no
vember een landelijke Ideeen dag
(datum verandert welli~ht nog).
Doel van de dag is het zoeken naar
geweldloze aktievor~en tegen de kern
energie. De anti-kernenergiebeweging
weet veel mensen op de been te breng
en voor demonstraties zoals de 40000
te Almelo. Maar de trein van de kern
energie raast voort en lijkt niet
noemenswaard gehinderd te worden door
deze akties. Vanuit de milieu- en
vredesbeweging is een herbezinning
over akties dringend noodzakelijk.
Wan.t de tijd dat kernenergie niet
meer gestopt kan worden lijkt niet
meer ver weg. Daarbij komt dat het
groeiende verzet van delen van de
bevolking een gewelddadig karakter
zou kunnen krijgen en dat hier een
taak ligt voor de georganiseerde mil
ieu en vredesbeweging.
In het kort het programma van deze
dag.

- een film over direkte aktie
-twee korte inleidingen overS

a."demonstreJ:en is onvoldoende.
Geweld is niet effektief en
zal als een boemerang werken,
harde aktie is noodzaàc"

b.~Op wie en wat richten we onze
akties\'



26 seRtember: 19.30,uur: Vergadering Werk~roep Energiediskussie, Kargadoor
Oudegracht 36, Utrecht,over de BMI> (zie ook pag. 2/5) Kontakt:NCDB,

020-245265
28 september: Konferentie "Energie en Milieu" georganisee:r:d door EeN en

Strohalm. Plaats :Jaarbeurskongreszaal, Utlleoht,(zie ook pag. 14)
Konta~t: Strohalm, Oudegraoht 42, trecht, 030-314314.

6 oktobe:r: ~ Begin bezetting van Seabrook in de V.S. (zie hieronder).

2 tot '0 oktober: Een oyolus lezingen over het onderwe:r:p "Praten en Beslis
sen over Energie". Organisatie: Studium Generale in Groningen 050-117575

2 en 10 oktober: Bezoek van twee indianen uit New Mexioo en South Dakota aan
Nederland om meer bekendheid te geven aan de uraniummijnbouw die be
dreigend 1s voor deindianenstammen in rese:r:vaten aldaar. (zie ook
pag. 19). Kontakt: WISE, 020-255064.

14 oktober: Grote demonstratie in Bonn tegen het duitse atoombeleid. Wordt
eventueel verplaatst naar Gorleben. Vorige week zijn daar de boringen
voor opslag van radio-aktief afval begonnen. Lüchow-Dannenberg is om
getoverd in e~n politiestaat, waar elke meter gevochten wordt. Op
zaterdag 22 september wordt op vergadering van Bttrgerinitiative in
Boohum definitief gekozen voor de demonstratieplaats. Kontakt; WISE,

020-255064
19 oktober: E-odag, Bouwoentrum Rotterdam (zie blz. ,15/16). Kontakt:

Centrum ~oor Energiebesparing, 010-129977.

27 oktober. Demonstratie in LU!K tegen de belgische kernenergiel'lannen onder
de leuzen: -geen toemstemming voor het opstarten van Doel 3 en Tihange
2 -Geen bouwver~lnningen voor Doel 4 en Tihange ~ - Terugtrekken
van de deelname aan Kalkar en Yalville -Stop het atoomprogramna in
Belgie.
Organisatie: Les Amis de la Terre, sam~n met westduitse en nederlandse
anti-kernenergiegroepen. Kontakt: Limburgs Energie Ko~itee, 04490-15385

16 tot 18 no~emberl. Weekend voor de (georganiseerde) anti-kernenergiebewe
ging. Doel van het "'eek-end is het zoeken naar eon betere wijze van
samenwerken op landelijk nivo (waarvoor een aantal strijdpunten boven
tafel zullen moeten komen) en het uitwisselen van plaatselijke erva_
ringen. Er zal in een aantal themagroepen gediskussieerd worden op
onderwer)en zoals vakbeweging, soholing, repressie, feminisme enz.
Verder moet het ook gewoon gezellig~orden. Kontakt. ~ürjam 3alome

(065 -510691) of.Gyuszi Fleuren (080-2~7682) Plaats: Kampeerboerderij
Imme~mp, Apeldoornseweg 27. Otterlo~

17 november. AKB Ideeendag. Mensa, Lepelenburg 1, Utrecht. Over geweldloz~

strategieen in de anti-kernenergiebeweging(zieook pagl!: 19) Kontakt:
WEPS, Arthur van Sohendelplein 95, Delft, 015-5650'2.

~--~-~-~----~--~~------.----~-~--~~~-~~------------~---------------------~-
THE CONTIN1JINGSTORY OF 3EABROOK

De kerncentrale van Seäbrook in New geweld tegen personén. In het uitga-
Hampshire is het symbool van het ver- breide handboek van de organisatie wrdt
zet tegen kernenergie in de V.S. ge- wel aangeraden draadtangen en ander
worden. De afgelopen 2 jaren zijn er nuttig gereedsohap te gebruiken.
meerdere bezettingen van het bouw- De organisatiestruktuur is die van de
terrein geweest. Vorig jaar werden Baffinity groups": kleine eenheden (
daarbij 1400 mensen gearresteerdl 1'-25 mensen) die zich gezamenlijk op
Op 6 oktober begint een vantevoren de aktie voorbereiden. Elke groep kan
aangekondigde ~zetting die een per- handelàn op eigen inzicht binnen de
manent karakter moet krijgen. De ak- grote lijnen z.oals die door de koalitie
tie iS geweldloos in die zin dat er van aktiegroepen zijn vastgelegd.
"(olstrekt afgezien zal worden van Een leerzame aktie voor de nederland§e .uB
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