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Het lekbul.letdn uardt: uitgegeven onder
ve!'antbJoo!'delijkheid van het Landelijk
Ene!'gie Komitee en ve!'sahijnt zonde!'
medebJe!'king van de NCO.
Het Iekbul-letdn ve!'sahijnt minimaal 8
maal pe» [aar.Bet: bJo!'dt niet mee!' g!'a
tis ve1'stuuf'd aan aUe ene!'gie-en ba
sisg!'oepen.
Een abbonnement kost nu f15.. - pe!' j!'.
In het vo!'ige Iekbul-letiin stond dat een
groepsabbonnement 19.. - gaat kosten. Dat
is jamme!' genoeg een foutje gebJeest.
Het juiste bed!'ag voo!' zo'n g!'oepsabbo
nement is 112.. 50 pe!' exemplaa1' pe!' jaa1'
(10 ex. of mee!' pe!' g!'oep).
Het LEK is gevestigd op het TbJeede We
te!'ingplantsoen 9..1017 ZD.. Amste1'dQm &
te be!'eiken onde!' telefoonnumme!' 020
221388.Postgi!'0 hebben we ook ! en bJel
het volgende numme!': 3567199 .Doe mee!
Wo!'dt ook donateU1'.. bJe hebben het ha!'d
nodig!
Dit Lekbul/leirir; bJe!'d samengesteld door
Rene'P!'oos..Eus Menage'.. Thea vld Molen..
Ma!'ae l Te!''loua..Piete!' La:mme!'s..Gert: Vink..
Ru.di HoogvUet & Beeeel: van V!'eedenbU!'gh.
Ve!'de!' kwamen er bijd!'agen van John Hon
teZez.. de BBK Den Bosah..de Kema-gY'oep uit
Amhem & Els Duin van WIBE.
De tekening op pagina 6 iaerd gemaakt
door Ank Ve!'!'ips & de lay-out gedaan doo»
The Dynamia Duo! (Bene" en Eue)
Reaktie zijn altijd bJelkom!
BtuU1' ze maa!' naa1' bovenstaand adreel
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't FNV in de BMD
DE VAKBEWEGING IN BEWEGING?

VOORLOPIGE I~lBR8'{] FNV IN JJ1)

In december 1981 heeft de FNV haar
voorlopige inbreng in de BMDgepu
bliceerd. Het is een geaktualiseer
de samenvatting van eerder uitge
brachte vakbondstandpunten.
In 17 paginas wordt uiteengezet
welke kant de energievoorziening op
gestuurd moet worden en wat daar
voor maatregelen voor nodig zijn.
De inbreng bevat een aantal goeie
opvattingen en enkele waar de ener
giebeweging het ongetwijfeld niet
mee eens is. Maar uit het geheel
blijkt dat de FNV, net als de ener
giebeweging, wil breken met de prak
tijk dat ekonomische belangen in
grote lijnen de ontwikkeling van de
energievoorziening bepalen. De ener
gievoorziening moet in de toekomst
vooral op nationale energiebronnen
gebaseerd zijn; aardgas, zonne- en
windenergie.
Dit najaar wordt een diskussienota
geschreven, gebaseerd op o.a. de
eigen inbreng en de interimnota van
de Stuurgroep BMD. Die nota gaat
dan de FNV in, in de eerste drie
maanden van 1983. Daarna wordt een
definitief standpunt vastgesteld
over de energievoorziening.
De voorlopige inbreng kent kompro
missen, vooral tussen de ABVA/KABO
enerzijds en de Industriebond FNV
en de Voedingsbond FNV anderzijds.
De ABVA/KABO wil zich eigenlijk niet
tegen kernenergie uitspreken. Veel
van haar leden werken bij elektri
citeitsbedrijven en onderzoeksin
stellingen. Deze bond wil een eigen
diskussie op gaan zetten, naast die
op federaal (FNV)nivo. Op zich goed,
want de leden zijn er sterk verdeeld,
maar het kan oOKlUitlopen op een af
wijkend standpunt t.o.v. dat van de
gezamenlijke FNV, waarmee dat laatste
duidelijk verzwakt wordt.

.-

~~~~Ok het CNV heeft een ener
gieverhaal ingeleverd
bij De Brauw.Ook dit ver
bond komt tot de conclu
sie dat voorshands moet
worden afgezien van kern
energie.Sluiting van

de estaande kerncentrales wordt
afgewezen.
De CNVnota is verder niet zo interes
sant omdat het vooral beschrijft wat
de energieproblemen inhouden, zonder
tot echt konkrete standpunten te ko
men.
De CNV is momenteel al bezig met een
interne energiediskussie. In juni
zullen de resultaten daarvan vastge
legd worden in een definitieve nota.
De CNV, die vanuit termen als rent
meesterschap en rechtvaardigheid het
energieprobleem benadert, steekt bi
zonder gunstig af ten opzichte van
de VNO/NCWbijdraqe aan de BMD. Deze
neemt slechts êên kriterium als uit
gangspunt; de konkurrentiepositie
van de nederlandse bedrijven. '~Iet

fJcwe te ueneen dat de internationale
konkurrentiepositie door iedereen in
onze samenleving gezien zou fJorden
ale een erg heIangrijk kriterium voor
de beoordel.inq van onze huidige en
toekomstige energiesituatie". Van
daaruit moeten kolen en kernenergie
een rol blijven spelen vinden VNO
en NCW, want die zijn goedkoop.

We beperken ons hier verder tot een
uiteenzetting van het FNVstandpunt.

________________________:J.



FNV EN KERNENERG IE
De FNV onderschrijft in grote lijnen
de kritiek van de energiebeweging op
kernenergie. Het op korte termijn
verder uitbouwen van kernenergie
acht zij dan ook onaanvaardbaar. Uit
het Kalkarprojekt moet Neder1and
zich zo snel mogelijk terugtrekken.
Er moet volgens de FNV eerst uitge
zocht worden of "de ontwikkelde nu
kZeaire teahnieken inderdaad verant
'Woord kunnen 'Worden toegepast".
Er wordt onderscheid gemaakt tussen
de direkte gevaren van een kerncen
trale en de totale problematiek van
de splijtstofcyclus, inklusief de
prol i feratiegevaren. De nota stelt
dat studies '~nige onzekerheden op
het gebied van reaktorveiZigheid on
der nOPmaZe bedrijfsomstandigheden
hebben doen 'Wegnemen, aZhoe'WeZ nog
aZtijd niet d~ absolute garanties
gegeven kunnen 'Worden die nodig zijn!'
"Het is echter voorbang'/ aldus de
schrijvers, "om op grond hiervan te
besZissen over de boUw van nieuwe
kernaentrales". Vooral omdat het een
eerste stap in de richting van een
kernindustrie in Nederland zou zijn,
een stap die andere ontwikkelingen
kan belemmeren (geld kan je maar één
keer uitgeven).
Van de noodzaak en het financiële
voordeel van kernenergie is de FNV
geenszins overtuigd. Evenmin zou bet
tot meer onafhankelijkheid leiden.
De nota stelt de vraag of de kerne
nergieontwikkeling niet "een middel
van de oliemaatsahappijen en indu
stri§Ze bedrijven (is) om op koste
van de gemeensahap hun maahtspositie
te handhaven en uit te bouwen tegen
over de opkomende invwed van de
oldeproducerende landen, die in de
toekomst steeds meer hun eigen olie
zu Hen gaan verwerken".
De FNV wil een onderzoek inzake fun
damentele veiligheidsaspekten van
kernenergie, niet alleen technisch,
maar ook inzake de organisatorische
en politieke mogelijkheden op het
gebied van proliferatie, opslagmo
ge1i j kheden enz. "A le geen 'Wezen
Ujke doorbraken op deze gebieden
'Worden beveikti, zal de houding te
genover verdere uitbouw van de kern
energie onveranderd afWijzend moeten
zijn!'
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ANDERE ENERGIEBRONNEN
"Op het gebied van energiebeleid en
industriepolitiek zal er naar ge
streefd moeten 'WOrden om de noodzaak
tot het toepassen van kernenergie te
el.iminerent' Kolen i s voor de FNV dan
een belangriJk alternatief. Daar wor
den niet veel woorden aan vuil ge
maakt. Er wordt gepleit voor snelle
beslissingen over steenkolenvergas
sing. De FNV acht dit een aantrekke
lijker middel dan kernenergie. '~ij

de eventuele opbouw van deze steen
kolensektor zal de staat van het be
gin af aan volLedige zeggensahap
moeten hebben!'
Maar ook zonne- en windenergie bie
den volgens de FNV meer mogelijkhe
den dan de nederlandse regeringen
menen. Een aktiever beleid is nodi~

en met name windenergie schat de FNV
hoog in. Zij veroordeelt de pessi
mistische verwachting van de overheid
op die terreinen en eist "versneZde
voortzetting van het onderzoek en de
daadwerkeLijke toepassing!' "Er dienen
dan ook beLangrijk meer middeLen be
sahikbaar te 'Worden gesteLd~ Belang
rijke opmerking is ook dat de nood
zaak tot verdere research niet mag
leiden tot het uitstellen van de
toepassing van technieken die nu al
levensvatbaar zijn gebleken. De FNV
pleit voor soortgelijke (subsidie-
en bestuurlijke) regelingen voor
zonne- en windenergievoorziening van
huizen en gebouwen als voor warmte
isolatie. "In een 'llJat verdere toe
komst zaL alZeen een stabieLe en eko
Zogisah verantwoorde samenleving kun
nen bestaan ale het aandeel van zon
en 'Wind in de totale energievoorzie
ning gestadig 'Wordt opgevoe'l'd!'



ENERGIEPOLITIEK
Veel aandacht voor het energiebespa
rintSbeleid van de overheid. De FNv
hee t ernstige bezwaren tegen de non
selektieve prijsverhogingen (ongeacht
de draagkracht van mensen dus) die
onder het mom van energiebesparings
politiek worden doorgevoerd. Deze
verhogingen zullen de financiële
ruimte van huishoudens voor energie
besparende investeringen juist ver
minderen. Het Nationaal Isolatie
Programma is "een goede eerste aan
zet", maar moet gevolgd worden door
een programma voor de bedrijven (75%
van het binnenlands energieverbruik).
De FNV vindt het nodig dat huisei
genaren verplicht worden tot iso
leren over te gaan. Maar ook naar
de industrie toe zal sturing toege
past moeten worden. "Het (zal) geen
vanzelfsprekende zaak meel' mogen zijn
dat iedere aanvraag van bedrijven
voor meer elektriaiteit wordt geho
noreerd!' "Het maatschappelijke nut
van de geproduceerde goederen zal ge
plaatst moeten worden tegenover het
energie- en grondstoffenbeslag ervan
om zodoende tot kriteria te komen die
mede richting geven aan de verdere
ontwikkeling van de industrie!'
Dit zijn belangrijke uitspraken. Ze
houden in dat ook voor de vakbeweging
milieu- en energieaspekten wezenlijke
onderdelen van ekonomische sturing
moeten zijn.
De FNV neemt een voorstel van haar
Industriebond over om een flinke
aanpak van het energiebesparingsbe
leid te betalen uit een ex~ra inzet
van aardgas; 3~5 miljard m per jaar
gedurende 10 jaar. Dat zal tot het
jaar 2000 mini~aal besearing van
46 t5 miljard m op kunnen leveren.

Om die doelstelling te verwezenlij
ken moet van de lt47 miljard gulden
die de extra verkoop jaarlijks ople
vert geïnvesteerd worden in optima
lisering van de isolatievoorzieningent
versterking van het nationaal isola
tieplant energiebesparing in bedrij
vent versterking van het onderzoeks
programma alternatieve energie en
versneld opstarten van proefprojek
ten op grotere schaal. Volgens de FNV
blijft dan nog enkele honderden mil
joenen over voor extra woningbouw.
De FNV is voor versterking van de
overheidsinvloed in de energiesektor.
Er wordt geeist dat de gas- en el ek
triciteitssektor rechtstreeks in han
den van de centrale overheid gebracht
worden en onder direkte kontrole van
het parlement.
Qpenbaarheid van ~egevens is voor de
FNV een belangrij e eis. Met name
wordt volledige openheid van alle
gegevens over de nationale bodemrijk
dommen in Noordzee geeist. "De over
heid zal hiertoe haar greep op de be
trokken oliemaatsahappijen moeten
versterken en ook zelf volledige
openbaarheid moeten betmachtenë

KONKLUSIE
De FNV begint haar energiediskussie
met een nota waarin erg veel aangrij
pingspunten zitten voor de energie
beweging. Als we dit bijvoorbeeld
naast het eisenpakket van het LEK
leggen~ zitten er verschillen van
mening op het gebied van de bestaan
de kerncentrales en de steenkolen
exploitatie. Daarnaast zijn er ech
ter grote overeenkomstent vooral
waar het gaat om het bestrijden van
de vrijheid van ondernemen op dit
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gebied, de overheidsburokratie en
het prijsmechanisme als stuurmiddel.
Het is erg belangrijk dat die koers
wordt voortgezet. Zeker nu onder
druk van de werkloosheid de bonden
dit soort kwalitatieve eisen mis
schien op de achtergrond gaan plaat
sen ten voordele van meer arbeids
plaatsen zonder meer. We moeten niet
vergeten dat de besproken nota opge
steld is door enkele bestuurders
en adviseurs, en zeker nog niet
door alle of de meeste bondsleden
aktief wordt ondersteund.
Plaatselijke energiegroepen zouden
de energiediskussies in FNV en CNV
kunnen aangrijpen om over wederzijd
se ideeen en opvattingen te diskus
sieren. En niet alleen diskussieren,
aanpakken ook van gezamenlijke pro
jekten, zoals bijvoorbeeld in Nij
megen in het kader van het Aktieplan
Werkgelegenheid gebeurt.
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meer informatie:
FNV-voorlichtingsdienst, postbus
8456, 1005 AL Amsterdam.
CNV-voorlichting, Ravellaan 1,
Utrecht
Raad van Nederlandse Werkgevers
verbonden VNO en NCW, postbus
93093, 2509 AB Den Haag
voor informatie over het Aktie
plan Werkgelegenheid:
sekr. Heinz Schiller

Grote Markt 28
6521 KB Nijmegen, 080-221466

Het Aktieplan geeft een bulletin
uit, 10 x per jaar. Bestellen door
overmaking van f 10,-- op gironr.
4210176 tnv. Aktieplan Werkgelegen
heid Nijmegen.
"Arbeid en Mil ieu", "Risikobul1etin",
"Zeggenschap" en "Wetenschap en
Samenleving" hebben een gezamenlijk
nummer uitgegeven over dit Aktieplan,
"Lokale Ekonomiebewe~ina in Nijmeaen"
geheten. Voor f 5,- 1n e boekhan el
verkrijgbaar, of voor f 7,25 op giro
nr. 10.2000 van VMD, Amsterdam, ovv.

"Arbeid en Milieu' + de tf te'l ,"



NOG
SPREKEN

MEER BMD
IS ZILVER ÉN GOUD

DE IM) WEDERCM
Op 18 november diende de Stuurgroep bij
Minister Terlouw een begroting in van
35.4 miljoen. Hiervan was 15 miljoen vo
or subsidie bedoeld.
Op 15 januari schreef Terlouw dat hij
maar 25 miljoen kon missen. Zoals Cor
van der Laak zei: Geen 13 miljoen min
der. maar 12 miljoen méér dan de (oor
spronkelijke) bedoeling was. De Brauw
en de zijnen waren boos. Ze dreigen met
opstappen als ze de 35.4 miljoen niet
kregen. want voor minder zou er geen
sprake kunnen zijn van een goeie BMD.
De Stuurgroep had waarschijnlijk gere
kend op bijval van maatschappelijke or
ganisaties. Die is er niet gekomen.
slechts scherpe afkeuring van het subsi
diebeleid ende rol die de Stuurgroep
zichzelf toekent.

DISKUSSIE IN KAMER
De Tweede Kamerkommissie voor de Kern
energie ondersteunde het antwoord van
Terlouw; 25 miljoen en geen cent meer.
Peter Lankhorst (PPR) vond dat er niet
verder gepraat moest worden met de
Stuurgroep. dat helpt niet meer. er
moest maar een "vrije maatschappelijke
diskussie" komen, breder dan de BMD en
afgesloten met een soort Planologische
Kernbeslissing (zie Lekbulletin 81/7.
interview met Paul Kuypers. red.).
Andrée van Es (PSP) stelde dat het sub
sidlebeleid het bestaan van ongelijke
verhoudingen in de energiestrijd nog
eens bevestigde. Dat beleid zou alleen
die groepen moeten steunen die geen
of weinig toegang tot de media hebben.
geen of weinig eigen onderzoeksmogelijk
heden. geen of weinig eigen middelen
hebben. Deze Stuurgroep kan van haar
verdwijnen. De Tweede Kamer moest het
subsidiebeleid dan maar overnemen.
De andere kamerleden hadden eveneens
kritiek op het subsidiebeleid en op de
scenario- en publiciteitsplannen van de
Stuurgroep. Braams (VVD) vond dat de
diskussiefase maar uit de BMD moest
verdwijnen. want dat was toch een taak
voor het parlement. Braams maakte zich

kwaad op de kritiek van Terlouw en kol
legas op het subsidiebeleid. Hij proef
de eruit dat alleen de Werkgroep Ener
gie Diskussie en het Centrum voor Ener
giebesparing subsidie mochten krijgen.
en dat vond hij onterecht (per slot van
rekening had de VVD ook geld gevraagd).
(De Brauw zei er later over; Terlouw
schijnt te willen dat wij alleen aan
linkse groeperingen subsidi~ren).

Terlouw liet zich niet heel konkreet
uit over het subsidiebeleid van de
Stuurgroep (die is daar volgens hem
autonoom in). maar wel liet hij door
schemeren dat met name de subsidies
van Neratoom. VVD en Stichting Ener
gie Informatie onnodig waren. Hij
wilde de Stuurgroep wel In handje
helpen bij het herformuleren van het
subsidiebeleid.

SCENARIOS
Veel kamerleden vonden het ook onzin
dat de Stuurgroep zelf scenarios gaat
maken. Oorspronkelijk zou de Nota
Energiebeleid (deel 1.2 en 3) van de
vorige regering het centrale onderwerp
van de BMD zijn. Door de energie en
milieubeweging is vervolgens afgedwongen
dat het Centrum voor Energiebesparing
het "Ver~eten Scenario" van Potma zou
kunnen ultwerken, als een soort tegen
wicht. Vervolgens liet de nieuwe rege
ring de Nota Energiebeleid vallen. Er
zou een zgn. referentiescenario komen,
een scenario waarin de gevolgen van een
ongewijzigd ekonomisch- en energiebeleid
tot uitdrukking zou komen, zonder dat de
regering daarmee zegt dat ze dat beleid
ook wi l.
Vervolgens besloot de Stuurgroep zélf
twee scenarios te bakken. een hoge
groeiscenario en een lage-groeiSëëna
rio. In die scenarios zouden dan de
lëIëeen verwerkt worden die ondertussen
bij de Stuurgroep binnen gekomen waren.
Tegen deze plannen werd van verschillen
de kanten geprotesteerd. De Stuurgroep
wilde weer eens teveel sturen. Boven
dien zou dan met name het lage groei
scenario van Potma al bijvoorbaat in
de marge van de diskussie terecht komen.
Meinie E~ema-BrUgman (PvdA) en Andrée
van Es ( sp) pleitten ervoor dat de re-
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gering zelf maar met een ontwerp-energie
beleid zou komen, niet in definitieve
vorm maar als eerste aanzet (dat gebeurt
vaker, een voorontwerp van wet wordt
eerst ter visie gelegd, na inventarisa
tie van meningen uit maatschappelijke
groeperingen e.d. in een wetsontwerp
veranderd en dan aan het parlement voor
gelegd). Anders dus dan het oorspronke-
1i jke idee van een BMD rond een rege
ringsstandpuntwaar nauwelijks meer door
heen te komen zou zijn.
Daarmee zouden Stuurgroepscenarios over
bodig worden.
Minister Terlouw wilde hier niet op in
gaan. Waarschijnlijk omdat deze minister
geen energiebeleid wil of kan uitstippe
len, omdat hij dan, als D'66er, kleur
zou moeten bekennen over bijv. de wense
lijkheid van de sluiting van kerncentra
les.
De Brauw c.s. waren boos, na afloop van
de Tweede Kamer-kommissievergadering. Ze
zouden geen genoegen nemen met 25 mil
joen. Voor dat geld wilden ze alleen een
informatiefase organiseren. En dat wilde
de Tweede Kamer weer niet (behalve de
VVD) •
Op 9 februari maakte de Stuurgroep be
kend voor 26,8 miljoen de BMD toch ver
der te willen organiseren. Er was een
truc toegepast om de Kameruitspraak te
omzeilen. Alle subsidies aan het Cen
trum voor Energiebesparing worden nu
rechtsstreeks door Terlouwbetaald.De
25 miljoen die echt naar de Stuurgroep
gaat wordt dus niet aangevuld. Daarnaast
hoopt de Stuurgroep nog 1,2 miljoen te
verdienen aan de verkoop van het inte
rim-rapport en het eindrapport.
De bezuinigingen zullen vooral op de
subsidies betrekking hebben. Het eigen
apparaat leidt er nauwelijks onder.
De informatiefase wordt verlengd tot
eind 1982, de diskussiefasetot 3 maan
den ingekrompen.

DE WED
De organisaties in de Werkgroep Energie
Diskussie hebben zich de afgelopen maan
den verzet tegen de aanpak van de Stuur
groep. Er waren verschillende redenen:
-het feit dat de WEDsubsidie heeft aan-
gevraagd werd steeds gebruikt om de
BMD te legitimeren. Terwijl de WED
haar projekt naast en onafhankelijk van
de BMD wil uitvoeren.

-Voor de subsidieaanvraag van 5 miljoen
werd slechts 2,2 miljoen beschikbaar ge
steld. Daarentegen kreeg een duister
klubje (20 leden), de Stichting Energie
Informatie, 1,74 miljoen. Terwijl deze

Stichting direkt met de toch niet om
geld verlegen elektriciteitsinstellingen
e.d. is verbonden. Ook VVD, Neratoom,
Kamers van Koophandel en VNO en NCW zou
den samen nog eens een miljoen ontvan
gen. Het subsidiebeleid dreigt de be
staande machtsongelijkheid alleen nog
maar te versterken.

-De Stuurgroep drukt een zwaar stempel
op de diskussie. In een brief aan Ter
louw, waarin werd verzocht om ingrijpen
in de Stuurgroeppraktijken, stond onder
andere: "De StuurgPoep is beaig een geLd
VeI'SUndend "aiI'kus" op te zeiiten. li1aa!'in
zij de gPote "dompieure" zijn~ gel!skoI'
teel'd doop een gPote sahave goedbetaaLde
staf'kr'aahten~ met een stpakke I'egie en
vooral: met handhaving van de enonne
voo:rspI'ong die gevestigde beLangen in de
keronene:rgie- en steenkoLenteahnoLogie
hebben op gPoepen die de betangen van
miLieu en voLksgezondheid oooropeiel/len",
In Open Forum (Volkskrant) van 19, 21 en
28 januari ontspon zich een diskussie
hierover. In Vrij Nederland (14 januari)
en de Groene Amsterdammer (28-1) werd
aandacht besteed aan de kritiek van de
WED. De Stuurgroep heeft gemerkt dat
ze de WED niet voor haar karretje kan
spannen.

HET LEK
Het LEK heeft, voorlopig, f 80.000 toe
gewezen gekregen voor een kongres over
kernenergie. Op dit kongres komen anti
kernenergie wetenschappers uit de hele
wereld hun mening geven over de argu
menten van de atoomlobby in Nederland.
Dit kongres en alles wat daar omheen
gebeurt moet een antwoord vormen op
de geruststellende verhalen waarmee
steeds weer wordt geprobeerd de gevaren
van kernenergie tot kleine proporties
terug te brengen. Het LEK besteedt de
organisatie uit aan het Instituut voor
Maatschappelijk Gericht Onderzoek
(IMGO) in Middelburg (organisatoren
van het lage-stralingsdosis symposium
enkele jaren geleden). Ter begeleiding
heeft het LEK een 25tal mensen uit de
(semi)wetenschappelijke hoek uitgeno
digd.
Het LEK is en blijft tegen de BMD. Het
kongres wordt dan ook niet georganiseerd
in het kader van die BMD, maar voor de
anti-kernenergiestrijd.



AKTIEVOORSTEL
landelijke kampagne

In het vorige LEK-bulletin stond een ak
tievoorstel, dat besproken is op een ak
tievergadering op 23 januari. Toen werd
besloten dat een aantal mensen een nieuw
voorstel zouden maken, waarin het accent
veel meer op de plaatselijke akties zou
liggen. Over dat nieuwe voorstel van Pie
ter lammers, Dirk Dekker en John Hontelez
werd op 27 februari in Utrecht gepraat.
Op deze vergaderi ng waren vertegenwoor
digers/sters van 19 basisgroepen/energie
komitees e.d. en van 7 landelijke orga
nisaties. Onóanks een tijdrovende dis
kussie over de funktie van deze vergade
ring in de anti-kernenergiestrijd, is
wel duidelijk geworden dat veel mensen
het belangrijk vinden dat er een kam
pagne opgestart wordt voor en door de
hele anti-kernenergiebeweging. Daar-
voor waren overigens veel meer voor
stellen in de markt dan het bovenstaan
de. Afgesproken werd dat enkele mensen
uit de vergadering de verschillende
voorstellen naast elkaar zouden leggen
en de opmerkingen die op de vergadering
werden gemaakt tot een nieuw voorstel
zouden maken. We hebben daar tevens
ideeën bij betrokken die in het Amster
dams basisgroepenoverleg besproken wor
den. Dit is inmiddels gebeurt en hier
onder volgt het resultaat.

KAMPAGNE IN SEPTEMBER EN OKTOBER.
TENTENKAMP MET PINKSTEREN.

Op de vergadering van 27 februari werd
door een groot deel van de aanwezigen ge
pleit voor een vrij lange aktieperiode.
Gekozen werd voor twee periodes, juni en
september. Bij nader inzien lijkt het ons
beter er een aaneengesloten periode van
te maken. Anders voer je twee halve cam
pagnes. September en oktober geeft boven
dien het voordeel dat er meer voorbereid
ingstijd is. Omdat in ons voorstel plaat
selijke en regionale akties een zeer belang
rijke rol spelen, lijkt het ons nuttig om
ruim vooraf een tentenkamp te organiseren

waar uitwisseling van ideeën/ervaringen
en bespreking van plaatselijk uit te voe
ren landelijke akties plaats vindt. We
stellen voor dit kamp met pinksteren te
organiseren, en wel in Amelisweerd.
Amelisweerd ligt centraal (vlak bij Utrecht
~oals iedereen wel weet) ,er is een
mooi bos(nog wel)en het heeft een sym
bolische betekenis als we daar juist
gaan zitten(de anti-kernenergiebeweging
strijdt voor een milieu- en mensvrien
delijke maatschappij.)
Het tentenkamp kan aanleiding vormen
voor naar buiten gerichte aktie,
bijvoorbeeld vanuit verschillende de
len van het land er in demonstratieve
fietstochten heentrekken, maar het
kamp zelf moet in onze ogen gericht
zijn op uitwisseling van info/ideeën,

DOEL VAN DE KAMPAGNE
We stellen voor in de kampagne met ge
zamelijke eisen te werken, dat zijn
eisen die voor de héle energiebeweging
van belang zijn. Daarnaast kunnen lo
kale/regionale akties natuurlijk méér
en specifieker op de eigen situatie
Qerichte eisen/ideeën aandragen.
De centrale eisen zouden o.i. moeten
zijn:

- Onmiddellijke sluiting Borssele en
Dodewaard.

- Beëindiging van Kalkar en UC Almelo
Geen dumping van radio-aktief
afval.
Nederland moet een aktieve inter
nationale anti-kernenergiepolitiek
voeren.
Geen geldverslindende en versluier
ende BMD maar demokratisering van
de energiepolitiek
voorrang voor mens- en milieu
vriendelijke energiebronnen en
een terugdringing van energiever
spilling.
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HET GEZPMELIJKE IN DE K,8MPAGNE
Een kampagne is meer dan een optel-
som van plaatselijke akties. In de publi
citeit en in de presentatie op plaatselijk
nivo moet duidelijk worden wat die akties
met elkaar te maken hebben,wat de eisen
en ideeën zijn die de AKB als geheel naar
voren brengt. Die duidelijkheid bevordert
het meedenken en meedoen van voorheen niet
aktieve mensen en maakt duidelijk welke
politieke konsekwenties uit de kampag-
ne getrokken moet worden,op gemeentelijk
provinciaal en landelijk nivo.
Dat gezamelijke kan tot uiting komen in,
zoals reeds gezegd,gezamelijke eisen, toe
gelicht/uitgewerkt in een verklaring/mani
fest. Verder kan landelijk informatiemate
riaal gemaakt worden, er is al een ener
giekrant voorgesteld.
Die energiekrant kan de ,; "-..
kamp~gne aankondigen Il'-~21~' ,
en ut t leqqen, verder ,. ~'-+-
zouden de ei sen door "'''.fo- : _. . lM'

middel van artikelen -,•. ~~ ;/~'~ '\ '
uitgewerkt moeten ' "~~\ ' ';",. ~
worden. Genoemd J~\,~ u
waren i n het vo- - -
rige voorstel:de
noodzaak om kern
centrales te slui
ten, de politieke
onwil, de kolen- ~~
technologieontwik- t;~,','' ;' .
ke1ing, de BMD, de ~~i"
mogelijkheden van j. c • J ,,'

een mi 1ieuvri en- ~ . ...
de1i jke, gedecen- 4'" ~-,~_
tra1i seerde ener,-\i 'ryc -;'~
gieontwi kke1i ng, ~, .t! -;, -/~.
het Potmascena- 1 • ,,~.

rio {belangrijk .
omdat het een ,. Hi'I:lt:l~

verband legt
tussen energie ~
en werkgelegen
heid}, oproep ~ ..

plaats Amsterdam te kiezen. Een demon
stratie naar het Vondel park, daar een
manifestatie die zich uitstrekt tot
en met het Leidseplein,De Balie.Paradi
so.Datum:23 oktober of 16 oktober,daar
moeten we op 20 maart maar over beslis
sen.De demonstratie en manifestatie moet
vQ9ral laten zien waar we voor zijn.
Het is belangrijk dat we het tijdstip
vroeg kiezen,zodat voorkomen wordt dat
op dat zelfde tijdstip andere belangrijke
akties plaatsvinden en iedereen de ge
1egenheid heeft om mee te doen.

~~~~kb~~G VAN DE LANDELIJKE

Deze themas kunnen plaatselijke en re
gionaal uitgewerkt worden door groepen
die daar aktief zijn. Te denken valt
(plaatselijk) aan giroblauwakties,
akties tegen schuilkelders, bij energie
bedrijven,naar gemeenten toe{atoomvrije
zone als wapen van de gemeente tegen
kernenergie en kernwapens), openbare
avonden enz.
Ook regionale akties passen binnen dit
concept: akties bij kerncentrales,UC,
Petten enz. Deze akties kunnen opgepakt
worden door daartoe samenwerkende groep
en in een regio, of zelfs landelijk.
De kampagne zou afgesloten moeten wor
den met een massale demonstratie/mani
festatie. Dit is erg belangrijk, omdat
het de gezamelijkheid van de voorafgaan
de akties benadrukt, en mensen de gele
genheid geeft te tonen dat ze achter
de iesen van de AKB staan. Een massale
demonstratie levert politieke druk op
voor de realisering van de eisen, en
stelt de verbroken beloftes van poli
tieke partijen, en het versluierende
van de BMD aan de kaak.{over deze laat
ste regel bestaan verschillende opvat
tingen, die we verder moeten bespreken)
In het vorige voorstel was Den Haag ge
noemd als demonstratieplaats.Daar was
op 27 februari niet veel animo voor,
en daar komt nog bij dat er op die ver
gadering geen haagse groepen aanwezig
waren. Daarom stellen we nu voor als

We stellen voor om in de kampagne
elke week aan een bepaald thema na
druk te geven.
Onderwerpen waar we dan aan denken zijn
(volgorde is willekeurig):
- Vredesweek (is er al,is slechts een

kwestie van inhaken.)
- Internationale week{de projekten langs

de grens, de internationale projekten
de EEG energiepolitiek).

- Demokratie en BMD-week; BMD als schijn
demokratie en wat we wel willen.

- Afvalweek: radioaktief afval, kolen
afval; de resten van een rampzalige
energiepolitiek.

- energiebedrijven-week: hun invloed
op de energiepolitiek;de technokratie
die een eigen leven is gaan leiden
en de posities van gemeentes en pro
vincies.

- Alternatieve energieweek;laten zien
wat er allemaal kan,dat we reële din
gen voorstellen.
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om in aktie te komen.
Een goed publiciteitsbeleid is eveneens
belangrijk.In kranten,radio en TV moet
duidelijk worden dat de afzonderlijke ak
ties plaatsvinden in het kader van gezame
lijke eisen en aan themas moet maximaal
aandacht besteed worden. Naast plaatselijke
regionale initiatieven daartoe moet al
vroeg een publiciteitsgroep tot stand ko
men.
Voor het uitdenken en uitvoeren van plaat
selijke/regionale akties is op zich geen
landelijke platform nodig.Dat platform
moet voor de landelijke onderdelen pra-
ten. Wel vinden we het belangrijk dat
tijdens de voorberiedingen landelijk door
gesproken wordt in hoeverre bepaalde kon
krete aktieplannen van een of meer groep-
en passen in deze kampagne. Want we dragen
daar een gezamelijke verantwoordelijkheid
voor. En natuurlijk moet er een sekretariaat
komen. Tot nu toe heeft het LEK-sekretari
aat de verzending ,zaalbespreking e.d.ge
daan,dat moet verbreed worden.
P,eter Lammers,John Hontelez,Gert Vink en
Fred Gersteling.

I

I \' .~""""..f'br--"':-K"---..-.f#:~r-
1\'

:\

De volgende vergadering is op 20 maart in Utrecht op de Nieuwe Gracht 32.
We beginnen om 11 uur. Aan te raden is om vanaf het centraal station de
bus lijn 2 te nemen en uit te stappen bij de Lange Nieuwstraat. De vol
gende agendapunten worden daar besproken:

AGENDAVOORSTEL

Op 20 maart willen we praten over
1. Tijdstip en hoofdlijnen van de kampagne Nederland Atoomvrij (incl.tenten

kamp)
2. De eisen en vervolgens het samenstellen van een werkgroep die een concept

voor een manifest/verklaring maakt ter toelichting van de thema's en de
eisen.

3. De organisatie van het tentenkamp: wie voert die uit.
4. De nadre invulling van de kampagne: Hoe stemmen we de plaatselijke en de

regionale akties op elkaar af?
5. De demonstratie in Amsterdam. Hoe en wie maakt een voorstel voor de orga

nisatie?
6. Landelijk materiaal: Wat moet er komen, wie gaat dat uitvoeren?
7. Publiciteit: Samanstellen werkgroep daarvoor die aan een draaiboek moet

gaan werken.
8. Secretariaat en interne kommunikatie

Tot 20 Maart
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KORT VERSLAG AKTIEVERGADERING 23 JANUARL

Op zaterdag 23 januari is het voorstel ak
tie Den Haag (zie LEK BULLETIN nr.l) bespro
ken door mensen uit verschillende basisgroep
en,organisaties en politieke partijen uit
het land.
Op die bijeenkomst lieten veel mensen zich
nogal kritisch uit ten opzichte van het
idee om een anti-kernenergietentenkamp
te houden in Den Haag.Dat idee was volgens
velen te centraal gericht en voelden meer
voor een verbreding van regionale akties.
lIHet geeft voor een grotere groep mensen
de mogelijkheid om zich ook te verzetten
tegen kernenergie en aktie te voeren voor
een ander energiebeleid.
Plannen voor andere akties waren op deze
bijeenkomst genoeg te horen.Enkele
ideeën : de hele week centrale akties met
een slotmanifestatie in Den Haag,Den Haag
toch als centraal punt kiezen en daar ak
tie voeren bij instellingen die met (kern)
energie te maken hebben, Den Haag als in
formatiecentrum van akties in de rest van
het land of tijdens de aktieweek in Den
Haag een ultimatum stellen (bijv. over
dumping) en als er aan de eisen niet wordt
voldaan kan het ultimatum uitgewerkt wor
den tot een konkreet aktieplan.
Het is tijdens de vergadering in ieder ge
val duidelijk geworden dat de meeste men
sen kiezen voor meer decentrale akties.
Echte konkrete besluiten over nieuwe
aktie voorstellen zijn er niet gekomen.
Er is wel besloten tot het maken van een
ander aktieplan en dit nieuwe voor-
stel wordt op 27 februari om 11.00 uur
in de Kargadoor te Utrecht besproken.
Alle mensen die de komende tijd aktief
willen strijden tegen kernenergie zijn
welkom.

Verkiezingen worden gekenmerkt door
mooie beloften. Iedere partij zet z'n
beste beentje voor in de wedloop naar
de gunsten van de kiezers. Geen onder
werp wordt vergeten, alles heeft de
aandacht. Centraal staan de drie W's:
werkgelegenheid, welzijn en welvaart.
Een onderwerp als energie krijgt zijn
invulling binnen dit aandachtsveld.
Het maatschappelijk belang van een
energiebeleid wordt algemeen onderkend,
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maar vier jaar gemeentepolitiek heb
ben aangetoond dat energie niet meer
is dan een modern ondergeschoven kind
je. Alleen met de verkiezingen dient
dit wat opgepoetst te worden. De werk
groep Kalkar Tilburg klaagt het ge
meentelijk energiebeleid aan. Op 27
april a.s. worden de partijen uit de
gemeenteraad ter verantwoording ge
roepen voor het ontbreken van een
energiepolitiek. Zij waren niet in
staat het gemmentelijk energiebeleid
een nieuwe koers in te sturen. De ge
meente danst nog steeds naar de pijpen
van de energiemonopolies van landelij
ke overheid, PNEM/KEMA en Gasunie. In
het Tilburgs Energie Tribunaal 182
staan drie thema's centraal:
- Energie en werkgelegenheid: bespa

ringsmaatregelen en alternatieve
energiebronnen zijn de instrumenten
om meer werkgelegenheid te scheppen.
Hoewel de mensen om dit uit te voe
ren staan te trappelen, maakt de ge
meente Tilburg nog steeds geen aan
stal te.

- Energie en portomonnaie: twee voor
beelden - de aanleg van stadsverwar
ming/wijkverwarming, en het akkoord
met de gasprijsverhoging - maken de
energie tot melkkoe voor de slechte
ekonomiese situatie. Géén ander
ekonomies beleid, maar het schrapen
van de 11kale kiplI.

- Energie en Gezondheid: de giro-blauw
weigeraktie en de akties voor een
atoomvrije zone eisen van Tilburg
dat ze definitief nee zegt tegen
kernenergie. Wanneer gebeurt dat eens?

Drie aanklagers (onafhankelijk van de
werkgroep) zullen de politieke partijen
hierover aan de tand voelen. De partij
en zitten als getuigen op het bankje.
Het aanwezige publiek (de jury) en de
speciaal uitgenodigde belangengroepen
zoals bejaarden, windmolenbouwers en
atoomstroomweigeraars zullen het oor
deel over het energiebeleid vellen.
Mr. A. Brenninckmeier zal als rech-
ter de mist rond dit onderwerp pro
beren weg te nemen. Niet dat hiermee
een nieuwe politiek zijn intrede zal
doen, maar de feiten kunnen hiermee
wel op tafel gebracht worden. Alleen
met mooie beloften kom je er niet, dat
zal de inzet van het tribunaal zijn.

Plaats: KWJ-aktiezaal, Korte Tuinstr.7
Tilburg

Tijd: 20.00 uur, 27 april 1982



INTERVIEW MET ROBERT JUNGK

Prof. Robert Jungk (Berlijn 1913), stu
deerde psychologie en geschiedenis in
Berlijn. Na de rijksdagbrand van 1933
werd hij door de nazi's opgepakt. Na
zijn vrijlating ontvluchtte Jungk het
verstikkende klimaat waarin Duitsland
was geraakt om elders in Europa zijn
studie voort te zetten. In 1945 promo
veerde hij tot doctor in de wijsbegeer
te. Hij werd bekend door zijn boek "Die
Zukunft hat begonnen", een kritische

reportage over over de totalitaire in
vloeden van een hoogontwikkelde techno
logie, op de traditionele, democratische
instituten van de Verenigde Staten. Sinds
1964 houdt hij zich bezig met futurolo
gisch onderzoek. In 1978 verscheen "De
Atoomstaat" , waarin Jungk de terreur van
de technologische vooruitgang beschrijft.
In het weekend van 19 september j.l.
gingen leden van de Stroomgroep Stop
Kernenergie Den Bosch naar Salzburg, om
daar een interview te maken met Robert
Jungk. Dit interview werd opgenomen op
video en vertoond tijdens een van de
thema-avonden van de vredesweek in Den
Bosch.

_____________________ïa



A.t4 u. he.t heeó,t OVelt de. a.toom4,taa.t, wa.t
bedoelt u. dan ~e~eJ?

De atoomstaat is, om zo te zeggen. de modernste
versie van de politiestaat. De politiestaat was
een staat, waarin je erg sterke krachten had
die de overheid gehoorzaamden, die de econo
mische machten gehoorzaamden en die probeerden
de maatschappij te beheersen. Maar het had de
macht niet die het nu heeft. Het verschil met
een atoomstaat is. dat degenen die het volk
willen onderdrukken en de mensen controleren.
kernenergie als een excuus kunnen gebruiken.
Ze kunnen zeggen, kijk we willen niet zoveel
macht hebben. maar we moeten wel. omdat we
onze kerncentrales moeten beschermen en omdat
we jullie moeten beschermen. want jullie levens
worden in gevaar gebracht door mensen die tegen
kernenergie ageren of door terroristen die
aktie ondernemen tegen de gevestigde orde en
die proberen kerninstallaties te saboteren.
Om jullie gezondheid en jullie levens te be
schermen moeten we helaas al deze controle
maatregelen nemen en dat betekent dus. con
trole van de mensen die in kerncentrales
werken, controle van de transporten van en naar
atoomcentrales, controle van de mensen die in
de buurt van kerncentrales wonen en uiteinde
lijk controle van iedereen die i n het produk
tie proces werkzaam is, want elke onderneming
draagt wel min of meer bij aan de atoomindus
trie. Nemen we het voorbeeld van een fabriek
die boilers maakt. die later gebruikt worden
in een kerncentrale. De mensen die daar werken
moet je ook controleren. omdat zij opzettelijk
fouten kunnen aanbrengen in de boilers of be
paalde onderdelen ervan. Op deze manier moet
uiteindelijk het hele produktieproces gecontro
leerd worden terwille van een hogere veiligheid.
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In wieM belang 44 he.t om zot n ma.a.:t4c.happ.i.j
te hebben?

Nou, het is duidelijk dat het in het belang is
van hen die de economische macht in handen heb
ben. De politici, die sterke banden hebben met
de economische machthebbers, volgen nou niet
direkt de bevelen op. maar het is wel erg moei
lijk voor hen om los te komen van deze macht,
om er tegenin te gaan. Deze macht zorgt ten
slotte voor het inkomen van de mensen, inves
teert. kortom beheerst ons leven. Zolang ons
leven bepaald wordt door de economie zoals we
die vandaag de dag hebben. een economie die
geleid wordt door een groep mensen die steeds
het laatste woord willen hebben en uit zijn op
zoveel mogelijk winst. zolang dat het geval is
loopt de maatschappij niet langs democratische
maar langs economische lijnen. En wanneer deze
economie een nucleaire economie is. waar kern
energie een belangrijke factor is. dan gaan we
in de richting van een atoomstaat. een totali
taire maatschappij. Maar er is een factor die
maar weinig mensen onderkennen. Alle andere
maatschappijsystemen waren. om het zo te zeggen.
eindig. Ze hielden een tijdje stand. je kon er
tegen in opstand komen en ze omver werpen. Maar
met kernenergie is dat anders. omdat hoe meer
atoomcentrales je h~bt. des te meer radio-aktief
afval je produceert en dit afval en zelfs de
kerncentrales die besmet zijn. moet je contro
leren. Niet slechts een paar jaar; niet slechts
gedurende de tijd dat de mensen die aan de
macht zijn en deze reaktoren bouwen. ze ook wer
kelijk gebruiken, maar ook nog lange tijd daar
na, omdat de vreselijke straling tientallen, hon
derden jaren gevaarlijk blijft. Het gevaar waar
in we nu leven is dat we niet alleen te maken
hebben met een tirannie. maar met een voortdu
rende tirannie. omdat het argument van de radio
aktieve besmetting tientallen, honderden jaren
gebruikt kan worden. Men kan altijd zeggen: we
moeten dit wel doen, we moeten jullie beschermen
tegen de gevaren van de straling, voortkomende
uit de nucleaire industrie of de overblijfselen
daarvan.

Ae.6 we nu. 4;(;oppen me.t he.t bouwen van a.toom
c.el'l.tJr..aleJ en degenen d.i.e we nu. at hebben
.6luUen, .u. da.t da.n het unde va.n de d!r.u
g.tng van een ma.a.:t4c.happ.lj, zoa.t4 IA d.i.e be
.6c.hJteven heeó.t?

Zeker niet. we leven tenslotte al in een tech
nocratische samenleving. die probeert macht
uit te oefenen over de mensen die in het tech
nocratische apparaat werken en hen probeert te
controleren. Maar je zou wel kunnen zeggen dat
als we stoppen met kernenergie, het dan eenvou
diger zou worden om deze technocratie te veran
ren, omdat dan het sterke argument van het moe
ten controleren van kernenergie weg zou vallen.
Aan andere facetten van de technocratische sa
menleving kun je iets doen. Je kunt proberen
de gecentraliseerde technocratische maatschappij
langzaam te veranderen in een meer gedecentra
liseerde samenleving. Je kunt proberen de
massaproduktie af te schaffen en meer klein
schalig te produceren. Je kunt gewoon verbie
den dat nog langer gegevens. over wat mensen
zijn en doen, in databanken worden opgeslagen.
dat mensen voortdurend geobserveerd worden en
dat mensen persoonsbewijzen bij zich zouden
moeten hebben. Dat alles is mogelijk. Het enige
dat je niet ongedaan kunt maken is de nucleaire
dreiging vanwege het langdurige karakter en de
gevaren van de straling.



nooit iets gevraagd. Ook in de progressieve be
weging zijn het de mensen die deze beweging
leiden, die het volk vertellen waar ze voor
moeten vechten en wat ze in de toekomst moeten
willen. En daar hebben menSen voortdurend
het gevoel gemanipuleerd te worden. Ze worden
op dezelfde manier gemanipuleerd door degenen
die nu aan de macht zijn als door hen die mor
gen aan de macht willen zijn. Het is belangrijk
dat mensen zelf ideeën ontwikkelen en dat deze
ideeen gepubliceerd en bediskussieerd worden,
zodat er,als er een nieuw plan, een nieuwe stra
tegie ontwikkeld wordt, bij hen het gevoel ont
staat: dit zijn onze ideeën en niet de ideeën die
ons door anderen zijn opgelegd.

Het .u dus een kw~Ue van bewul>!.wo1UÜ.ng?

Nee, het gaat veel verder. We hebben helemaal
vergeten dat we voor deze maatschappij van
massaproduktie,waarin een paar mensen de produkten
bedenken en de organisatie plannen, een maat
schappij hadden. waarin iedereen die een paar
schoenen maakte. zijn eigen kreativiteit kon
ontwikkelen.Deze mogelijkheid om in je werk je
eigen kreativiteit en je eigen ideeën te ont
wikkelen is verdwenen. We moeten weer wegen vin
den om deze kreativiteit in mensen tot bloei
te laten komen en een kracht te laten worden.
Dat is een reden waarom we af moeten zien van
die enorme massaproduktie eenheden. Mensen moe
ten een mogelijkheid hebben om zich te uiten.
Je kunt die ontwikkeling al zien. Ik bedoel,
overal op de wereld ontstaan kleine gemeen
schappen waar mensen beginnen hun eigen werk
te plannen en uit te voeren, die niet van bo
venaf bestuurd worden, maar werkelijk invloed
hebben op wat ze doen en hoe ze leven.

Kunt u. o~ meeJL detail.!> geven oveJL de aaJLcl van
deze techno~che ~amentev~g?

Volgens mij wordt de technocratische samenle
ving in feite geregeerd door één allesoverheer
send principe. dat in feite de wortel is van
die hele maatschappij en dat is de exploitatie.
Exploitatie van het millieu. expoitatie van
mensen om goederen te produceren. die voor
winst verkocht kunnen worden. Die exploitatie
hangt nauw samen met de toekomst van de techn
nocratie. Zogauw je de exploitatie afschaft.
als je zegt : we willen het millieu niet verwoes
ten. we willen neit alle grondstoffen uit de
aarde peuteren. zo gauw je zègt: je kunt niet
alles uit mensen halen zodat ze meer en
sneller produceren. Op het moment dat je dit
èxploitatieprincipe opgeeft. heb je een andere
wereld. omdat je het millieu en de mensen als
het ware met rust laat. Op dat moment heb je
een andere samenlevingsvorm en een andere le
vensstijl. Ik ben er heilig van overtuigd dat
zo'n andere maatschappij mogelijk is en dat we
op weg zijn een nieuw soort technologie te ont
dekken die ons alles zal geven wat we nodig
hebben zonder het millieu en de mensen te ex
ploiteren. zoals dat nu gebeurt.

Ik denk da-t een van de moe.ilij~te vJr.a.gen .u:
«ttt ku.nnen we doen om deze techno~che
ma.tLt6chappJ.j tegen te houden?

Ik denk dat we dat op twee manieren moeten doen. ~
Eén methode wordt tegenwoordig veel gebruikt ..
en ik denk dat dat ook heel hard nodig is. We , ..~
moeten verzet tonen waar we maar kunnen en pro- )l)~ ~':"~
beren meer mensen te bereiken en te betnvloeden _-------------............::s-.....
zodat ook zij verzet tonen en niet langer mee
werken aan het plan om steeds meer te produ
ceren en steeds meer energie op te wekken en
steeds meer delfstoffen uit de grond te halen
en mensen steeds meer te beheersen en ze steeds
minder rechten te geven. Dit protest en deze
aktie tegen de heersende trend is erg belang
rijk. maar ik geloof dat het verkeerd zou zijn
om het daarbij te laten. Ik denk dat we behal
ve dat ook meer ideeën moeten aandragen hoe zo'n
andere samenleving eruit zou kunnen zien. We
moeten ons daarmee meer bezig gaan houden en
onze fantasie meer laten werken. Volgens mij
is de antikernenergiebeweging in het alge
meen alleen een anti kernenergie beweging. en
onvoldoende een nieuwe maatschappij beweging.
Ik denk dat dat een heel belangrijke andere
kant van de antikernenergiebeweging zou kun
nen zijn. Zelf ben ik begonnen met iets
dat ik future workshops, toekomst werkplaatsen,
noem. Mensa die ergens tegen zijn zeg ik:
wat wil je in plaats ervan? Laat je fantasie
gewoon de 100p.Probeer je een andere manier
van werken voor te stellen, een ander onder
wijssysteem, een andere manier van leven,
andere relaties tussen mensen, en twijfel ner
gens aan. Vraag jezelf niet af of het meteen
te verwezenlijken is of in de toekomst. Volg
gewoon je eigen visie en de ideeen die je ziet
zitten.Maar in de tweede fase van mijn future
workshops beginnen de mensen de ideeën die ze
ontwikkeld hebben af te wegen. en na te denken
over de realisatie ervan. waar de obstakels lig
gen, waar begonnen kan worden, hoe wetten ver
anderd kunnen worden of hoe mensen beinvloed
kunnen worden om wetten te veranderen. Volgens mij
is het vooral belangrijk om de enorme bron die
fantasie is, in mensen te ontdekkenen vooral
in gewone mensen, want gewone mensen wordt

_______________________ili



U kent de anU-IWtltelteJtgiebeweg..i..ng .(J1 veel
.ea.~ldelt. Kunt u -Lw veJt.te-Ue.n oveJt de. ma-
lueJtell waa.-'lop z-ij ak:ti.e voeJten.

Ik vindt de meest indrukwekkende anti
kernenergiebeweging die in Japan. In Japan
proberen ze zo dicht mogelijk bij de centrales
te komen. Ik ben bij een centrale geweest die
als het ware in twee~n gedeeld was. Tussen de
twee gedeeltes zaten demonstranten en op die
manier zijn ze er in geslaagd te voorkomen dat
de centrale in werking zou worden gesteld. Er
is een andere beweging die heel belangrijk is
in Japan. Men probeert zoveel mogelijk mensen
de veranderingen in het milieu te laten obser
veren. Ze laten ze metingen doen. geven ze in
strumenten om de toenemende radio-aktiviteit
te meten, de luchtvervuiling. Ze praten daar
over met andere mensen die nog niet weten wat
hen bedreigt. en vertellen ze wat voor gevaar
ze lopen. Het is ook heel belangrijk meer met
mensen te praten die in atoomcentrales werken.
dan we tot nu toe gedaan hebben. Het is moei
lijk om die mensen te benaderen. maar in de
omgeving van de opwerkingsfabriek in La Hague.
bijvoorbeeld, is dit een groeiende beweging.
Veel van de mensen die nog steeds in de fabriek
in La Hague werken zijn uiterst kritisch ge
worden, en zo gauw als er iets gebeurt staken
ze het werk meteen. of protesteren ze. Ze heb
ben zelfs de nieuwe franse president gedwongen
het transport van nucleair materiaal naar La
Hague te stoppen. Dit was alleen te danken aan
een kleine groep burgers die niet alleen met
andere burgers of andere boeren gingen praten,
maar steeds meer mensen die in de fabriek wer
ken hiervoor wisten te interesseren. Volgens
mij is het een van de belangrijkste taken van
de anti-kernenergiebeweging om niet geisoleerd
te raken, maar met veel mensen te praten, werk
nemers. maar ook met mensen die gewoonlijk
a-politiek zijn, door ze te raken in hun vitale
belangen, in voedsel. in de lucht die ze inade
men. in hun dagelijks leven. We moeten ze laten
zien hoe kernenergie en de atoomstaat hun le
vens gaan beinvloeden. Ik heb met veel mensen
gepraat die vlakbij kerncentrales in Duitsland
wonen en ik heb hun aandacht gevestigd op het
groeiende aantal politiepatrouilles dat langs
komt. op de zoeklichten die geinstalleerd wor
den op de wegen bij de huizen, zodat er geen
nacht meer is omdat die zoeklichten zo sterk
zijn. op allerlei controles als ze naar en van
de markt gaan. Dit soort dingen zijn langzaam
gegroeid. Oe hele verzetsbeweging rond Gorle
ben in Duitsland is gegroeid omdat de mensen
zich ervan bewust werden wat er methen gebeur
de. Eerst keken de mensen de andere kant op en
zeiden: dat is mijn zaak niet. maar als je ze

kunt duidelijk maken dat het wel hun zaak is,
en dat het niet alleen een klein groepje extre
misten is wat zich hiermee bezighoudt. maar dat
de mensen die tegen kernenergie vechten dat
niet voor zichzelf doen. maar voor andere men
sen die zich er nog niet van bewust zijn. Als
je deze mensen kunt laten zien hoe bedreigd ze
zijn. dan heb je een beweging die veel groter
zal zijn dan de arbeidersbeweging in de 1ge en
de 20e eeuw. omdat het deze keer niet alleen
de arbeidersklasse betreft. Het is de arbeiders
klasse plus de huisvrouwen plus de jongeren
plus de boeren plus de werklozen, want dat
hoort ook bij het verhaal. want hoe meer kern
energie je hebt, des te meer mensen zullen er
uiteindelijk werkloos worden. Nu hebben sommige
mensen werk in de bouw van kerncentrales en de
bouw van wegen naar kerncentrales. maar als dat
werk klaar is hebben we meer energie, en die
energie zal machines aandrijven en die machines
en robotten zullen het werk van de mensen over
nemen. Als de mensen dat beginnen te begrijpen,
dat het feit dat overal op de wereld mensen'
werkloos worden, het logische gevolg is van het
feit dat steeds meer energie steeds meer mach
ines aandrijft, als ze dat begrijpen, dan heb
je meer bondgenoten. Ik denk dat de anti-tech
nocratische beweging, die op gang is gebracht
door de anti- kernenergiebeweging, erg sterk
zal worden. Zij zal de komende 25 jaar groeien
en de grootste beweging worden. Niet omdat de
mensen die tegen kernenergie zijn uitzonderlijk
sterk of uitzonderlijk intelligent zijn, maar
gewoon omdat de ontwikkeling die kant op gaat.
Het is net een bevrijdingsbeweging. Hoe sterker
de druk, hoe meer hun levensstijl en hun levens
in gevaar worden gebracht, des te meer zullen
de mensen reageren. En op deze manier zullen
mensen die op dit moment nog a-politiek zijn.
politiek bewust worden, op zo'n manier dat ze
hun rechten en hun levens zullen verdedigen.
Ze willen overleven. Dus de anti- kernenergie
beweging is eigenlijk een overlevingsbeweging.
Als zodanig zal zij steeds sterker worden, om
dat de wil om te overleven de sterkste drang
in mensen is. En zo gauw mensen zien dat hun
levens worden bedreigd, zullen ze daarop rea
geren. Over een bepaald aspect hebben we het
nog niet gehad, namelijk dat kernenergie en
kernwapens hand in hand gaan. Het is in feite
een siamese tweeling, zoals prof. Alfven heeft
gezegd. Hoe meer kernenergie je hebt, hoe gro
ter de verleiding is om meer atoombommen te
maken. Of dat nou door de regering gebeurt of
door tegenstanders van de regering. Volgens
mij is de dreiging van nucleair terrorisme
heel re~el. Alleen komt het niet van links maar
van rechts. De mensen die bommen gooien zijn
meestal van een rechtse beweging die een soort
diktatuur wil vestigen.
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Wat M eJt üncû> de pubLicatie van uw boek
Oe Atoom6t:a.at gebewr.d, dat otv.. cüchteJt bij
cüe atoom.6:taiLt gebJLa.cht hee6.t?

In de eerste plaats worden de mensen die in
kerncentrales werken veel strenger gecontroleerd
dan voorheen. Ze worden gecontroleerd voordat
ze aangenomen worden en als ze er werken worden
ze steeds meer gecontroleerd. Toen ik schreef
dat op gevoelige plaatsen twee arbeiders elkaar
controleren, was dat alleen het geval in Ame
rika. Nu heb je hetzelfde al in Engeland en in
sommige Duitse centrales. Door computerisatie
en door allerlei controlemaatregelen weet de
leiding van de atoomcentrales precies waar ie
dereen op ieder moment van de dag is. Dit houdt
niet op als de mensen de centrale verlaten.
Dit gaat ook nog door als ze ontslag nemen of
krijgen. Ze worden dan nog drie tot vijf jaar
gecontroleerd vanwege de kennis die ze hebben

"" ..-

over de reaktor. Toen ik bijvoorbeeld in La
Hague was, was er relatief weinig controle in
de omgeving, daar in Normandië. Nu is er een
zeer strenge controle van het hele schiereiland
Contentin. In de direkte omgeving van de opwer
kingsfabriek hebben ze nu honden, een paar do
zijn herdershonden, die op indringers losgela
ten kunnen worden. Het aantal politiemannen in
burger is verdrievoudigd. Er is afluisterappa
ratuur geplaatst en er is een speciale geheime
dienst. Dit is allemaal aan het licht gekomen
nu de socialisten in de regering zitten en be
reid zijn om toe te geven wat er tot nu toe
gebeurt is. Ze proberen een en ander te libeJ

raliseren, maar dat zal niet lukken omdat, zo
als ik al gezegd heb, je jezelf als je een
kerncentrale hebt, tot het uiterste moet be
schermen en dat dwingt je tot steeds meer con
trole. Je ziet hetzelfde in Duitsland, in de
omgeving van Gorleben en bij Biblis. Al deze
installaties veranderen steeds meer in mili
taire vestingen. En zo krijg je midden in de
mocratische landen middeleeuwse forten en rond
om deze forten moet je de mensen controleren,
omdat een moderne industriële onderneming op
honderden manieren met de rest van het land
verbonden is. Al deze verbindingen moeten wor
den gecontroleerd. Ik ben twee keer op de zo
genaamde internationale Veiligheids Beurs ge
weest. De laatste keer, in Stuttgart, waren er
drie keer zoveel firma's die hun waar tentoon
stelden als de vorige keer. Het is de snelst
groeiende industrie in de westerse wereld. Dat
zijn dus nieuwe sloten, nieuwe observatie-me
thodes, nieuwe identiteitskaarten, nieuwe soor
ten beschermende kleding voor politie en mensen
in de industrie. Al deze dingen wijzen in de
zelfde richting. We worden een samenleving,
waarin iedere spontaniteit, iedere openheid,
iedere mogelijkheid om te zeggen wat je wil
zeggen zonder bang te hoeven zijn, verdwijnt.
En als we dat niet bij de wortel aanpakken, bij
de oorzaak, die tot op zekere hoogte kernenergie
is en alles wat ermee samenhangt, dan zullen we
een maatshappij krijgen van mensen die niet meer
met elkaar durven te praten, omdat ze niet we
ten of de ander een betaalde informant is die
door de politie gestuurd is. Dat betekent het
einde van alle menselijke omgang. Ik denk dat
dat het meest afschrikwekkende voorbeeld van
een totalitaire maatschappij is, dat we tot nu
toe gehad hebben. Hitler had al deze nieuwe
technologie van beveiliging nog niet. Stel je
voor dat men nu de wereld zou willen regeren
en dat men al dit nieuwe wapentuig tegen zijn
eigen burgers heeft, al die honderden beveili
gings- en controleinstrumenten. Dat zou een
soort super-Hitler zijn. Ook al hebben zij niet
de naam van hitler. Ze kunnen onschuldig uit
ziende personen zijn, maar wat zij doen is niet
onschuldig. Wat zij doen is het vernietigen van
de essentie van de mensheid, van een menselijk
wezen. De essentie van de mens is dat je ver
trouwen hebt in een ander, dat je kritiek kunt
hebben, dat je elkaar kunt liefhebben en niet
bang voor elkaar hoeft te zijn. En dat is wat
er nu gebeurt: de mensen worden steeds banger
voor elkaar.

" fZ



Aparte Atomen 
DE NAMIBIE STUDIE DAG EN EVENTUELE 
GEVOLGEN 

Op de studiedag tegen nukleaire kolla
boratie met Zuid-Afrika, georganiseerd 
door de vier Zuidelijk Afrika groepen 
in Nederland (AABN, BOA, Kairos, KZA) 
en het LEK in samenwerking met enkele 
mensen uit basisgroepen, waren ca. 35 
mensen aanwezig uit zowel Z.A.beweging 
als ui t de AKB . 's Ochtends werden 
drie inleidingen gehouden door respec
tievelijk Peter Manning, van de SWAPO, 
prof. Hans Verheul (een jurist) en Pim 
Juffermans van de AABN . Peter Manning 
hield een inleiding over de geschiede
ni s van Namibië, een geschiedenis die 
bol staat van kolonialisme en uitbui
ting (zie L.B .6/1981). De SWAPO ziet 
duidelijk in dat Zuid-Afrika Namibië 
nooit vrijwillig op zal geven en stelt 
daarom de eis van verplichtende sank
ties tegen Zuid-Afrika . Deze eis geldt 
uiteraard ook voor de handel in ura
nium. De uraniumkontrakten met wester
se landen en maatschappijen zijn een 
essentieel onderdeel van Z.A . 's stra
tegie . Wat wil namelijk het geval? 
Het apartheidsregime probeert Europa 
afhankelijk te maken voor haar energie
behoefte van Zuid-Afrika . Nu reeds 
wordt 23% van de Europese kolenbehoef
te gedekt door ZA. Het precieze per
centage voor uranium is niet bekend ••. 

Sankties tegen ZA zullen dus ook 
Europa zelf treffen. De uraniumkon
trakten met Europa (o. a. via Euratom) 
zijn inmiddels al verlengd tot 1985 . 
Niet alle uranium is geschikt resp. 
beschikbaar voor de aanmaak van a
toomwapens. Omdat ZA bij levering van 
uranium geen enkele beperkende voor
waarde oplegt ten aanzien van de aan
wending, is Namibies uranium wel ge
schikt voor mil i taire aanwending. Om 
deze reden wordt het Namibies uranium 
in Engeland gescheiden van andere 
soorten uranium. Het uranium wordt ge
dolven in de grootste uraniummijn ter 
wereld , de Rössingmijn bij Swakopmund. 
Rio Tinto Zinc, de maatschappij die 
de Rössingmijn beheert, heeft twee po
litieburo's en twee munitieopslagplaat
sen op haar terrein. De zwarte arbei
ders. allen nagenoeg ongeschoold, wor
den op mensonterende en gevaarlijke 
wijze gehuisvest vlakbij de mijn, waar 

het uraniumstof vrij spel heeft. De 
blanken wonen allen in Swakopmund, 
in hun eigen duplexflat met twee 
slaapkamers. In deze badplaats zorgt 
de koele zeewind ervoor dat het gevaar
lijke uraniumstof teruggeblazen wordt 
het binnenland in . 

Prof. Verheul vertelde dat een groep
je juristen bezig is met de voorberei
dingen voor het aanspannen van een 
proces tegen de Staat der Nederlanden 
inzake de heling van Namibies uranium. 
Probleem is nog wie er als eiser op 
zou moeten treden in zo'n proces . Vol
gens de wet moet er sprake zijn van 
persoonlijk belang van de eiser. Pro
cederen door aktiegroepen is dus moei
lijk. Feitelijk ou de ei ser moeten 
zijn: het namibiese volk, d.w.z. haar 
regering (de raad voor Namibië dus) . 
Oe Raad is tot nu toe nogal huiverig 
voor juridiese stappen. Niet zo vreemd 
als je bedenkt dat bijvoorbeeld België 
(atoomstaat no.l) en Chili in de Raad 
zitting hebben. 

De juristen zijn vooralsnog erg po
sitief over het voeren van een proces , 
al is het alleen al door het afschrik
kingseffect dat er vanuit gaat naar 
(potentiële) "handelaren" in Namibiese 
goederen. Pim Juffermans van de AABN 
hield een inleiding over de nukleaire 
kapacitiet van ZA (zie hiervoor ook 
LB 6/1981. 



's Middags ging de vergadering uit
een in drie dikussiegroepen, te weten 
Parlementaire Aktie, Onderzoek en Bui
tenparlementaire Aktie, waarin de mo
gelijkheden voor akties verder uitge
pluist werden. De diskussiegroep Par
lementaire Akties bijv. zal zich gaan 
richten op het geven van briefings en 
voorlichting aan parlementariërs. Ook 
de druk van akties buiten het parle
ment is erg belangrijk, zo vondt men. 

De onderzoeksgroep houdt zich voor
al bezig met de internationale vertak
kingen van Urenco en het prakties on
dersteunen van het aan te spannen pro
ces d.m.v. het leveren van bewijsma
teriaal. 

De diskussiegroep Buitenparlemen
taire akties was verreweg de grootste 
groep. Verteld werd dat er een groep 
bezig is na te denken over een aktie 
tegen UCN/Urenco vanuit een breed ka
der, d.w.z. zowel vanuit de problemen 
van de kernenergie als zodanig als 
vanuit de problematiek van de verkoop 
aan Brazilië (en de gevolgen voor de 
indianen) en de winning in Namibië en 
Australië {Aboriginals). Om zo'n ak
tie te voeren, moet alle informatie 
die er in verband met UCN bestaat en 
nu in afzonderlijke akties aan de or
de komt, bij elkaar worden gebracht. 
Er wordt gedacht aan een informatie
groep van zo'n tien mensen uit AKS, 
ZA, Australië en Brazilië groepen. 
Verder is er ook gesproken over kon
krete aktie op korte termijn. Het zou 
te ver voeren hier in dit artikel o
ver uit te wijden, destemeer omdat 
een gewaarschuwde atoomlobby voor twee 
telt . Mensen die meer willen weten 
over geweldloze buitenparlementaire 
akties tegen UCN/Urenco moeten maar 
even kontakt op nemen met Meth Medura, 
Weverssingel 7, Amersfoort. 

DE BEWEGING BIJ ONZE BUREN RECHTS 

De Duitse Anti Apartheid Bewegung hield 
hield van 16 tot 17 januari ook een se
minar, en twee mensen die ook meegehol
pen hadden met het op poten zetten van 
de studiedag hier kregen een uitnodi
ging om erheen te gaan. Het seminar 
werd gehouden in Köningswinter, een 
klein stadje dicht bij Bonn. Wat het 
eerst opvalt bij dit seminar is de ge
vorderde leeftijd van vee~ van de aan
wezigen (naderhand bleek het hier bij
na uitsluitend te gaan om mensen uit 
de AAB, er waren bijzonder weinig men
sen uit de AKB) en de gespierde taal 
die zij bezigen. Veel zelfbeschuldi
gingen i .v.m. "het duits-koloniale" 
verleden, wat natuurlijk ook wel te 
begrijpen is. Namibië was een Duitse 
kolonie,. en het woord apartheid is in 
Duitsland nog lang niet zo'n geladen 
begrip als dat het hier is. Er bestaan 
hechte banden tussen CDU/CSU en neo
fascisten aan de ene kant, en ZA aan 
de andere kant, in organisaties met 
veelzeggende namen zoals de "Afrikaans
Deutsche Kultur Vereinigung", Förde
rungsgesellschaft Afrika mbH, Hilfs
komitee SUdliches Afrika (Rettet das 
weisse SUdafrika!), Deutsch-SUdafrika
nische Gesellschaft etc. De laatsge
noemde organisatie is verreweg de 
grootste en wordt ondersteund door 
meer dan 20 grootindustriën. Zij zijn 
er vooral op uit om hun beleggingen 
in bijv. de "Bantoe Beleggings Kor
porasie" te beschermen. De SAF (South 
Africa Foundation) is de financier 
van de Duitse beweging in Namibië. 
Aan het hoofd staat Ernst Georg Blohm, 
voormalig nazi, lid van de raad van 
bestuurvan Volkswagen SUdafrika, de 
Unisec- group Ltd, de Oversea-Trust
Corperation, Cramond-lnvestment, EWG 
Finance and Investments Corporatien 
en de First National Development Cor
poratien of South-West Africa. Daar
bij werd hij in 1974 president van 
de Deutsch-SUdafrikanischen Industrie 
und Handelskamroer en onlangs voorzit
ter van de raad van bestuur van SWA
BANK, een Namibiese bank, voor 51% in 
handen van de Dresdner Bank AG, op 
haar beurt onderdeel van de Holding
company F/SOM, waarin mede zitting heb
ben de Banque National de Paris, de 
Banque Bruxelles Lambert en de Bank 
of America. Nou, ga daar maar eens aan 
staan. Het i~ een grote verstrengeling 
van financiële, industriële en poli
tieke belangen en Zuid-Afrika vaart 



zijden onwrikbaar vast bleven houden
aan hun standpunten en waaraan ten
slotte een eind werd gemaakt door de
SWAPO-vertegenwoordiger voor Noord
Europa, die opmerkte dat als er Na
mib1es uranium verrijkt werd in de SU
dit welhaast binnen gesmokkelt moest
zijn, omdat de SU in gesprek met de
SWAPO beloofd had geen uranium, waar
van bekend is dat het uit Namibi~ of
ZA komt, te verrijken. Iedereen scheen
met deze verklaring tevreden te zijn,
tot mijn lichtelijke verbijstering.
Eerst naderhand kreeg ik in de gaten
dat de SWAPO vrij veel geld krijgt van
de SU voor haar strijd, en natuurlijk
staat voor hen het winnen van de
strijd voorop. Dit soort voorvallen
schijnen tamelijk tekenend te zijn
voor links in de BRD. Denk ook maar
eens aan de grote Brockdorf- demon
stratie in 1977, die in feite bestond
uit drie demonstraties georganiseerd
door drie verschillende linkse bewe
gingen. Zolang links nog zo verdeeld
is daar, blijven ze ook klein en leg
gen politiek weinig gewicht in de
schaal. Een aantal mensen op de kon
ferentie stelden hun hoop op de bui
tenparlementaire beweging, met name
dan de zgn. Startbahn West groepen,
die al geruime tijd voornamelijk ge
weldloos en gesteund door jong en oud
verzet voeren tegen de aanleg van een
nieuwe startbaan voor militaire- en
burgerluchtvaart in Frankfort. Een
ding is zeker. De Bondsrepubliek is
een heel moeilijk land om aktie in te
voeren, en een beetje bewondering heb
ik toch wel voor die linkse aktieve
lingen die er steeds maar weer tegen
aan gaan, en zich niets aantrekken van
repressie, berufsverbote, radikalen
erlass etc. Voor meer inlichtingen
over Namibies uraniumtransporten kan
je bij onderstaande personen terecht.

René Proos, Tweede Weteringplantsoen 9
Pim Juffermans, Lauriergracht 116
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daar wel bij. Wat overigens wel opvalt
is de ontstellende hoeveelheid infor
matie waar de Duitse Anti Apartheids
beweging over beschikt. Je kan het zo
gek niet vragen, of er is wel iemand
die er het antwoord op weet. Wapen-
en uraniumtransporten, financiele on
dersteuningen, alles is bekend, alleen
gebeurt er weinig mee. De Duitse pers
is een verschrikking, zo werd gezegd.
Je kunt persberichten versturen naar
ze tot je een ons weegt, maar er wordt
nagenoeg niets overgenomen. De AAB in
Duitsland is maar klein, en ze heeft
het politieke klimaat tegen. De Duit
se vakbonden bijvoorbeeld zijn er nog
lang niet over uit of ze apartheid nu
wel of niet moeten veroordelen, ze
neigen er zelfs naar akties tegen a
partheid af te keuren: In Duitsland
is er ook nooit echt aktie gevoerd
tegen de import van Namibies uranium.
Dat zou kunnen komen door de toch wel
tamelijk unieke opbouw, samenstelling
van de linkse beweging in Duitsland.
De opmerking van een van de aanwezige
onderzoekers dat ook de Sovjet-Unie
Namibies uranium verrijkt, ontlokte
aan de afgevaardigde van de DKP, de
Deutsche Kommunistische Partei, een
tirade van minstens een half uur,
waarin deze zich afvroeg waar de on
derzoeker de euvele moed vandaan
haalde om de Sovjet-Unie zo te belas
teren en dat er zekere buitenl andse
organisaties waren die er baat bij
hadden om de SU zo af te schilderen
etc. etc. Daarna ontspon zich een
pijnlijke diskussie tussen de onder
zoeker en de DKP-man, waarin beide
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australische vakbond?
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De zo unieke aktie van de Australische
havenarbeiders om geen uranium uit de
Rangermijn en de mijnen in Queensland
meer te. verschepen (zie Milieudefensie
jan/febr. '82)heeft een teleurstellende
wending genomen. Wisten de stakende ar
beiders zich bij hun aktie gesteund door
de Australian Council of Trade Unions
(ACTU), vanaf 8 december is dit niet
meer het geval. Toen besloot namelijk
het bestuur van de ACTU, terwijl de voor
zitter, een fel tegenstander van uranium
exploitatie, bij de vergadering afwezig
was, met 16 stemmen tegen 9, om hun vier
jaar oude anti-uraniumstandpunt te laten
vallen. Deze stellingname betekent dat
ook in de toekomst eventuele akties tegen
uraniumwinning niet meer op de steun van
de vakbond hoeven te rekenen.

Een van de redenen voor deze koerswij
ziging is dat de ACTU zich niet meer ge
steund voelde door een grote massabewe
ging. De vakbond zou een Don Quichot ge
vecht gevoerd hebben tegen de komst van
grote multinationale uranium companies.
Bovendien werd de vakbond bedreigd met
boetes die enkele miljoenen dollars zou
den omvatten. Het resultaat van deze om
mezwaai: het tegengehouden uranium wordt
nu toch ingescheept. Binnen enkele weken
kunnen Engeland, Canada, de USA en Japan
opgelucht ademhalen en binnen afzienbare
tijd het uranium in ontvangst nemen.

Toch is nog niet alle hoop verloren,
want de op 8 december voorgestelde koers
wijziging komt in februari nogmaals aan
de orde. Een werkgroep zal dan verslag
doen van de eventueel nog aanwezige pers
pectieven. Misschien dat dan ook de in
ternationale steun voor een anti-uranium
standpunt nog enige invloed uit kan oefe
nen. Want vele organisaties hebben gehoor
gegeven aan de oproep van de Australische
Aboriginies organisatie de anti-uranium
strijd te ondersteunen.

Zo stuurden enkele leden van het Euro
pese parlement, afkomstig uit Engeland,
Nederland, Italië, België en Denemarken
een telegram, waarin de ACTU verzocht werd
de uraniumtraRsporten tegen te gaan om-
wi lle van de vrede. De voorzitter van "de
Internationale Associatie van Machinisten
en Ruimtearbeiders" verklaarde teleurge
steld te zijn dat de ACTU zijn anti-ura
niumpolitiek gewijzigd had en dat Austra
lië nu zijn uranium zonder meer aan ieder
land dat maar wil betalen verkoopt. Van-
uit Europa werd dit voorbeeld gevolgd
door het secretariaat van "The Interna
tional Conference of Coordination of the
Anti-nuclear Movementll(de ICC), Zwitser
land en de Europese anti-kernwapenbeweging.
Engeland liet zich ook niet onbetuigd: de
Engelse vredesbeweging(CND) -evenals de En
gelse studenten tegen kernenergie en Green
peace uit London- drongen er bij de ACTU
op aan om haar anti-uranium standpunt niet
te wijzigen. Vanuit Amerika riepen de in
dianengroeperingen uit de Black Hills en
Minnesota op de staking voort te zetten.
Niet op de laatste plaats omdat de moedige
houding van de Australische arbeiders de
indianen kracht gaf hun strijd tegen de ura
niumbouw in hun eigen woongebieden voort te
zetten. Ook IIFriends of the Earthll uit Ame
rika en enkele anti-uraniumgroeperingen uit
Canada reageerden op de crisissituatie in
de ACTU. Helen Caldicott zei dat de Austra
lische vakbondspolitiek ca. 8000 doktoren
en nog vele andere mensen in Amerika en Eu
ropa tot voorbeeld was geweest. De ACTU
moest zijn anti-uraniumpolitiek voortzetten
vanwege de internationale reputatie die de
vakbond door zijn gevoerde beleid - on
danks enorme druk vanuit de Australische re
gering en atoomlobby - had gekregen.

Telegrammen werden ook verzonden vanuit
de Pacific, de Zwitserse anti-kernenergie
beweQing, de Duitse uraniumwergroep en een
aantal Nederlandse groepen, zoals het Lan-
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delijk Energie Komitee, Friends of the
Earth en Vrouwen tegen Kernenergie. Daar
naast zijn de Nederlandse vakbonden ge
vraagd iets van zich te laten horen . Want
de Australische anti-uraniumstrijd moet
doorgaan , temeer daar vele groeperingen in
Europa en Amerika de vakbondsstrijd van de
ACTU als hun voorbeeld hadden . Zo besloten
de "Waterside Workers ll in Engeland solida
riteitsakties uit te gaan voeren wanneer
de Australische overheid erin zou slagen

een geïmproviseerde haven te bouwen, in
de nabijheid van de echte uitvoerhaven.
Darwin, om het geweigerde uranium achter
de ruggen van de st akende havenarbeiders
om, toch het land uit te voeren. Aldus
het telegram dat WISE naar de ACTU stuurde.

Els Duin ,
WISE NEDERLAND

Het bovenstaande affiche is een uit
gave van "lon en Wind" . Het affiche
is uitgevoerd in kleur . De afmetingen
zijn 60x40 cm. De prijs van het af
fiche bedraagt 14,- per stuk. Bi j be
stelling van 5 of meer affiches is de
prijs 13,25 per st uk. De adviesver
koopprijs is 14,25. Deze prijzen zijn
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inclusief portokosten. Je kunt de af
fiches bestellen door het bedrag "x"
over te maken op gironummer 3712 van
Rabobank Winterswijk t.g.v. "Zon en
Wind", rekeningnummer 64 .650 onder
vennelding van "aff'tche" ,



KEMA
KANKER

HET RADIo-AKTIEVE AFVAL

In de periode 153-'72 heeft de KEMA een
hoeveelheid radioaktief afval in haar tuin
begraven. Het gaat daarbij om onderdelen
van de Nul-energie reaktor (een proef
reaktor), om afval van laboratorium
proeven en om radioaktief ziekenhuis af
val. De KEMA heeft dit afval in verschil
lende kuilen begraven,deels los deels
in plastik verpakt. De kuilen werden en
kel met wat zand afgedekt. Dit was een
levensgevaarlijke situatie, want er speel
den veel kinderen op dat terrein. Tussen
'57 en '79 zijn drie jongeren, die als
kind op het terrein gespeeld hadden,aan
een vorm van kanker overleden. Natuurlijk
beweerde de KEMA dat er geen verband be
stond tussen het overlijden van de drie
jongeren en het begraven radio-aktief
afval. In eerste instantie ontkende de
KEMA dat het afval open in de kuilen
heeft gelegen, maar toen KEMA werknemers
een boekje open deden over hoe er gestort
was, kon de KEMA er niet meer onderuit.
Zij heeft toen zelf bodemonderzoek ver
richt en zei, dat er enkele kilo's afval
lagen. Het Rijksinstituut voor Volks
gezondheid (RIV) echter, toonde aan dat
er in ieder geval tientallen kilo's
thorium-232 en uranium -233 liggen en
bovendien strontium-gO, cesium-137, en ko
balt-60 (mei'79)
Ondanks dit alles ziet de Officier van
Justitie geen reden de zaak via een ge
rechtelijk vooronderzoek verder uit te
zoeken. Dit zou juist veel aan het licht
kunnen brengen, omdat sommige KEMA-werkne
mers alleen tijdens een gerechtelijk
vooronderzoek willen vertellen wat ze
weten. De KEMA zelf ervaart intussen wel
bij de slappe houding van de Officier
van Justitie, want in 1983 is de zaak
verjaard en heeft de KEMA op juridies
gebied niets meer te vrezen.
In ieder geval ligt er dus radio-aktief
afval in de tuin van de KEMA begraven.
Het is duidelijk dat de aanwezigheid van
dit afval de gezondheid van velen bedreigt,
o.a. via besmetting van het grondwater.

De Arnhemse bevolking, en vooral de mensen
die in de aangrenzende wijken wonen, voelen
zich daar niet lekker bij en willen dat
alles zo snel mogelijk wordt opgegraven
en afgevoerd.

HOE GAAT DE OPGRAVING IN Z'N WERK?

De KEMA heeft niet zo nauwkeurig bijge
houden wat ze waar gestort heeft. en dus
zal er eerst onderzocht moeten worden hoe
de kuilen (22 stuks) precies liggen. Dit
gebeurt door het graven van proefsleuven.
Daarna wordt er boven het af te graven ge
bied een grote overkapping gebouwd,zodat
er geen radi o-akti eve stof over Arnhem uit
kan waaien. De lucht wordt via zogenaamde
absoluutfilters geventileerd.
Het opgraafwerk zelf zal met de schop
en niet met machines gebeuren. Dit om
te voorkomen dat de zakken met afval ver
der scheuren en dat de grond nog meer be
smet wordt. Het afval wordt in plastik zak
ken verpakt en op radi o-akti viteit gemeten.
Daarna wordt er een scheiding gemaakt tus
sen meer en minder besmette zakken. De
minder besmette zakken gaan in vaten ver
pakt naar Petten. De meer besmette zakken
gaan, ook in vaten verpakt naar Dodewaard,
waar,"zonodi.gll extra onderzoek wordt ge
daan. Grotere stukken afval worden in plas
tik verpakt en naar Dodewaard vervoerd,
om daar in stukken gezaagd te worden.
Van het radio-aktieve zand wordt beton ge
maakt, dat ook weer in vaten verpakt naar
Petten gaat. Niet radio-aktief zand gaat
terug in de kuilen.
Het vervoer van het afval naar Dodewaard
en Petten wordt verzorgd door het EeN,
dus onder zijn verantwoordelijkheid en
onder zijn vergunningen. Het EeN is daar
bij vrij in een keuze van een route en
hoeft zich niet te houden aan de route ge
vaarlijke stoffen.
Wekelijks zullen vrachtwagens de vaten,
verpakt in containers,afvoeren.Wanneer en
hoe de vaten vanuit Dodewaard naar Petten
vervoerd zullen worden is nog onbekend.
Volgens schattingen van de KEMA zullen er
in totaal 4500 vaten afgevoerd moeten
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worden, en zal het opgraafwerk ongeveer
drie maanden in beslag nemen (van half
april tot half juli)
In september zullen de vaten vanuit Petten
vervoerd worden voor dumping in zee.

DE BEGELEIDINGSKOMMISSIE

Een begeleidingskommissie zal toezicht
gaan houden op de opgraafwerkzaamheden.
Deze kommissie bestaat uit vertegen
woordigers van :het RIV,de KEMA, de ge
meente Arnhem, het ministerie van Volks
gezondheid, en de landelijke en provinciale
arbeidsinspektie. Deze kommissie heeft tot
taak bij te houden wat voor stoffen met
welke straling er uit de grond komen. Ze
heeft daarbij de bevoegdheid om, als er
nieuwe stoffen naar boven komen,of als
er meer straling gemeten wordt dan ver
wacht,de opgraafwerkzaamheden stop te zet
ten voor nader onderzoek.
Omdat er nog steeds pogingen worden gedaan
de KEMA aansprankelijk te stellen en te
vervolgen voor de dood van drie jongerent
is een goed analyse van wat er in de kuilen
zit dus erg belangrijk. Misschien is er
dan voor de Officier van Justitie eindelijk
genoeg reden om een gerechtelijk vooronder
zoek in te stellen. Blijft echter de vraag in
hoeverre de begeleidingskommissie nieuwe
ontdekkingen naar buiten wil brengen en
in hoeverre zij in staat is de KEMA te kon
troleren.
Nu is al zeker dat niet alle aanwezige
stoffen geregistreerd zullen worden. De
zakken radio-aktief afval worden namelijk
niet op alfa-straling gemeten, waardoor
een aantal stoffen niet geregistreerd zul
len worden. Andere stoffen kunnen niet ge
meten worden, omdat ze een korte halverings
tijd hebben,b.v.kobalt-60 heeft een halve
ringstijd van 5,3 jaar en zal dus voor het
grootste gedeelte al vervallen en dus niet
meer te meten zijn.
Een andere taak van de begeleidingskommis
sie is het in de gaten houden van de veilig
heid van het personeel en de bevolking.
Daartoe worden door TNO meetpunten opge
steld. Voor het personeel worden de gebrui
kelijke voorzorgsmaatregelen genomen:
luchtkappen met absoluutfilters,douces,
registratieapparatuur op de kleding,weg
werpoveralls,enz ..
Hoe de kommissie haar taak precies gaat
uitvoeren is nog niet bekend.

DE QPGRAAFVERGUNNING

De KEMA heeft heel lang gewacht met het
aanvragen van een opgraafvergunning. Zij
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wilde eerst van de overheid de zekerheid
hebben, dat het afval in zee gedumpt kon
worden. En dat was moeilijk,want de staats
sekretaris beloofde vorig jaar tijdens
dumpingsakties, dat er na 1981 niet meer
gedumpt zou worden.
Vertraging kwam de KEMA ook nu weer goed
van pas in verband met verjaring van jur
idiese aansprakelijkheid. Bovendien was
vertraging gunstig in verband met de halv
eringstijd van sommige stoffen.
De staatssekretaris, mevrouw Lambers
Hacquebard, heeft de KEMA nu echter toe
gezegd dat de vaten in september gedumpt
zullen worden. De KEMA heeft de vergunning
begin 1982 aangevraagd, en deze zal ook
zeker verleend worden.
Bezwaarschriften kunnen er niet tegen in
gediend worden.



WAAROM AKTI E ?

Wij vinden. dat deze opgraafoperatie niet
ongemerkt aan Nederland voorbij mag gaan.
Deze operatie bewijst eens te meer. dat
er geen andere oplossing voor het radio
aktieve afval is als dumping in zee.Een
dumping is geen oplossing.
De KEMA is de grote promotor van atoomen
ergie en doet zelf veel nucleair onderzoek.
Samen met de andere Arnhemse Instellingen
prijst zij de atoomenergie aan als schoon
en veilig. Deze afval kwestie toont aan
dat atoomenergie niet schoon en veilig is
en dat er geen oplossing voor radio-aktief
afval is. Bovendien toont deze kwestie aan.
dat de atoomenergielobby onbetrouwbaar is
en de bevolking valselijk voorlicht over
de gevaren van radio-aktiviteit.
Als bedrijven als de KEMA zo met radio
aktief afval omspringen. wat kunnen we dan
verwachten van een toekomst met atoomener
gie?
Desalniettemin gaat de atoomenergie-propa
ganda door en zijn Dodewaard en Borssele
nog steeds open. Waar gaat hun afval uit
eindelijk naar toe?

f1)GELIJKE AKTIES

Wij denken aan:
-Blokkades
Als we de transporten tussen Arnhem
en Petten, en Arnhem en Dodewaard blokke
ren,zal ons waarschijnlijk de vraag wor
den gesteld wat we dan met het afval wil
len.We vinden dat we geen uitspraak moeten
doen over waar het afval heen moet,maar

LEZERSONDERZOEK
Een paar LEKbulletins terug hebben we
een lezersonderzoekje gehouden over het
LEKbulletin.De bedoeling hiervan was
dat we doormiddel van deze enquete een
beeld krijgen van hoe de lezers over
het bulletin denken en of er nog sugges
ties zijn voor de toekomst van het blad.
De drieendertig mensen die op het ver
zoek om het lezersformulier intevullen
hebben gereageerd waren over het alge
meen zeer te spreken over het bulletin.
Behoefte aan duidelijke achtergrondin
formatie en op de hoogte blijven
van de diskussies binnen het LEK waren
voor de meesten belangrijke argumenten
van hun abonnement op het LEKbulletin.

juist de onoplosbaarheid van het afval
probleem moeten aantonen.
Er is b.v. een mogelijkheid het transport
van voren en van achteren te blokkeren
om zo symbolisch de onoplosbaarheid van
het afvalprobleem aan te tonen.
We willen in ieder geval niet voor de KEMA
blokkeren,want de mensen uit Arnhem willen
het afval uit Arnhem weg hebben.

-Benaderen van plaatselijke aktiegroep
en.
Het leek ons handig om plaatselijke
anti-atoomgroepen, vooral die langs
de transportroute. van informatie
te voorzien. Dat kan via stencils,
maar zinniger is misschien om ter
plekke voorlichtingsbijeenkomsten
te verzorgen. Iedere groep kan dan
haar eigen aktie voeren. dat kan
variëren van het voorlichten van de
bevolking tot het atoomvrij laten
verklaren van gemeentes door
gemeenteraden, blokkades, etc.

-Dumpingakties.

Er zijn natuurlijk nog meer akties moge
lijk, laat je fantasie de vrije loop.

Voor meer informatie kun je bellen of
schrijven naar: de Wiltstraat 77,Arnhem
tel:085-514957.Alleen telefonisch te
bereiken op de woensdagen tussen 4 en
7 uur.
Een informatieboekje over de Arnhemse
instellingen, Alles op een hoop, is te
bestellen bij het sekretariaat van Dode
waard gaat dicht, postbus 1357. Nijmegen,
of door overmaking van f7.- op giro
nummer 4176911 van de Gelderse Stroom
groepen te Nijmegen.

Dat het LEK-bulletin een duidelijke plaats
inneemt naast de andere energiebladen
was voor bijna iedereen een duidelijke
zaak.
Verder waren er weinig negatieve kritiek
en ten opzichte van het uiterlijk en de
inhoud van het blad. Veel mensen vonden
wel dat er te weinig aandacht besteed
wordt aan regionale groepen en plaatse
lijke akties.
We willen graag verandering hierin breng
en maar dat kan alleen als er voldoendde
informatie op dat gebied aan ons doorge
speeld word. Iedereen die wat kan vertel
len over akties in de eigen omgeving kan
hierover een stukje schrijven in het
bulleti n.
We bedanken de lezers die op de enquete
gereageerd hebben en wensen ze met dit
nummer weer veel leesgenot.

De infogroep.
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In september 1979 organiseerde MUSE
(Musicians United for Save Energy)
een groot concert in Madison Square
Garden in New Vork. waaraan talloze
Amerikaanse artiesten hun medewerking
verleenden. Met dit festival werd ge
probeerd om geld bij elkaar te krij
gen om plaatselijke en landelijke
anti-kernenergiegroepen te ondersteu
nen, De plaat die van dit concert ge
maakt werd is al lange tijd in Neder
land verkrijgbaar. Er is echter in
dertijd ook een film van het concert
gemaakt. waarin o.a. Bonnie Raitt.
James Taylor. Jackson Browne. Carly
Simon. Bruce Springsteen. the Doobie
Brothers en Graham Nash te zien zijn.
Deze film zal 22 april in 25 biosco
pen in Nederland in premiére gaan.

Het is de bedoeling dat de film ge
lanceerd gaat worden door middel van
een groots opgezet popfestival. waar
van de baten ten goede zullen komen
aan de Nederlandse energiebeweging.
De voorbereidingen van het festival
zijn al in een tamelijk vergevorderd
stadium. De datum(9 april) en de plaats
(de Irenehal in Utrecht) liggen al
vast. Ook zijn er al kontakten geweest
met de artiesten. Op dit moment zij
de volgende groepen benaderd: THE BEAT
MADNESS. UB 40. THE CURE. THE CLASH.
THE GANG OF FOUR. JOE WALSH. JACKSON
BROWNE, CROSBV STILLS &NASH. UDO
LINDENBERG. DOE MAAR (allemaal onder
voorbehoud). Hieruit zullen dan uit
eindelijk enkele groepen gekozen wor
den. De presentatie zal waarschijnlijk
in handen zijn van DJANGO EDWARDS. die
een eigen show over het onderwerp zal
maken. Al deze artiesten zullen gratis
optreden. Zij krijgen alleen een on
kostenvergoeding.

Het festival wordt voor het grootste
gedeelte georganiseerd door de Amster
damse Filmmaatschappij (zij hebben de
de Nederlandse rechten op de film).
Daarbij hebben ze onze medewerking ge
vraagd. De techniese organisatie (po
dium, apparatuur, belichting) is uit
besteed aan MOJO.

Onze taak is het om ervoor te zor
gen dat het niet zomaar een popfesti-

val wordt. maar dat het geheel een
duidelijke politieke kleur krijgt.
Dat wil zeggen dat er standjes moeten
komen en verder ook dingen als: ten
toonstellingen, videotoestanden, spre
kers, demonstraties van alternatieve
energiebronnen etc. Waarschijnlijk zal
het ook mogelijkzijn om in bioscopen
waar de film draait met standjes te
gaan staan.

Wat gebeurt er met het geld? het
is de bedoeling dat er een stichting
komt die het geld dat het festival
opbrengt gaat beheren. Een soort anti
kernenergiefonds waarin mensen uit
de hele energiebeweging zullen zitten.
Het geld zal gebruikt kunnen worden
om allerlei akties en projekten finan
cieel te ondersteunen. En dan wordt
niet alleen gedoeld op anti kernenergie
aktiviteiten. maar ook op initiatieven
op het gebied van alternatieve energie
vormen.

De opzet van het festival is dat
mensen die eigenlijk alleen voor de
muziek komen. d.m.v. politieke aktivi
teiten tijdens het festival geinteres
seerd zullen raken in de energiestrijd.
Op die manier kan dit gebeuren een
wezenlijke bijdrage leveren aan de ver
breding van de beweging. Ook is dit
een manier om veel positieve publici
teit te krijgen voor de doelen die wij
nastreven. Tenslotte zal dit festival
ervoor zorgen dat we geen bankoverval
len meer hoeven te plegen en dat we
eindelijk zonder financiele steun van
het Kremlin kunnen opereren.

We hebben allerlei groepen een brief
gestuurd met het verzoek om hun mede
werking te verlenen aan dit festival.
Zodra we genoeg reakties binnen hebben
gaan we een bijeenkomst beleggen om het
een en ander nader uit te werken. Als
er nog mensen zijn die willen reageren
dan kunnen ze bellen of schrijven naar
René of Eus van het LEK tel. 020-221366

2e Weteringplantsoen 9
1017 ZO AI dam.
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OOCUMENTATIE-f'W' :GEEN NUKLEAlRE KDLLA 
B.QB8TlE.1ELZUlD-AFRIM.--

Op 28 november jongstleden werd in het
utrechtse Kreatum een studiedag gehou
den over de uraniumroof uit Namibië.
Ondanks de matige opkomst was de studie
dag toch een succes, mede dankzij de
kwaliteit van het gebodene. Om de dag
te ondersteunen en om meer informatie
te geven over deze materie, is er een
documentatie-map verschenen die bij de
onderstaande organisaties voor een
luttel bedrag is te bestellen. De arti
kelen die in de map staan hebben de
volgende titels:
- Zuid-Afrikals nucleaire capaciteit
- Internationale vertakkingen van

Urenco
- Het illegale karakter van de Neder

landse invoer van uranium uit Namibië
- Uraniumroof uit Namibië: diskussies

in het parlement
Deze map geeft waardevolle informatie
over dit onderwerp en is ook geschikt
voor mensen die zelf niet op de studie
dag aanwezig waren.

Prijs: 12,50(+ porto}
Te bestellen bij:
- Landelijk Energie Komitee

2e Weteringplantsoen 9
1017 ZD Amsterdam
giro: 3567199

- Anti-Apartheids Beweging Nederland
postbus 10500
1001 EM Amsterdam
giro 580900
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OODEHMRD GAAT DICHT '81
EEN EOIOVERSLAG

Het boek DODEWAARD GAAT DICHT '81 heeft
als onder.titel een fotoverslag. Dat is
het ook en daardoor vallen de tekstfout
jes niet zo op. Het is natuurlijk een on
mogelijke eis om volledigheid te verwach
ten, maar ik vindt het materiaal wat sum
mier. De uitgave is goed verzorgd en er
zitten hele mooie plaatjes bij. Persoon
lijk vindt ik de geweldsimpressies te do
minerend en de leef- en aktieimpressies
te summier, maar wat dat betreft is mijn
mening even sterk gekleurd als die van
anderen,die tot een omgekeerde konklusie
zouden kunnen komen. Gekleurde meningen
en zwartwit foto's in een relatief goed
kope bundel.

Bestellen bij: Onderstroom, postbus 1334
6501 BH Nijmegen
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Deze uitgave van de Vereniging van Ne
derlandse Gemeenten heeft als doel om
informatie te geven aan gemeenten die
met windmoleminitiatieven te maken krij
gen of in een enkel geval zelf een wind
molen zouden willen oprichten. Behan
deld worden achtereenvolgens: de tech
niek van windmolens, de mogelijke ef
fecten op de omgeving en tenslotte
welk beleid een gemeentebestuur kan
voeren in konkrete gevallen waarmee
men wordt gekonfronteerd.
Te bestellen bij de Vereniging van Ne
derlandse Gemeenten,postbus 30405,
2500 GK, IS Gravenhage.
Tel.:070 - 624721



DAARO'1 GEEN KERNENERGIE
In 1978 besloot het Landelijk Samen
werkingsverband (LSSK) een boek uit
te geven waarin op overzichtelijke
wijze in vraag en antwoordvorm een
uitgebreid skala van aspekten van kern
energie en de energievoorziening aan
de orde kwamen.Dit jaar is er een nieuwe
geheel herziene uitgave verschenen,
waarin de inzichten en de ontwikkeling
en uit de afgelopen tijd verwerkt zijn.
Het boek is een uitgave van de stroom
groep Ni jmegen .
Er is qua inhoud nogal wat veranderd
in deze nieuwe uitgave in vergelijk
ing met de vorige.
De belangrijkste wijzigingen betreffen
hoofdstuk drie (alternatieve energie
bronnen) en hoofdstuk vier(de anti
kern energie beweging)
Laten we kort ingaan op wat in de ver
schillende hoofdstukken en bijlagen
behandeld wordt.
Hoofdstuk 1 gaat in op de gevaren van
kernenergie. Aan de orde komen de milieu
gevaren, samenhang tussen vreedzaam
en militair gebruik en maatschappelijke
gevolgen van een plutonium ekonomie.
Basis informatie over de splijtstofsik
lus en radio-aktiviteit is opgeno-
men in twee bijlagen achter het boek.
Hoofdstuk 2 gaat in op welvaart,ekono
miese groei en werkgelegenheid. Hoe
noodzake li jk is kernenergie vanui t di t
oogpunt voor ons en voor de derde we
reld landen.
Hoofdstuk 3 betreft de alternatieve
energiebronnen.Wat zijn de mogelijk
heden ,voor-en nadelen van deze vormen
van energie en waarom nemen ze een on
dergeschikte positie in?Ook aandacht
aan energiebesparing.
Hoofdstuk 4 behandelt de anti kern
energie beweging.

8

De strategie van de antie-kernenergiebe
en de reakties daarop van de overheid(de
BMD) en bedrijfsleven komen in dit hoofd
stuk aan de orde.
Naast de bijlagen over radioaktiviteit
en straling en de splijtstofsiklus be
vat het boek een bijlage over Harrisburg
en over La Hague.De laatste paginas zijn
voor een overzicht van publikaties be
treffende de AKB,energiepolitiek en al
ternatieven.Verder bevat het boek 24 fo
tos van verschillende akties.

Het boek is te koop in verschillende boek
handels voor f5,- en is ook te bestel-
len door overmaking van f9,- op giro
4198154 t.n.v.F.Schliekelmann,Nijmegen
o.v.v.Daarom Geen Kernenergie.

Op 19 juli 1971 trad de Overeenkomst
van Almelo in werking, waarbij drie
landen zich verbonden om gezamenlijk
de verdere ontwikkeling van het gas
ultracentrifugeprocédé voor de pro
duktie van verrijkt uranium te stimu
leren. Mr. Domsdorf schenkt allereerst
aandacht aan technologische en orga
nisatorische aspecten. Vervolgens be
spreekt hij de taak van de Gemengde
Commissie en in het verband daarmee
de in het verdrag neergelegde artike
len, welke beogen waarborgen te schep
pen ter voorkoming van de proliferatie
van kernwapens. Dat voert de schrijver
tot een afzonderlijke bespreking van
de relaties van het UC verdrag met het
non-proliferatieverdrag en het Euratom
verdrag. Verder analyseert hij in het
kader van de drie bovengenoemde verdra
gen .de positie van de kernwapenstaten
Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk
alsmede - met het oog op het W. Eo U. ver
drag- de positie van de niet-kernwapen
staat, de Bondsrepubliek Duitsland.
Tenslotte worden de bepalingen inzake
wijziging en beëindiging van de Over
eenkomst aan een beschouwing onderwor
pen.
Een droog boekje eigenlijk,maar wel heel
nuttig voor diegenen die zich vertrouwd
willen maken met alle facetten van de
UCN.Het is een uitgave van Tjeenk Willink
Zwolle en te verkrijgen in iedere goede
boekhandel.



~1ANIFESTATIE TEGEN DE HOJE GASPRIJZEN
3 APRIL AMERSFOORT

Op 3 april organiseren de stookkosten
komitees samen met het Landelijk Om
budsteam Stadsvernieuwing, Konsumenten
Kontakt en het Landelijk Energie Komi
tee een manifestatie tegen de hoge
gasprijzen. Plaats: de Flint in
Amersfoort.
Het programma is nog niet bekend, maar
verwacht kan worden dat er aandacht
besteed zal worden aan de lopende ak
ties tegen de hoge gaspri~z~n, aan de
aardgaspolitiek en de posltle van
Shell en Esso daarin en aan de woon
lastenproblematiek in het algemeen.
Minister Terlouw wordt uitgenodigd om
handtekeningen tegen de hoge gasprij
zen in ontvangst te nemen.
Verdere informatie bij:

sekretariaat Landelijk Overleg
Aardgasaktie, Oude Gracht 86

1811 CM Al kmaar
tel. 072-117137

of bij het LEK

SPREKERSISTERS GEVRAAGD

Regelmatig krijgen wij,sekretariaatsmede
werkers/ster het verzoek om namen te noe
men van sprekers/sters die spreekbeurten
willen houden over onderwerpen op energie
gebied. Het kost ons vaak veel moeite en
tijd om hiervoor mensen te vinden die
dit willen doen.Om deze reden en omdat
nog meer organisaties met hetzelfde pro
bleem hebben te kampen, is het idee ont
staan om een soort van sprekersisters
coördinatie te organiseren. Wij hebben
daarom een tijdje geleden brieven naar
verschillende energiegroepen gestuurd
net het verzoek om aan ons informatie te
geven over mensen die bereid zijn om af
en toe een praatje te houden op een dis
kussiebijeenkomst.Mensen die hierop nog
niet gereageerd hebben,vragen we dit als
nog te doen. Voor wie geen brief heeft ont
vangen maar wel eens voor een groep wil
spreken kan ons bellen of schrijven.
(liefst met voorkeur van onderwerp)

BOEKHANDEL "KATASTROFE"

In Sittard is geopend boekhandel "Kata
strofe". De boekhandel is een onderdeel
van de aktiviteiten van Kollektief Ram
penplan. De boekhandel verkoopt niet al
leen boeken, maar ook posters, kringloop
artikelen, stikkers, buttons, fietsvlag
getjes, kaarsen, vliegers en zelfs stem
pels. Het uitgangspunt van 11 Katastrofe 11

is dat bepaalde informatie overal ver
krijgbaar moet zijn. De "winst" zal ge
stopt worden in allerlei mens en milieu
vriendelijke aktiviteiten. De winkel be
vindt zich aan het pleintje achter Put
straat 22 in Sittard. Tel. 04490-24803

KERNPAKKEf TE KOOP
Bij het LEK verschijnt zeer binnenkort
de informatiebrochure KERNPAKKET,
waarin diepgaand de techniek van de
kernenergie wordt beschreven.
Wat is straling, welke soorten zijn
er en welke gevaren zijn daaraan
verbonden?
Hoe zit de splijtstofcyclus in el
kaar en welke risikos zijn aan de
verschillende onderdelen verbonden?
Hoe duur/goedkoop is kernenergie, en
hoe bereken je dat, wat levert het
op aan werkgelegenheid?
De brochure is bedoeld voor mensen
die willen weten tegen wat precies
we nou vechten.
Mensen met middelbare schoolopleiding
B-pakket zullen er niet veel moeite
mee hebben. Anderen meer. Het lijkt
ons ook geschikt om als groep te be
studeren, als er tenminste iemand in
gewerkt is in de beginselen van de
natuurkunde.
40 paginas, inklusief porto f 3,50
overmaken op gironr. 3567199, tnv.
LEK Amsterdam, ovv. Kernpakket.
5 ex. voor f 15,--, 10 ex. voor
f 26,25. Voor doorverkoop is korting
mogelijk.



ENERGIEWINKEL GRONINGEN

In Groningen is op 31 januari een ener
giewinkel geopend. In de energiewinkel
wordt informatie gegeven over alterna
tieve energie, energiebesparing, (anti)
kernenergie, kolencentrales, kolenver
gassers etc. Dit door de verkoop van
boeken en brosjures en door het verwij
zen naar andere organisaties die hier
mee bezig zijn. Daarnaast zullen er in
formatieavonden, tentoonstellingen en
aktiviteiten voor scholen georganiseerd
worden. Enige financiele steun is van
harte welkom. Iedereen die dit ini
tiatief wil steunen kan een bijdrage
storten op giro 2571849 t.n.v. Ener
giewinkel Groningen, p.a. Taco Mes
dagstraat 9 Groningen.

FORUMDISKUSSIE

Op 6 maart, s'avonds om 8 uur is er in
het cultureel centrum IIDe Vest" in Alk
maar een forumdiskussie over kernenergie,
afvalverwerking en natuurbeheer. Vertegen
woordigers van politieke partijen in pro
vinciale staten zijn hiervoor uitgenodigd.
De avond wordt georganiseerd door een twin
tigtal milieu-, energie- en natuurgroepen
uit Alkmaar e.o.

HET LEK-EISENPAKKET

Voor mensen die wel eens willen weten
wat het LEK onder een milieuvriende
lijk en demokraties energiebeleid
verstaat,bestaat er de mogelijkheid
om het nieuwe eisenpakket te bestellen.
Dit eisenpakket geeft een duidelijke
weergave van standpunten,meningen en
wensen van veel groepen en organisaties
die aktief zijn op energiegebied.
Deze eisen worden natuurlijk ook onder
schreven door alle LEK-organisaties.
De onderwerpen die in dit pakket aan de
orde komen zijn:
Kernenergie,energiebesparing,fossiele
brandstoffen,stromingsbronnen,energie
opwekking,energie en werk,energie als
wapen,energie en ontwikkeling,demokra
tisering noodzakelijk,op weg naar een
demokraties energieplan,volledige op
enbaarheid en demokratische rechten.
Het eisenpakket is te bestellen op giro
nummer:3567199 t.n.v.Het LEK Amsterdam
o.v.v.Het eisenpakket

BUlTONS

De buttons met de helm en het anti
atoomzonnetje zijn weer te bestellen
bij het LEK-sekretariaat.
- Voor groepen fO,70 per stuk

Verkoopprijs f1,-
- Losse verkoop f1,- per stuk
Gironummer: 3567199 t.n.v.het
LEK Amsterdam.
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