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voorwoord
Het hiervolgende is geen diepgravende
qnalyse van ontwikkelingen op het ter
rein van de energievoorziening. Daar
over zijn al heel wat dikke pillen ge
geschreven. Dit stuk heeft de bedoeling
een korte, duidelijke weergave te zijn
van standpunten, meningen en wensen van
veel groepen en organisaties die aktief
zijn op energiegebied.

Een aantal van die groepen en organi
saties zijn georganiseerd In het LEK.
In het LEK zijn de voorbereidingen voor
het stuk gestart. Vandaar dat we het
hebben genoemd: het LEK-eisenpakket.
Dat wil niet zeggen dat het stuk daar
mee geesteliJk eigendom is van het LEK.
We hopen eigenlijk dat nog veel meer
groepen zich erin kunnen vinden of er
mee kunnen werken. Dan zou dit elsen-

inleiding
Jn nauwelijks tien jaar tijd is de ener
gie van een nauwe I tjks omstreden, van
zelfsprekende.zaak, tot een tel bedlskus
sleerd probleem in Nederlánd geworden.
oe toenemende bezwaren tegen kernenergie,
de zogenaamde oliecrisis, de terugkomst
van de kolen en het voortdurend negeren
van andere vormen van energievoorziening
ziJn hier de belangrIjkste oorzaken van.

Steeds meer mensen zijn zich, om ver
schillende redenen In bet energiedebat
gaan mengen. De belangrijkste stelling
was en Is dat kernenergie gestopt moet
worden, maar langzamerhand is een beeld
ontstaan van de problemen van de totale
energieproduktie en -konsumptie en de
noodzaak van ingrijpende veranderingen.
Steeds duidelijker wordt dat de machts
verhoudingen In de maatschappij een rem
zIJn" Hoewel de electriciteItsbedrijven
In overheidshanden zljn, voeren ze een
autonoom beleid, los van de publieke
opinie. De Invloed van de grote olie
maatschappiJen e.d. beperken de mogelijk
heid tot koersverandering aanzienlijk.
Het verzet vanuit de bevolking heeft
de vorige regering ertoe gedwongen
een procedure te ontwikkelen die haar
energiepolitiek zou maken. De zogenaam
de brede maatschappelijke diskussie o
ver (kern)energle zou eén krachtmeting
moeten worden'tussen de AntI-Kernenergie
-Beweging (AKB) aan de ene kant en de

pakket kunnen uitgroeien tot wat het
zou moeten zijn: een weergave van een
brede maatschappe1ijke or iêntat ie, op
een energiebeleid dat milieuvriendelijk
vredelievend, demokratles en werkschep
pend is. Dat is mooi en makkelijk gezegd
en het kan ook.

Er zal wel het nodige op zijn kant of
op zijn kop moeten worden gezet. En daar
voor is macht nodig; macht die wij al
leen kunnen vormen door beweging, door
aktie. Wij hebben immers geen beschikking
over grote geldstromen, over energIe
grondstoffen en verwerkende industrieên.
Wij hebben slechts de beschikking over
een gezond verstand en over het onuit
roeibare idee dat we met zijn allen dat
verstand kunnen laten zegevieren.

overheid, het bedrijfsleven en de elec
triclteitswereld aan de andere kant.
Dankzij forse druk uit de AKB, vakbewe~

gIng, politieke partijen en andere maat
schappelijke organisaties Is die B.M.O.
enigzins verbreed van opzet. Maar n09
altijd ontbreken belangrIjke elementen
in de opzet om de B.M.O. tot een accep
tabele diskussievorm te maken. B.M.O.
of niet, er is een diskussie over de
energievoorziening aan de gang. Het LEK
neemt In deze diskussie stelling door
op een rijtje te zetten aan welke eisen
een demokratiese en milieuvriendelijke
energievoorziening moet voldoen. Een
energievoorziening ook die rekening
houdt met de belangen van andere vol
keren en generaties

Naar een mi lleuvrlendeliike en demo
kratjese energievoorzIen n9:

De organisaties die In het Landelijk
Energie Komitee samenwerken streven
naar een milieuvriendelijke en demokra
tlese energievoorziening in de ruimste
zin van het woord. Onder een milieuvrien
delijke energievoorziening wordt verstaan
dat de opwekking van energie en het ver
bruik van energie zodanig plaatsvinden
dat de bestaansvoorwaarden van de mensen
niet worden aangetast doordat:
-de hulpbronnen opraken
-atmosferische en ecologische evenwichten
in gevaar worden gebracht.

a------'----------------_.



Het gaat hier om hulpbronnen en evenwich
ten die voor de huidige en toekomstige
generaties van levensbelang zijn.
Maatregelen in de energievoorziening al
ieen zijn niet voldoende. Produktie en
konsumptie zullen plaats moeten vinden
binnen de mogelijkheden van het milieu.
Wegwerpeconomie en verspilling zullen
plaats moeten maken voor de kringloop
economie en mi I leuvr lenëe l l.jke produk
tie en konsumptie.

De energievoorziening is momenteel
i n handen van grote ondernemingen en
economische ~chtsblokken van staten en
elltés. Daardoor wordt energie vooral
gezien als handelswaar en als machts
middel. Snelle uitputting van grondstof
fe, grote risico's voor mans en milieu
en een steeds groter wordende ongel iJk
held tussen volkeren in de wereld en
tussen bevolkingsgroepen in lenden ziJn
daarvan het gevolg.

kernenergie
Kèrnenergfe wordt wel eens schoon ge
noemd omdat het geen kooldioxide, zwa
veI of andere vormen van Iuchtveront
reiniging produceerd. Maar de gevaren
van kernenergie hebben een ander, ab
soluter karakter. Tijdens het kern-
sp 11Jt Ingsproces In een kerncentra Ie
ontstaan voor mens en dier gevaarlijke
radloaktleve stoffen. Tevens komt biJ
dat proces veet straii ng vr lJ. Stra Ii ng
verhoogt de kans op o.a. kanker en ge
netische afwijkingen. Oe middelen om
die stoffen en die straling uit de buurt
van mensen te houden zJjn onvoldoende.
In een kerncentrale, maar vooral ook
Jn uraniummijnen en opwerkingsfabrieken
(waar getracht wordt uit het kernsplij
ttngsafval nog bruikbare resten te ha
len en plutonium te winnen) topen de
arbêiders dan ook voortdurend gevaar.
Vooräl bij reparaties en dergelijke
krijgen veel (vaak tijdelijke> arbeiders
in minuten tijds hun Jaarlijks maximaal
toegestane dosis stralins (of meer, want
aan handhaving van die regels schort het
nog wel eens). Ongelukken in kerncentra
les of opwerkingsfabrieken komen vaak
voor, soms heel ernstIg (Harrlsburg, La
Hague, Windscale>, MenseliJke oorzaken
of een w~igerend koelsysteem ziJn de
meest voorkomende oorzaken. Een grote
hoeveelheid radioaktieve stoffen kan
dan vrljkomen,ook In de verre omgeving.

~---------

Om een mens en milieuvriendelijke ener
9levoor~iening te verwezenlijken is de
mokratles beheer nodig. Betrokkenen moe
ten meebeslissen over de aard en de om
vang van de energieopwekking en het ver
bruik, zowel nationaal als internationaal.

De hoofddoelstelling van het LEK Is
tegelijkertijd een mi lleu-, een economische
en een politieke doelstelling. Die hoofd
doelstelling, een milieuvriendelijk en
demokratles energiebeleid, is een keuze
voor en tegen een heleboel zaken, die
nauw met elkaar samenhangen. In het vol
gende zullen we trachten die zaken op een
rijtje te zetten. als bevestiging van de
gemeensçhappellJke basis van de LEK or
ganisaties, maar vooral als aanmoediging
voo.r mensen en groepen daarbuiten, om ver
der te kij~en(en te doen ) als de neus
lang is.

Een(nog ntet voor
gekomen) maximaal ongeluk zal in een ge
bied van honderden vierkante kilometers
dood en verderf zaaien. Velen zullen bo
vendien naAerhand aan kanker sterven of
doodgeboren of mismaakte kinderen krijgen,
de maatschappij zal voor vele Jaren ont
regeld zijn. De winning van uranium is
zeer gevaarlijk voor de mijnwerkers en de
omwonenden, door de radloaktieve stoffen
die verspreid worden. De opwerking van het
afval Is een techniek die nog maar slecht
beheerst wordt en een voortdurende ver
ontreiniging van het milieu veroorzaakt
door lozing van grote hoeveelheden radio
aktieve stoffen. Hef opslaan van hoog
radioaktiefafval en kernspifjtingsaf-
val vormt wellicht het grootste pro
bleem. Dat afval blijft duizenden ja-
ren sterk radloaktfef. Opslag In zout
of kleilagen Is onaanvaardbaar, vanwege
de mogelijkheid tot lekkage naar het
grondwater. Dumping van laag- en mIdden
radioaktief afval In zee is onaanvaard
baar gezien de beTnvloeding van het zee
milieu. De snelle kweekreaktor (zoals In
Kalkar). een zogenaamd tweede generatIe
type kerncentrale waar plutonium wordt
gekweekt en verbruikt, levert nog meer
problemen op, zoals de koeling met het
uiterst explosieve natrium. Bovendien Is,
het plutonium, behalve radioaktief, ook
een van de meest giftige stoffen ter we-



t"eld <30.000 X giftiger dan blauwzuur}
Ook biJ kerncentrales gaat 2/3 van de
energIe in het koelwater verloren (ther
mIsche verontrelnlgtng).
Tenslotte Is kernenergie een energie

vers11ndend proces. Oe miJnbouw, de zui
vering van bet erts (van 0,01% naar zuI
ver uranium), de omzetting en verrijking
van het uranium, het maken van de brand
stofstaven, het bouwen van de kerncen
trales, het opwerken, de afvalkoelIng
e.d. ziJn erg energfelntenslef. Het Is
zeer waarschIjnlijk dat de energie die
door kernsplijting In electriciteit om
gezet wordt niet opweegt tegen de ener
gie"kosten", die van tevoren ziJn ge
maakt. Hier ziJn slechts de technIsche
bezweren genoemd. Verderop In dit pakket
za' blijken dat het daarbij niet bliJft.
De veiligheidsmaatregelen en het gevaar
van atoomkennlsversprefdlng maken kern
energie evenzeer onaanvaardbaar. DIt
geldt (in principe) ook voor kernfusie.
Hoewel nog In het experimentele stadium,
lIjken aan deze techniek (samensmelten
van atoomkernen onder zeer hoge tempe
raturen) veel problemen te zitten: Ra
dloaktlevitelt, beheersbaarheid en ken-

energiebesparing
EnergiebesparIng betekent In de
eerste plaats doelmaflg energie
verbruik. Dat wt f zeggen, voor Ie-
dere toepassing moet die energie-
bron gekoz-en worden die daarvoor
het meest geschikt Is (voor koken
bIJv. gas en niet electriciteit).
Voorts dat atle energie van een ener
giebron optimaal gebruikt wordt (en
ntet dat, zoals bij electrlclteltop
'Wekking nû, 2/3 1n tiet koe I~ter ver
dwIJnt). Ten derde dat er zo wel nlg,
mogelijk energie verbruikt wordt, door
mld~el van toepassing van technologlese
verbeteringen (zuinige motoren, isola
tie e.d.). Een belangrijk voorbeeld hier
van fs de warmte/krachtkoppeIt n9 of fo
tal energy (stadsverwarming); eJectri-
c i teIt (kracht) en warmte worden tege-
I1JkertfJd opgewekt. Oaardooris er min
der eoerg i ever IJes v1a het koeIwater,
dat IlTIIl9rs al s warm'tebron gaat dienen.
Tenslotte kan bespaard worden door In te
grijpen fn de produktie zelf: wat moet
wel, wat niet gemaakt worden, hoe moet
het gemaakt worden. Energiebesparing
draagt bij aan het milIeuvriendelijk ma
ken van de energievoorziening. Maatrege-

nIs van de reaktIe, de gecentraliseerde
aanpak en de enorme sommen geld die an
ders aan veiliger en schonere bronnen
besteed zouden kunnen worden.

Eisen:

- stopsetting K.em.aentra1-es in BorS8ele
en Dod.eriJat:t:M.

- Onmi.ddeUjke sluiting uttra-Centnfugen
te Aûnez.o en opheffing van Urenao

- Geen proefboringen in Groningen en
!JI>ente en in de Noordzee

- Geen dwrrpi.ng van 'Mdioa.ktief afval, ,in
zee

... Terugtrekking nederlandse dselname
uit Katkar> en Su:per-:-Pheni:1:

- Geen in- of uitvoer van radioaktief
afval.~ ook niet van Of naar opb18r
kingsfabrieken

- Aktie tegen kem.energieobjecten en
plannen in het buitenl.ctnd~ met name
in Betgül en West-Duitsland

- Kem.sptijtingsondersoek wrdt al/leen.
nog geriaht op veiUge ontmanteling
en bef'ging van bestaande spUjtings
s1/.stemen" q.l,emede op medische toepas-l8'tngen van de kern,fysica.

len om dat te stImuleren moeten verder
gaan dan subsidies e.d. De IndustrIe en
de handel ~ullen dwingend aan voorschrif
ten en beperkingen moeten worden onder
worpen.

Eisen:

- Door midde1, van jut"'idische en finanoie te
maatzoegeten moet de energi.esuimgheid
in de produktie gestimul.eerd wrden.

... Hef'{Jebr-u:lk van produkten moet li10rden ge
stÛ1fUZeeN of verpUcht gesteld.

- Bevol'de:zoen van k1Ja.l,iteit en Leoeneduu»
en ve1'f1tÎndepe,n Van het energi.everbpuik
van goederen.

-0pt7oeren van de isolatienormen tot m-î
nimaaZ de saandinavisahe nomen.

- Geen bOUlJ1 van grote eleatriaite1-ts
cent:rales. In plaats daaPvan 'üJar'mte/
kraahtkoppeUng in de iM-jken (etads
ve~).

- 8tÛ1fUteren van het openhaal' vel'Voer.

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



fossiele brandstoffen
Alle verbranding van foss1elen veroor
zaakt kooldioxide-uitstoot, en dat is
de enige uitworp die niet met technlese
mIddelen opgevangen of voorkOlTlén kan
worden. Verbranding Is nu eenmaal ge
baseerd op de omzetting van koolstof en
zuurstof Jn kooldioxide. Kooldioxide
wordt In de natuur door planten weer
omgezet. Er 1s dus sprake van een kring
loop. In de Joop van miljoenen jaren is
echter een deel van het kooldioxide in
de vorm van koolwaterstofverbindingen
vastgelegd, nml. de fossiele brandstof
fen: kolen,olie en aardgas. In een ijl
tempo verbranden WIJ die stotfen nu.
De kooldtoxidekoncentratle Is gestegen
van 285 ppm In 1850 tot 340 ppm nu en
zal naar verwachtIng rond 2050 de 600
ppm bereiken. Dit veroorzaakt het zoge
naamde broeikaseffect, waardoor de tem
peratuur van de atmosfeer toeneemt. Oe
amerikaanse Academie van Wetenschagpen
acht een temoeratuurstiJging van 4 C
als gevolg van deze verdubbeling, waar
SChlJni ijk. Het hele klimaat zal hierdoor
veranderen, dwz. landbouwopbrengsten WiJ
zigen zich, poolijs smelt (waardoor In
het uiterste geval de zeespiegel met 60
meter stijgt) enz. De kooldioxidebronnen
zijn zowel de fossiele brandstoffen die
verbrand worden als de bossen, met hun
bodem die verdwijnt. Oe toenáme van het
kooldloxldegehalte moet zoveel mogel.IJk
worden tegengegaan, dwz. verbruik van
fossiele brandstoffen moet worden ver
vangen door stromingsbronnen en besparing_

Oe verbranding van fossiele brengt ook
schadelijke stoffen In het milieu, zoals
zwaveldioxide (S02), stikstofoxiden en
vliegas. Dit Is biJ aardgas overIgens
nJet of veel minder het geyal dan biJ
aardol Ie en steenkool. Vooral steenkool
verbranding gaat gepaard met grote uit
stoot van zwavel, kwik en andere zware
metalen. Die uitstoot kan gedeeltelijk
worden opgevangen, maar dat voegt een
nieuw probleem toe: enorme hoeveelhe-
den gips (gebonden zwaveldIoxide). Ook
zonder die technieken levert steenkool
verbranding overigens een aanzlenl'jk
afvalprobleem op: enorme slakken d'e
bovendien een zekere radfoaktieve stra
ling uitzenden. Electriciteitsopwekking
door verbranding vam fossiele brandstof
fen veroorzaakt tevens thermische veront
reinIging; opwarming van het oppervlakte
water. Het gaat hIer om enorme hoeveeIhe
den. Slechts 33-40% van de energie uit de

fossiele brandstoffen wordt in electrici
teft omgezet. 67-60% verdwijnt vla het
(opgewarmde) koelwater. Deze opwarming
kan bijv. botulisme veroorzaken en vormt
meer In het algemeen een van de bedreiging
en van het reeds door chemische verontrei
n'glng geplaagde oppervlaktewater. Naast
deze structurele problemen met fossiele
verbranding levert de enorme schaal van
fossiele verbranding nog tal van andere,
meer incidentele maar daarmee niet onbe
langrijke bedreigingen voor mens en milieu
op. Er Is minstens één grote olieramp per
jaar, het zoeken en exploiteren van ener
giebronnen betekent steeds vaker versto
ring van natuurlijke omstandigheden en
sociale strukturen van inheemse bevolking
en (zoals die van ehkele Indianenstammen
In Noord-Amerika). Een probleem vormt ook
de Onveilige en ongezonde manier waarop
veel landen nog steenkool wordt gewonnen
Ongelukken in mijnen en mijnwerkers met
stoflongen ziJn nog steeds een "normee l"
versch IJnse t _
Tenslotte ziJn er nog de explosiegevaren

van vloeibare gassen. Vloeibaar aardgas
dreigt om kommercille redenen per schip
worden aangeland in de Eemshaven. En dus
niet In gasvormige toestand per pijpleiding_
Een ander gas, LPG, dat vrijkomt bij olie
boringen (en overigens ook biJ de raffinage
dreigt vlak onder Hoek van Holland aange
land te worden. In Zeeland is een derge
liJk overslagstation al gereed. Beide
vloeibare gassen kunnen bij ontploffing
grote rampen veroorzaken. Waarmee niet ge
zegd Is dat LPG niet gebruikt mag worden.
Het Is een relatief schoon gas, wat tot
voor enkele Jaren afgef~kkeld werd biJ
oliebronnen, wat eigenlijk een enorme e
nergleversp III i n9 Is .•
Eisen:
- GestJ:teefd moet fA)Orden naar een so eneZ

mogeLijke aj'naJne van het aandeel van
fO$sieZe brandstoffen in de enezogievoor

sieni.ng_ Met name moet de he'1.'invoe'1.'ing
van steenkool, beperkt fA)OPden.

- MiLieuveMJUiUng in de energievoorzien
ing moet doo» middeZ van de beste teoh»
nies moge tiike mi.dde ten beetreden. lVOl"den

- Invoel"en van vtoeibaazo aazodgas pel" schip
moet. afgeJA1esen fA)O.l"den.

- LPG kan slechts aange'land fA)01'den op een
speciaal daarooo» aan te leggen tetrminal
buiten de kust bij de Europoort (g64n
dust'1.'ie-eiland) • Van dat1:Pui.t diett'ibutie
pel" pijplijn. LPG meet zooeel: mogeUjk
geoenwatiseem vel"bruikt riIOrden.

l[_..__..__. ........-.__-'- _



stromingsbronnen
Stromingsbronnen ziJn vrijwel allemaal
verschijningsvormen van ~onne-energle.

Oe zon zendt overdag energie naar de
aarde, en de aarde kaatst deze terug.
Oe atmosfeer vertraagt deze terugkaat
sing zodat er een leefbare wereld ont
staat waar de temperatuur ook ts nachts
op peil blijft en plantengroeI mogeliJk
Is. Deze planten op hun beurt vangen
een deel van de energie op die, nq ver
loop van tIJd weer vriJ komt bIJ rot
tingsprocessen, verbranding van over-
bilJ15eIen en voedse Iverbrand t ng biJ
mens en dIer. Zonnekollektoren doen In
feite hetzelfde: Ze vangen warmte op en
brengend'. In hulzen e.d. voor ver...
warming, maar uIteindeI Ijk kant al die
warmte weer In de atmosfeer terecht.
Oe meest d' rekte vormen, zoone-warmte
en zonnestralIng, ziJn op te vangen
middels resp. zonnekollektoren en cel
len. Zonnekollektoren ziJn nu al bijna
konkurrerend met aardgas voor verwarming
van hu hen e.d. Zonnece IIen zetten zon
nestral Ing om In electr'rcftelt. Dit Is
vooralsnog een duur procedé, omttat de
cellen nog niet technles voldoende ont
wikkeld zIJn. Aan onderzoek en ontwik
kelIng hiervan moet meer priorIteit wor
den seseven. Een beIangr IJke bront on
mlddel'Jk toepasbaar, Is ook de zoge
naamde "passieve" zonne-energie. Door
een bepaaIde bouww IJze van hu Izen en
gebouwen wordt maxImaa I zonne-wanrrte
opgevangen en minImaal afgegeven (gro-
te ramen op het zuIden, dikke muren
enz.). De opslag van zonne-energIe
wordt vaak als moeilijkheid benadrukt.
De energie wordt namelijk opgevangen
op momenten dat er minder energie no-
dig Is (meer zomers dan f S winters,
meer overdag dan ts nachts). KombInatie
met andere systemen (wIndenergie, wanm
te!krachfkoppellng) kan daarbij uitkomst
bieden. Een andere vorm van zonne-ener
gle Is wind. Het electriciteitsverbruik
van alle nederlandse huishoudens kan In
principe met behulp van windmolens ge
dekt worden. Na Jarenlang tegenstrlb~e
len beginnen overheId en electriciteIts
bedrijven momenteel voorzIchtig aan het
Inpassen van windenergie. Maar nog steeds
Is het moel I Ijk voor Individuen en groe
pen om windmolens te bouwen (ivm vergun
nIngen) en overtollige electriciteit aan
het net terug te leveren. Als dat laatste

al mag, wordt voor die electriciteit slechts
brandstofkostenvergoed I"g betaa Id, De nadruk
van de offlcilie windmolenplannen ligt op
grootschalige toepassIngen. Het plan Lieven
se Is daarvan een voorbeeld. Hierbij wordt
opwekking van windenergie (gecentraliseerd
In grote windmolenparken) meteen gekoppeld
aan een opslagsysteem In het Ijsselmeer. Een
aanzienlIjk vermogen aan windenergie kan
In de electrIciteitsvoorziening worden opge
nomen z6nder opslagsysteem, mits die voor
ziening nIet gebaseerd is op Inflexibele
bronnen (kolen of kernenergie). Andere op
slagmogelijkheden dienen te worden onder
zocht.
De hitte uit het binnenste van de aarde kan

ook benut worden. Nederland heeft weliswaar
geen geysers of vulkanen, maar wel zijn er
warmwaterreservoirs onder Nederland te vin
den, te gebruiken voor verwanmlngvan huizen
(In Spijkenisse vindt een project plaats).
Ooor middel van wanntepompen kan warmte

onttrokken worden aan aarde en (buiten)luch~

Rottingsprocessen in plantaardig en dierlijk
afval doet biogas ontstaan. Boerenbedrijven
kunnen met behulp van een biogasinstallatie
voldoende energie opwekken om voor een groot
deel In nun etgen energiebehoefte te voor
zien. Maar ook In stedelijke gebieden ziJn
dergelijke Installaties toepasbaar. Het
rioolwaterzulverlngsbedrlJf in Utrecht Is
bIJv. geheel zelfvoorzIenend wat energie be
treft.
Het verval van de Nederlandse rivieren is

niet zo groot dat van dJe vorm van energie
verwacht kan worden. Watermolens in beken en
biJ'stuwen In rivieren kunnen wel een be
scheIden bijdrage leveren aan de fokale e
nergiebehoefte, zoals ook In het verleden
wel voorkwam. Voor getijdecentrales bestaan
in Nederland mogelijkheden in de Ooster- en
Westerschelde.

Eisen:

- Het ondel"soek naar deaentl"ate toepassings
mogeUJkheden tJan sonne-erJl3r>gt.e moet pzoio
nteit kflijgen in de otJel"lJeidsinstituten.
Dit onde~aoek kan betaatd 'û1ONen uit het
ge td dat nu naazo kernenergie-ondersoek en
ondel"~k naazt steenkoottechnotogie gaat.

- OntrriddsUjk moet gestart wo:rden met ont
rMikkeUngspzoojeoten en B:l1pel'imenten~ die
ook een demonstratief kaeakte» hebben.

- Onde~soek ~ tJe'l'schittende mogeHjkheden
van opsZag van fJ1i.ndenezogie.

________________________7



- Gemeentes die op eigen initiatief eon
ne-ene:rgie 7Ji 1-ten gtUm bevomér>en in
bijv. nieU1l1bOU1J)" mcetem daaztin finan
eieel: en tech:nies gesteund l/JOxoden.

- De 6tect~citeitsbe~jven moeten aLLe
beterrme~ngen voor partioutieren 'lIJeg
nemen om uoo» eigen verb%o&l.ik (met reoht
op te'PU(Jleveren van 6lectnaiteit) enep-

gie op te uekken, Zij moeten tevens in
fO!'l1latie verspr-eiden en teohniese hutp
ver-te:nen bij der-geUjke initiatieven.

- Voop partiouUel'Bn moeten zodanige sub
sidies komen dat ook op kortte tel'l1lijn
aanZeg van aonn.e-energiesystemen al aan
trekkeUjk 'b1omt.

energieopwekking
oe winning van brandstoffen, de verwer
king en de handel Is grotendeels In ha~

den van grote multinatIonale onderne
mingen. De oliemaatschappijen ziJn de
belangrIJkste daarvan. Zij hebben zich
ook gestort op de belangrijkste daarvan.
Zij hebben zich ook gestort op de steen
koolmarkt, en bezitten een deel van de
uraniummijnen.
In Nederland vormen Shel' en Esso de
Nederlandse Aardo' Ie Maatschapp Ij (NAM) i'

die o.a. het aardgas van Slochteren ex
ploiteert. Kernenergie wordt vooral ge
stimuleerd door elektrotechnIsche en
metaalbedrijven. Nederlandse bedrijven
kunnen hièrtn echter slechts een onder
geschikte rol spelen, omdat er reeds
een flinke koncentratie heeft plaats
gevonden. Soms bi ijkt echter dat er nog
steeds aktiviteiten op dit gebied zijn.
RSV levert kerncentraleonderdelen aan
Taiwan en andere bedrijven zijn, in het
geheim, betrokken bij de bouw van een
verrijkingsfabriek In Pakistan. Van eko
nomisch belang Is antuurllJk ook de Ul
tra-Centrifuge In Almelo en de bouw van
de kweekreaktor te Kalkar.
Het olieaanbod lijkt minder te worden,
dat Is deels een juist beeld, deels is
het ook voortkomend utt de politiek van
ollemultinationals. Zij bepalen soorten,
hoeveelheden, minimale produktiekosten,
minim~le transportkosten, meximale ver
kooppriJs. Een maximaJe verkoopprIjs
wordt mogelijk bIJ gebrek aan konkur
rentie en een beeld van schaarste. Mt
nimale produktiekoSTen en transportkos
ten gaan gepaard met atwenteling van
problemen op het. ml l Ieu,
De invloed die de staat uitoefent op
deze energiebedriJven, vla deelneming
In biJv. de NV Gasunie, via priJsstel
ling en vla het prodtJCeren van elektri
citeit, is betrekkelijk en gaat boven
dien niet wezenlijk in tegen de belangen
van de ollemultlnatlonals.
Steeds meer mensen proberen hun afhanke
liJkheid van deze onkontroleerbare mach
ten te verminderen door zonne-. wlnd- en

L_.._.. _. ._.__

andere energieleverende of besparende
technieken toe te passen. Tegenwerking
eerder dan aktleve steun is hun deel.
Voor de grote bedrljven is alternatieve
energie lange tIJd geen rendabele Inves
tering geweest, en voor zover dat veran
derd Is, wordt gemikt op technologisch
geavanceerde en gecentraliseerde syste
men.
Zonder de energieopwekking In handen te
hebben, is het voeren van een demoKra
tiSch en ekologisch Inpasbaar energie
beleid niet mogeliJk.

Eisen:

- Het onder- behee» van de gemeenschap
beenqen v~ de gas- en 0 Ue1JJinning in
Neder-'tand en het nederlandee deel van
de Noordaee" en de dietY'ibutie ervan.

- Onder beheer van de gemeenschap brengen
van de inkoop van broandstoflen uit
andere tanden.

- Maatrtege Zen die het lonend maken voop
ZageN overheden om energiebesparende
be"Leidsmaatf>egeten te nemen.

- Bij de keuse van te imponeren enel'gie
dl'a(Jel'8 dienen de eeteme (miUeu"
maa:tscho:ppeUike en poU.tieke eflekten)
meegerekend te l/JOztden.. bijv. in mijn
b0W4" t%'<:ln8pO'l't" tand van her-komat.

- Het gebpuik van de bestaande aa:ztdgas
en oUe:tJrtnsten e.d.. VO(}l' het ontwikke
len van atl'omingsb:ronnen.

- Energieproduktie 'b1aal' mogeUjk op 'lo
kaal, of regionaal- nivo.



• ••energleprlJzen
Een belangrijk deel van het energiever
bruik vindt plaats door de kleInverbruI
ker; elektriciteit, gas en benzine. Tot
voor kort werd een zo groot mogelijk ver
bruik gestimuleerd. Elektriciteit en gas
werd (en Is ook nu nog) goedkoper naar
mate er meer verbruikt werd. Tevens werd
door de nutsbedrijven, naast het partl
kuliere bedrijfsleven, reclame gemaakt
voor energlelnntensleve apparaten zoals
elektrlese fornuizen. Aan I~olatle en an
dere energiebesparingstechnieken in huis
is heel weinig gedaan. Nu plukt de klein
verbruiker daar de wrange vruchten van.
Oe gas- en elektriciteitsrekening Is voor
SOIJIIIlgen al hoger dan de maandelijkse huur.
Isolatie en andere maatregelen om dit te
rug te dringen ziJn onbetaalbaar voor
huurders, en eigenaren van woningen ziJn
niet verplicht daar fets aan te doen. Tot
nu toe werd dat probleem door een energie
toeslag in de prijskompensatie enigzins
opgevangen (excl. BTW). Maar de meerder
heid van de Tweede Kamer heeft In 1979 be
sloten dat de energieprijskompensatie kan
verdwiJnen. oe aardgasprijs is gekoppeld

aan de prijs van de olie. De offlclele
reden is het voorkomen dat er teveel aard
gas afgenomen gaat worden als het goedko
per wordt. Maar minstens zo belangrIjk
zijn de enorme winsten die Shell, Esso en
de staat hierdoor maken. Energie hoeft
niet gratis te zijn, maar de prijs ervan
moet afgestemd zijn op de mogelijkheden
van de mensen en mede bepaald worden door
de aard van het verbruik.

Ei.sen:

- EnePgi.epri.js'l1ezahogingen moeten in de
prtijskompensatie bUjven en in centen
(niet in pJtOCentBn) lA1ol'den ge'ktmrpenseerd.

- Ontkoppeting~van de aal'dgasproijsen van
die van otie.

- Isoz.ati.e'lJel1?'Liohting VOOl' eigena:r>en van
lüOningtm~ met subsidie%'egstingen.

---------------------------------------- .__.-

energie en werk
Nu de energieprijzen omhoog gaan worden
de energiekosten in de produktie gedrukt,
waarbij de Ingreep wél steeds rendabel
moet blijven. Vaak moet de overheid dan
bijspringen. Sommige zeer energIeInten
sieve bedriJven, zals de aluminiump~oduk

tie, krijgen energie (elektriciteit) voor
een extra lage priJs. Een goed voorbeeld
Is Aêchiney In Zeeland, die elektrici
teit krijgt voor ongeveer 1/4 van wat de
kleinverbruiker ervoor betaalt.
Voor Industrieen telt het bedrijfsre

sultaat. De hoeveelheid energie en grond
stoffen die gebruikt wordt Is afhanke
liJk van de onderlinge prijsverhoudingen
tussen de verschillende produktlefakto
ren energie, grondstoffen, kapitaalgoe
deren (machines e.d.> en arbeid.

De Industrie verbruikt meer dan 1/3 van
het totaal aan energie In Nederland, en
Is tevens de oorzaak van een grote grond
stoffen verspilling en milieuvervuiling.
Hieraan valt veel te doen door andere
uitgangspunten te nemen bij de produktie
zoals;
- Maatschappelijk nut van de produktie

- ....,-------------

- Duurzaamheid van de produkten
- Mogelijkheid tot hergebruik van de af-

valstoffen.
- MIl ieueffekten van produkt ie en pro-

dukten
Dergelijke veranderingen lijken minder
populair te worden door de ekonomiese
krisis en de daaruit voortvloeiende werk
loosheid. Oe Industrie krijgt meer ~rm

slag; onrendabele bedrijfsonderdelen
worden gesloten, milieuwetten overtreden
subsidies met gulle hand verstrekt. De
oplossing zoeken In grondstoffen- en
energieverslindende nieuwe produktieak
tlvltelten is echter de verkeerde weg.
Het maakt de nederlandse ekonomie nog
afhankelijker van de grote ol iebedriJ
ven e.d. Bovendien worden grondstoffen
en energie steeds duurder, waarmee een
niet strukt~reel veranderde Industrie
In een spIraal van oplopende produk
tiekosten tercht komt. De huidige werk
loosheid Is alleen op te lossen door
arbeidstijdverkortihg, door stimulering
vansektoren waar arbeId meer en schaar
se energie en grondstoffen minder belang
riJk zijn en die in een r9äle behoefte

________fl



resultaat van deze opvatting kunnen we
zien aan de gestadIge groei van het
aantal landen dat zelf kernwapens kan
maken.
Ook een verbod op de uItvoer van de zoge
naamde "gevoelige technoIcg Ie", al $ vast
gelegd door de Nucleer Suppllers Con
ference In Londen Is slechts van beperkte
betekenis. De reeds getekende kontrakten
vallen niet onder deze restrIktie (mn.
de kontrakten tussen de BRD en Brezl I IA
en tussen Frankrijk en Pakistan). Daar
bIj blIJft het moge I Ijk, dat staten zelf
standIg hun verrfJklngs- of opwerkings
installatIe bouwen (India, Pakistan enz.)
De stap naar een kernwapen Is dan slechts
een kwestIe van tiJd.
Verbetering van waarborgen, zoals ver
sterking van het IAEA, multilaterallsatle
van "gevoeIJge techno IgoeI", verzekerde
aanvoer van Jicht verrIjkt uranIum, op
richting van een Internationale kern
brandstofbank worden voorgesteld. Geen
van deze oplossingen bIedt perspektIef
op een veil ige wereld.
Voor het plutoniunbeheer wi I met bijv.
een International Plutonium Storage
Scheme (IPS) instellen; dIt Is één van
de nederlandse voorwaarden aan de 8ra
zillAkontrakten. Het IPS zou het pluto
nIurn onder beheer moeten brengen van het
IAEA, In opslagplaatsen bij opwerkings
fabrieken. Het beperkte karakter van het
JPS wordt als volgt duidelijk;
-militair plutonium valt niet onder deze

rege IIng. In kernwapenstaten moet dus
een onderscheid gemaakt worden tussen
militair en civiel plutonium. Tot nu
toe vielen deze staten onder geen enke
le kontrole.

-onder welke voorwaarden wordt het aldus
opgestagen plutonium voor gebruik vrij
gegeven.

-kommercille en politIeke voordelen voor
een tand dat in het bezit Is van een
opwerktngsfabrlek~

Het beperkte karakter van het
IPS wordt al snel duideliJk. Zo valt
milItaIr plutonIum niet onder deze rege
lIng. In kernwapenstaten moet dus een
onderscheid gemaakt worden tussen mIli
taIr en civiel plutonium. Tot nu toe
vielen deze staten nog onder geen enke
le kontrole. V~rder zijn vragen te stel
len over de voorwaarden waaronder het al
dus opgeslagen plutonium wordt vriJgege
ven voor gebruik. OnduidelIjk is ook hoe
de beslissingsbevoegdheid ligt en welke
kriterla een rol spelen bIJ de keus welke
landen voor opslagplaatsen In aanmerking
komen.
De enige echte garanties tegen (je ver
spreIding van kernwapens ziJn het terug
dringen van de kernwapenwedloop en het
terugdringen van de verspreidIng van
splIjtbaar materiaal en kerntechnologie.
Eisen:

- Kernwpens de lNeN"td uit~ te beginnen
uit Nelkl''tand

- Geen neáBre'Land8e dee'tname aan de 'lief'
8pl'eiding 'lIan 1<emtechnotcgie en spUjt
baa» matenaat.

energie en ontwikkeling
De ekonomIsche kr isIs vormt in de meeste
derde wereld landen extra hard aan. De
grondstoffen die de westerse multinatIo
nals al Jarenlang weghalen, brengen te
weinig op om een etgen ontwikkeling op
te bouwen. Voora I ook doordat de wInsten
van die industrleen toch weer naar het
buitenland vloeien. Landbouw en Industrie
ziJn voornamelijk eenzijdig gericht op
de behoeften van het westerse kapftalls
me, zodat van een vermindering van kQlo
nlale afhankelIjkheId geen sprake fs.
Zo ook met de energievoorzIenIng. Groot
scheepse waterkrachtcentrales voor de
elektriCiteitsbehoefte van Industriekom
pIexen en voor het prestIge van de eigen
elites vJnden plaats.
Terwijl de eigen energtemogeliJkheden

amper benukt worden -benut kunnen worden
door gebrek aan kennIs en technologie
lijken de derde wereldlanden een goede
afzetmarkt voor kerncentrales te g88n
worden (bijv. Brazilfä>. Met voor de
diktaturen de kerQwapens In het voor
uitzicht.
Nederland Is vertegenwoordIgd In het
InternatIonaal Energie Agentschap (IE~).

Het IEA is in 1973 opgericht als tegen
hanger van de organIsatIe van olIepro
ducerendelanden OPEC. Als organisatie
van 16 Industrielanden uIt de OESO kan
men niet de illusie voorwenden als zou
het gaan om de oplossing van wereld
energieproblemen. Het In de hand houden
van het 0 IIeverbru l'k i s de voornaamste
doelstelling. Daarnaast wordt het ge-

__ ..._...__. ..........- 1I



bruik van kolen gesTimuleerd en is de
IEA expIic iet onderdee f van de atoom
lobby. in haar doelstellingen staat de
noodzaak van "regelmaTige uitbouw van
de nuklealre opwekkingskapaciteit" en
om "de vorming van voorraden naTuurlIjk
uranium en de bouw van verriJkingsin
sta' latles te vergemakkelljken".
Over eventuele steun aan de derde wereld
wordt slechTs in vage termen gesproken.
Kortom: Een organisatie ter behartiging
van de eigen ekonomische landen tegenover
andere landen.
De koloniale ~itbultlng van de Derde
Wereld wordT niet gekompenseerd door
ontwikkelingshulp, laat staan door le
ningen. Die bedragen ziJn gezien het ge
wIn een SChiJntJe, en worden veelal
juiST gegeven voor de opbouw van westerse
bedrijven. Ontwikkelingshulp en lnvas
ter ingen komen zo meer de westerse mu It 1
natlonals Ten goede dan de bevolking en
bestendigT zo de machtsverhoudingen.
Een duidelijk voorbeeld 15 de olleleve
ring aan en de STeenkool Jnvoer uIt
Zuid-Afrika en de uranfumlnvoer uit het
door haar bezette NamfbHt. Het blanke
apartheidsregime vaart er wel bij. Ook
op energ Iegebied za I een po11ti ek ge
voerd moeten worden die so IIda1ris met
uitgebuite massa's in de Derde Wereld.
Een aktleve boycot van Zuid-Afrika Is

demokratisering
Oe energievoorziening In de westerse we
reld wordt beheerst door grote multina
tionale ondernemingen, sterke Industrle
staten en oliesJeiks. Het In overheids
handen zijn van de elektrtteitsvoorzlen
ing en de gasdistributie in Nederland
doet daar nauwelijks lets aan af. oe over
helds instellingen die onderzoek doen,
elektrlcttelt produceren of elektrlcltelt
en gas biJ de afnemers brengen, werken In
grote mate oncontroleerbaar voor gemeen
teraden, provinciale staten en het parle
ment. Veel ervan zijn Naamloze Vennoot
schappen, dwz. dat zij een zelfstandige
besluitvorming hebben op ve&I terreinen.
De kommissarissen van die NV's, deels
door de gekozen overheidsorganen benoemd,
moeten statutair zeUs In de eerste plaats
op het bedrijfsbelang van de NV letten.
Ook als er géén sprake Is van een NV is
er meestal sprake van een Informele ver
zelfstandiging ten opzichte van de par
lementaire organen, vooral door de ln
formatievoorsprong en de technokratlese

een voorbeeld aan de ene kant. Uitgebrei
de steun aan progressieve ontwikkelingen
(Nicaragua, Cuba, Tanzania enz.> een
voorbeeld aan de andere kant.
Flnanciêle, technlese en fndustrlêle
hulp aan derde wereld landen moet onvoor
waardeliJk ten dienste staan van de op
bouw van de zelfvoorzienIng van de derde
wereld landen zélf, rekening houdend met
de internationale solIdariteit met an
dere vol ken. Medewerking aan kernener
gleproJekTen en grootscheepse energie
projekten die alleen de westerse multi
nationals ten goede komen, moeten ge
stopt worden.

Eisen:

- Geen steun aan kemene'l!'(fleproojekten
i.n het bu:lten7.and.

- Geen steun aan enettgiePf'ojekten van
pPi.v4-onderrne:rrtlngen (met name de muZti
nationale cmdeztnemi.ngenJ.

- Nedef'Zand moet uit de IEA stappen.
- Ont1oo1Wtlaf'de'ti..ike steun VOOl' de op-

bouu van een se'tfsta:ndige enef'gie
voo:rsiening in DnMkkeUngstanden,
ten dienste uan en behe67.'d doo» de
eigen bevol,king.

-
noodzakelijk

aanpak van die bedrijven. Oe samenwerking
vab die bedrijven In SEP (samenwerkende
elektriciteitsproducenTen), VEEN (vereni
ging van exploItanten van elektriciteIts
bedriJven In Nederland), KEMA (keuring
van elektrotechnlese materialen) en VEGIN
(vereniging van exploitanten van gasbe
driJven In Nederland), versterkt hun zelf
stand1ge positie ten opzichte van de par
lementaire organen. De menelngen en be
hoeftes die vanuit de bevolking geformu
leerd worden t.a.v. (energle)polltlek,
betnvloeden amper deze verburokratlseer
de Instellingen. Dit geldt nret voor de
verlangens en eisen van de grote bedriJ
ven. De aardgas en ollesektoren zijn het
domein van de grote oltebedriJven, even
a Is de steenkoo Isektor. Ook waar de over
heid formeel de scepTer zwaait is hun in
vloed groot. Adviesraden van de regering,
samenwerkIng biJ onderzoek, het opnemen
van personen uit het bedrijfsleven in de
raad van kommtssarlssen e.d., gewoon de
positieve Instelling van vele burokraten



-
en politici ten opzichte van het bedrijfs
leven, zorgen ervoor dat de bedrIjfsbe
langen goed behartigd worden. Oe (huidige)
overheid stelt zich daarmee In grote mate
in dienst van het bedrijfsleven. Het be
driJfsleven kan de overheid vaak naar ziJn
hand zetten, omdat het de ekonomiese mid
delen bezit. Hun ekonomiese macht wordt
door de overheid anderzijds nog versterkt,
via miljoenen subsidies en onderzoeksgeI
den. In de afgelopen Jaren ,Ijoer bijv.
honderden milJoenen aan kernenerg ie-orrr
wikkeling uitgegeven (allen aan het Kal
kar-project bijv. al 360 milJoen). Uit
eindelijk is er ook een fysieke bescher
ming van de ekonomiese macht door inzet
van politie en ME bij mi I leu- en andere
protesten. De overheid is nfet neutraal,
ze Is partijdig. Daar moeten we tegenover

op weg naar een
energieplan
Energiebedrijven waarvan de aandelen in
overheidshanden zijn en de adviesraden
t.b.v. de overheid, blijken In de huidige
praktijk systeembevestigend en ondemokra
ties te funktioneren. De direkte en in
dlrekte Invloed van ondernemerszijde Is
groot, terwiJl ook de ontwikkelingen op
onderzoeksgebied grotendeels aan de maat
schappelijke kontrole onttrokken zijn.
- NV's en andere se"tfstandig gemaakte

(semi)ovezoheidsinstetti:r1gen in de ene:r
giesektozo.. 3001-8 SEP.. KEMA. en de p:t:'OVin
r.n:aLe NV-e1.ektnciteitsbecJ:M,jven.. even
aLs de NV Gasunie en DSM.. moeten ~o~en

vewangen doo» overheidsDIENSTEN.. dizoekt
onde» kont'Jtote van gekozen ozoganen.

Adviesraden -Ingesteld door het parlement
moeten adviezen geven vanuit de maatschap
peliJke achtergronden en behoeftes. Juist
de maatschappelijke organisaties (vakbewe
ging, mi I ieu/energiebeweging, konsumenten
organisaties) moeten de mogelijkheden én
middelen gegeven worden tot (tegen) rap
porten/adviezen en onderzoek.
- Adviesen gebaaeezod op de behoeften van

de bevoLking. MaatsahappeUjke organi
saties in adlJieszoaden. Geen ondernemeros
en instituutsverotegertlûOordigezos in ad
vieeraden,

De energievoorzIening is nu nog teveel af
hankelijk van besluitvorming achter min
of meer ges loten deuren. Mot Ieven oorza
ken en gevolgen worden niet duideliJk. De

stellen:
- Het onafhankelijk maken van de ener

gievoorziening t.o.v. de partlkullere
bedrijven (zie ook de vorige paragraaf)

- Het demokratlseren van het beleid en
het beheer van de energievoorziening.

Een dernokratlserlng kan niet alleen tot
stand komen via een diskussie ook al heet
die breed en maatschappelijk. De milJar
den, gestoken in het onderzoek naar kern
energie, en de uitgebreide propaganda er
voor maken een diskussie tot een ongelij
ke krachtmeting wat betreft de middelen.
Oemokratiseren is niet alleen inspraak.
Voor oplossingen waar niet de bedrijfs
belangen voorop staan, maar de dlrekte
behoeftes van de bevolking <In een inter
nationaal kader), ziJn maatschappelijke
veranderingen nodig.

demokraties

bevolkIng heeft te weinig Inzicht In dit
proces en kan dan ook vaak niet goed erop
reageren. De belangen van de bevolking
worden niet echt meegewogen. I'n de eerste
plaats Is daarvoor uitgebreide en gede
tailleerde Informatie nodig over ver- en
misbruik van energie. Om richting te ge
ven aan de energievoorziening is een prio
riteltsbepaling nodig waarin de behoef
ten van de bevolking staan uitgewerkt. De
plannen en de uitwerkingen van de overhe
den moeten gekontroleerd, bekritiseerd en
veranderd kunnen worden, niet alleen op
deelaspecten of detal Is, maar ook op voor
onderstellingen en gerichtheid. Daarvoor
is nodig:
- Een nationaal ENERGIEPLAN~ uitgaand6

van de behoeften en wnsen van de be
volking. In dit plan een uitbJertking van
pnonteiten., behoeften.. mnning.. ee
pZoitatie.. distzoibutie.. pzoijsbepaZing
enz. aan/van enerogie.. 1'ek.ening houdend
met de intet"Ylaticmate 80UdaPiteit met
andere volken,

Zo'n energieplan heeft natuurlijk niet
alleen te maken met nationale zaken. Een
nationale behoefte wordt niet bepaald in
Oen Haag, maar moet voortkomen uit een
samenvoeging en afweging van de verschil
lende regionale en plaatselijke noden en
behoeften. Zonder een sterke decentrale
Inbreng is geen nationale behoeftenbepa
ling mogelijk, laat staan een demokratie-
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se behoeftebevrediging. Wat betreft de
gevolgen van allerlei plannen en maatre
gelen Is het de plaatselijke bevolking
die met de lasten komt te zitten (milieu,
veiligheid, kosten) en daarom moet zij
haar stempel op de besluitvormIng kunnen
drukken.
- De enevgie7)Qoz>ziening meet op basis van

het enePgiepl.an saoeel: mogeUik :r>egio
naa't/pl,aatseUjk gevegeU uorden, Vell
gaande bevoegdheid t.a.v. beZeidsvooll
be:r>eiding en uitvoel"ing op :r>egionaa't/
p~tseUik nivo.

volledige
openbaarheid
Niet alleen de beslissingen en het ei
gendom In de energl esektor zij n tot nu
toe in handen van een kleine groep, waar
onder de oliemaatschappiJen. Het onder
zoek naar doelmatig gebruik, oplossIng
en voor de milieuvervuiling en alterna
tieven worden gestuurd door de <wlnst)
behoeften van de ondernemingen. BedriJfs
geheimen en patenten belemmeren een in
zicht in de werkelijke situatie van ener-
glevoorraden en vertragen nieuwe mogelijk
heden op energlegeb\ed. PriJsmanlpulatles
met voorraden, gefingeerde schaarste (de
zogenaamde oliekrisis), afhankelijkheid
van derde wereld landen t.o.v. multinatio
nals resulteren In superwinsten én super
belastingopbrengsten. En resulteren In
mtlleugevaarltJke kernenergietoepassingen
en grootschalige LNG-proJecten. OplossIng
en voor deze .problemen kunnen pas gevonden
worden in een demokratiese struktuur met:
- vo"ttedige openbaar'heid van atte ondex-«

Boeken. gegevens, plannen, adviezen. be
stuiten en kontl'(Z'kten van ovez>heid en
industl"ie; geen bepevking onde» het mom
van staatsveiUgh.8id of bedz>ijfsgeheim.
Ruime vez>spreiding van deBe inf01."l1latie
op een toegankeUike manier.

Het is niet voldoende om te weten wat er
nu gebeurt. Een werkelijke keuze en afwe
ging van de verschil lende oplossingen en
alternatieven Is nog nlet goed mogelijk.
De mIljarden Investeringen In toepassing
van en onderzoek naar kernenergie, LNG,
LPG, grootschal ige ot te-; gas-, en steen
koolverwerkIng vragen om aam versneld in
haalprogramma van schone veilige en mIn
der verspillende alternatieven.
- Vo1Maaztdig ondevaoek natn' altematieve'"

mitieuvl"iende'Liike enePg'lebz>onnenen be-
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spal"ingen onder openbaa» demokz>aties be«
hee», Recht op en vooz>zieningen ooor tse
tenschappeUjk ondez>zoek. in opdl"acht
van maatschappeUjke ol"{Janisaties. zoale
vakbebJeging. konsumentenorçaniearie«"mi
Ueu/enez>giebe1JJeging e, d.

Daarnaast Is het noodzakelijk niet alleen
te weten, maar ook te kunnen dJskussiUren;
dus ook de mlddien ervoor hebben je mening
kenbaar te maken.
- Subsidi.~1."ing van de enerogiebeb1eging voov

mensk:Pacht en pz>opaganda.
- Gl"atis toegang tot de media (kz>ant.-rodwJ

teevee. enz.). puimte voor een pe:mzanen
te .. onbel.ermref'de diskussie.

demokratiese
rechten

Ironies genoeg worden de moeilijke be
heersbasrheid'en gevaren van kernenergie
(maar ook van andere industriäle proces
sen) als argument gebruikt tegenover ak
ties en aktiviteiten. Ook al gaan deze
tegen de gevaren van die produktie zelf,
zoals In feb. 1980 bij belgische vakbonds
akties. Ook In opwerkingsfabrieken werden
stakingen de gevaren van het uit de hand
lopen van de radlo-aktleve prOCeSS&A ge
bruikt tegen de stakingen. Oaarbij kwamen
ook diskussles op over het tot uitzonder
ingsgebied verklaren van kerninstallaties
en het daaraan verbinden van beperkingen
van persoonlijke en vakbondsrechten. Bij
protesten en demonstratIes tegen kern
energIe begint het erop te lIjken dat het
normaa I i s dat grootscheeps poI itie en
speciale eenheden worden ingezet. Het ver
zet van de demonstranten bulten eh de'ar
belders binnen is gerechtvaardigd. Met na
me de arbeiders hebben een onvervreembaar
recht om een mens- en milieuvriendelijke
produktie te eisen en daarvoor aktie te
voeren. We moeten niet tegen ons zelf maar
tegen gevaarlijke technotogleên beschermd
worden. Het Inperken van demokratiese
rechten vergroot de mogelijkheden tot on
achtzaamheid en willekeur, terwijl een o
penbare kontrole Juist hle op Zijn ptaats
Is
- Geen inpevking van vakbondsvechten" al"

arobeidsvechten en pl"ivacy.
- VoUedige stakingsvl"ijheid
- Recht op ü1eigerting van mitieugevaaroUjk

en onveiUg wet'k sonde» d:r>eiging van
ontsZag of vez>Ues van uitkez>ing.

- Geen bepe~kingen van de demonstraatie
vl"iiheid. geen inset van ME of leger.
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