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Van de Redaktie 

Eindelijk weer een Nieuwsbrief. Jammer, dat we 
twee maanden hebben overgeslagen, maar er was 
gewoon te weinig kopij, om er eentje te 
verspreiden. Graag meer pannevruchten dus. Als 
je de euvele moed krijgt om iets in te sturen, 
zou onze dankbaarheid aan hondsdolheid 
grenzen, als je je inzending typt en daarbij 
een breedte van plusminus 45 tekens aan wilt 
houden. Dan hoeven wij namelijk de tekst niet 
te verkleinen en dat spaart een wandeling en 
kosten uit. 

Op 7 februari 1988 mag je weer een landelijk 
overleg verwachten. Ben voorbereidingagroep is 
hier al mee bezig en je kan de volgende 
onderwerpen verwachten.: 
- Zijn mensen nog wel aktief in basisgroepen 
en wat betekent dat nog. 
- Wat kan het secretariaat nog meer betekenen 

dan elke vrijdagmiddag bij een telefoon 
zitten, die niet overgaat en <on>regel:matig 
een nj.euwsbrief uitbrengen. 
- Doen we weer eens een aktie. 
- Mededelingen van de voorbereidingagroep van 
het internationale radikale AKB-kongres. 

- Ook jij kunt iets inbrengen. 

Kopijsluiting voor de volgende nieuwsbrief is 
8 jc..nuari 1988. 
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Een financieel goed bericht. 

Inmiddels is het ruim een halr jaar geleden dat de aksie
driedaagse in Botssela plaats vond. Nu zijn eindeliJk alle 
rekeningen en deklaratlas petaald en is duidelijk welk 
bedrag er na de akaie ie overgebleven. Het gaat om ruim 
drieduizend gulden. Besloten is om dit geld te besteden 
aan anti-kernenergie-aksles dia een landelijk karakter 
hebben. De stichting (Nooit meer Tsjernobyl) is schrif
t&lijk te bereiken via postbus 5027, 6802 [A Arnhem • 

.__. __ [. NOOIT MEE~ ÎSJERNOBY:~ I ----

DRUM 
DODEWAARD 

DICHT 
Op zaterdag 12 december verzamelden zioh 
ongeveer 300 mensen om Dodewaard dicht te 
drummen. Het weer was somber, maar de stemming 
vrolijk. Ba eerst swingend drumwerk op de 
tromDBls, brak het kabaal los. Trommels, 
oliedrums, pannedeksels een cirkelzaag en 
alles wat nog naar meer lawaai kon maken, ging 
er tegenaan. Bn zie, de bewolking opende zich 
en het werd lichter. Dodewaard ia er niet door 
dichtgegaan, maar geheid, dat er weer wat 
haarscheurtjes zijn bijgekomen. Goed en leuk 
georganiseerd door basisgroep Steekvlam uit 
llïjmegen. 
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Eén jaar eerste maandag van de maandaxios in Havelterberg. 

In Kavelterberg ligyen kernkoppen die tijdens oalaM!telten op raketten van het type 
Lance gemonteerd worden (bereik lSO km.) en vanuit Duitsland naar het Oostblok ge
schoten worden.De lanoeerinrichtingen voor deze raketten zijn mobiel (rupsvoertuigen). 
Nederland besohlkt over zes van deze lanceerinrichtingen met elk ca. acht raketten, 
gestationeerd in de Johannes Postkazerne in Havelte. De ongeveer vijftig bijbehorende 
kernkoppen liggen opgeslagen in de zw~arbewaakte site (US Army Art1llery site) resor
terend onder de 8th ~ Field Artlllery Detachement,dl~ het hier voor het zeggen heb
ben. 
Een jaar geleden besloten mensen van het regionaal overleg van basisgroepen in samen
werking met de vredesgroep "De steen wijkt'• uit Steenwijk om voor onbepaalde tijd syn
chroon met de eerste maandag van . de maand blokkades in Woensttreoht, de kernkoppensite 
Havelterberg te blokkeren. 
We hadden hiervoor verschlllende·redenen. 
Behoudens de traditionele stille Kerstmars en @80 tijdje een vrouwenvredeskamp,werd 
zo'n belangrijk object als Havelterberg teveel.Met rust gelaten naar onze z!!l.Veel 
mensen staarden zich/haar blind op Woensdrecht.De overheld probeerde daar dan OOk het 
verzet te breken.Het oppakken (preventief) van mensen die tijdens de maandelijk&e 
blokkade op de openbare weg voor de hoofdpoort gingen staan was voor onà de druppel 
die de enmer deed overlopen.We wilden proberen oot het openbare orde probleem waar de 
overheld in Woensdrecht kennelijk last van had,naar zoveel mogelijk militaire objec· 
ten in het land te verplaatsen(Woensdrecht is overal) als antwoord op hun repressieve 
aanpak in Woensdrecht en als prótest teg&n h~t militarisme. 
Het optreden 1n Woensdrecht was juridJ.es' al twljfelachtlg,maar Woensdrecht is apart 
dus dat werd nog wel geslikt.Als de verschlllende.APV-artlkelen toegepast moesten 
gaan worden in andere delen.van het land zouden ze misschien op hun bek gaan. 
Wij kozen voor Havelterberg Oflldat d~ link met Woeiladreeht publicitair wat dutdelijker 
was en het mensen ook meer aansprak dan een willekeurige kazerne ofzo. 
We hebben verschillende pogingen geda~n (misschien niet goed bO vaak genoeg) om mensen 
war.m te krijgen iets dergelijks in bljv.Volkel .te organ1seren,.aar dat is tot nu toe 
niet gelukt.Wel zijn er ar en toe op de eerste maandag van de maarid blokkades geweest 
op andere plaatsen in Nederland,maar dat was steeds eenmalig. 
Overigens was een bijkomende reden dat een reis naar Woensdrecht voor mensen uit het 
noorden van het land nogal ver én duur is terwijl mensen toch op een of andere manier 
hun solidariteit met de maandelijkse blokkades in Woensdrecht wilden uiten. 
Een belangrijk argument tegen het initiatief was,dat de blokkade$ in Woensdrecht door 
ons plan verzwakt z~Jden worden.Voor ons was echter duidelijk dat de strijd tegen het 
militarisme niet allen in Woensdrechtgevoerd .moest worden,maar op zoveel mogelijk 
plaatsen op zoveel mogelijk menieren.De vaste groep bewoners in Woensdrecht bleeJ~ met 
ons plan geen moeite te hebben,zodat op vier november 1986 begonnen werd met een blok
kade van twaalf tot twee. 
Er was vrij breed opgeroepen en er waren ~an ook. ongeveer tachtig mensen van de meest 
uiteenlopende groepen.Verschillen in axlemethodes en politieke visies leiden ertoe dat 
er onenigheld ontstond tussen de verschillende gro0pen~Het gevolg was dat mensen die 
"zacht11 axle ~llden voeren de volgende keer weg bleven Ollldat ze de axie te hard vonden 
en dat de 1r~nsen die "er tegen aan wilden" wegbleven omdat r.e de axie te soft vonden. 
Wa1; over bleef waren de mensen die ondanks de onderlinge verschlllen in ieder geval 
''door" wilden gaan. 
Oe tweede keer in december was het goed mis,want toen werden S!nt·en Plet gearresteerd 
omdat ze over het hek naar de slte waren geklauterd OM peperMten uit te delen •. Verder 
verliep de blokkade rustig.Ceen verkeer! 
In jan<..ari werd ~r behalve geblokkeerd,.geschllderd b!j de toegangspoort en werd de poort 
met een zwaar slot afgesloten.Eén schilderes weiëd aangehouden. 
Oe daarop volgende maanden werd de uitvoering van een rampenplan u1tgebeeld,een muur ge
metseld,Heagan en Gorbatsjov op de wip gezet etc. 
In juni ziJn zeven meruien meMen met h~n de site O))gelopen om het bwapen.ings.;Jenken 
een gevoelige Uk te geven.Ze 't'l'erden gearresteerd evenals iemand die van het gebeuren 
video opnames maakte.(videcband inmiddels terug) 

4 



In Juli werden levensgrote poppen voor de toeg~gspoort neerge~et oa te blokkeren 
terwijl een groep mensen door de bo&sen langs de site wandelde.Er werden flink 
wat gaten in het hekwerk rond de dte geknipt.A.rrestatles ftllslukten.Na tweeën kwam 
de groep weer bij de toegang$poort,waar een wat verlate demonstrant 1n de bet~ tus
sen de poppen z:at.Hij vertelde dat de pol!t!e keurig tot twee uur gewacht had voor
dat ze de poppen in de ber. hadden gezet. 
Crapplg. is dat er in augustus niemand !n Haveltet"berg !s geweest.Ook een intere3sante 
axlevorm.Polit1e~marechaussee en tnlichtingenf!guren op de been voor nop. 
In het kader van de ~.VO-oefenlng Reforger (Oe ax!ebereldhe!d 1n bijna het hele land 
was dus bedroevend ondomks maandenlang ovedeg,zoab mensen 1n Eln..""boven al cooclu
deerden.) werd in september het hekwerk rond de ba31S voor het grootste gedeelte in
gepakt met zwart landbouwplastie onder het .-.tto "Inpakken en w~~ezenfH ~en scherp
.schutter zag kans een verrb010 op het stenen wapenembleem van de Yanks te goolen.Ver
der veel geve~d. 
Het was 1n~àddels overduidelijk dat de blokkades van twaalf tot twee uur getolereerd 
werden.Al het in- en uitgaande verkeer werd voor twaalf en na twee uur geregeld. 
Politie en marechaussee stuurden $teede het verkeer dat in die twee uur de a1te bin· 
nen wilde terug.(Wat wil je nou nog aeer?) 
Cm niet al ~e traditioneel te worden,btisloten we dan ook om in oktob$r 'a ?Chtend$ om 
tien t.rur te beginnen Riet blokkeren tot •s middags drie wr.Oat gaf noga! wat vet'War
ring aan de andere.kant van het hek.Een militaire truck probeerde toen 'e ons zagen 
nog als een speer van de al te af te kcmen,hetgeen ftllslukte .Er wa~ n~~ ook een geluids
wagen van de Mobiele Ant1-•111tar1sten {bekend van de axles tegen R~förger).De ver· 
gunning voor de geluidswagen was door de gemeente geweigerd uit vrees vóor verstoring 
van de openbare orde.Om twaalf uur hield een Amér1kaan,die op onze hand is,een tee-. 
s::araa~ tot z'n landgenoten aan de andere kant van het hek,• ze te bewegen hun bezet~ 
ting van dlt stukje Nederland .aar op te geven.Na z'n toeapraak verbood de politie 
verder gebruik van de gelulda!natallatie en schermden eet hl\lt fe1t ~t zo al a:o tole
rant waren gewee.!.Jt one één keer gebruik w. laten meken van de 1nat.lllat1e .~:Qr\der ver
gunning.Zonder ge1u1dsversterkende mlddelen over8Chreeuwde onze Amerikaan3e vriend 
ook wel de slte,du• dat was geen probleem.Op de hei bij de si~ werd !Middels druk 
geoefend door gepantserde bo3jes,d1e snel bewogen.Er werd door ons een mllitalre ko
lonne tegengehouden waarna ze rechtaëm!c:eert maakten. (eoe111Jk draaien op zo • n smal 
weggetje. Hoen tegen drieeiSook nog een kolonne t.vt.tcs wer:d tegengehoc.lden was de maat 
blijkbaar al een tijdje vol waAt 011 klokslag drie arriveerden drie M.E.busaen.Beetje 
overdreven want er w~ren nog zo'n vijftien mensen aan het blokkeren.Ze hadden echter 
het nakijken want volgens afspraak was <M a.xie afgelopen. 
Dat de belangstelling van de wapenfanaten voor loensdrecht schiJnt af te nemen st1-
1Mlleert ons oa ze lastig te blljven vallon daar in Havelt:erberg .. En ala het tuig daar 
weg b dan d.fn we wel weer ergena anders te v1nden.(Vat dat lllaélr op ~oals Je wil.) 
P.S. Op 26 oktober moeten/mesten Sint· en Piet en de Timnlerl!eden voor de rechter ver
schijnen in Assen. 
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Sinds eind jaren ~70 zijn er basisgroepen 
aktief, a.anvankelijk alleen als anti
kernenergie-beweging. Eerst was er ,.Breek 
Atoomketen Nederland" <BAN> en kort daarna 
kwam .,Dodewaard gaat dicht" <DGD>. Daarnaast 
waren er nog diverse plaatselijke 
groeperingen, maar die wil ik nu even.buiten 
beschouwing laten, omdat ik de werkwijzen 
daarvan niet voldoende ken. Ondanks, dat BAN 
en DGD een basisgroepen-struktuur kenden, 
waren er tussen die twee clubs grote 
verschillen aan te wijzen. 
BAN was met die struktuur zeer nauwgezet bezig 
en regelmatig werd er in een landelijk overleg 
daarover gesproken. Zaken als onderdrukking, 
geweld<loosheid>, leiderschap en concensus 
kwamen net zoveel aan de orde, als het 
voorbereiden van akties. De akties waren 
principieel geweldloos en er was vooraf goed 
doorgesproken, wat wel en wa·t niet mocht. 
DGD was voornamelijk aktiegericht. Ieder was 
voor zichzelf -verantwoordelijk en bepaalde 
zelf hoever hij/zij ging. De paar 
vergaderingen, die ik bijgewoond heb, hadden 
het kenmerk, dat diegene met de grootste bek 
gelijk krees. Opvallend was, dat er binnen BAN 
ongeveer evenveel mannen als vrouwen waren en 
dat DGD voor het overgrote deel uit mannen 
bestond. Uit het bovenstaande mag blijken, dat 
ik mij bij DGD niet zo op m'n gemak voelde en 
je moet ... t me maar niet kwal :l.j k nement dat ik 
niet objectief schrijf, want ik ben dat ook 
niet. 'Wat beide groepen wel weer met elkaar 
gemeen hebbent is, dat ze niet meer bestaan. 

'i'och zijn er wel basisgroepen overgebleven, 
:maar het is erg onduidelijk hoeveel en waar ze 
voornamelijk mee bezig zijn. De praktijk is. 
dat steeds weer de zelfde mensen de lopende 
zaken behartigen en zo af en toe eens een 
aktie voorbereiden. Er is al een lange tijd 
geen landelijk geweest en de laatsten zijn 



maar matig bezocht. Kortom, van het basis-i.dee 
is niet zoveel meer over. Dit bleek duidelijk 
in Borssele dit jaar, waar de strijd tussen de 
aktievoerders onderling vaak nog heftiger was. 
dan die tussen poort 11 en de ME. Voor 
diegenen, die de aktie hadden voorbereid was 
het nogal frustrerend, dat er mensen waren, 
die zich tijdens de voorbereiding niet hadden 
laten zien en tijdens d.e aktie het hele beeld 
gingen bepalen. Naar buiten toe laten weinigen 
hun baalgevoel merken, want de pers is er als 
de kippen bij om te schrijven,_ dat er 
verdeeldheid tussen de aktievoerders aanwezig 
is. Nou, wat mij betreft, is die verdeeldheid 
er al lang en moeten we het lef ook maar eens 
hebben om dit hardop te zeggen en er iets aan 
te gaan doen. 

Wat nu eens duidelijk moet worden, of de meute 
de basisgroepenstruktuur nog zien zitten en zo 
ja, hoe dat dan ingevuld moet wordén. Ik heb 
nu zo'n beetje aangegeven, hoe het verleden 
eruit zag. maar ik wil nadrukkelijk niet 
aangeven, hoe de toekomst er uit moet gaan 
zien. Ik zou het goed vinden, als hier het 
komende landelijk overleg over gesproken gaat 
worden. Nu zijn we los zand en daar moet maar 
eens wat aan gedaan worden. 

In de volgende Nieuwsbrief kun je van mij een 
stukje verwachten over wat basisdemocratie 
voor mij inhoudt. 
Graag ook jouw mening in de volgende 
Nieuwsbrief, zodat we ~t komende landelijk 
overleg iets te discusieren hebben. 
Kopij-sluitingsdatum is vrijdag 8 januari 
1988. 

Jos van basisgroep Kaktus uit Apeldoorn. 
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Bieronder de brief, die door de AKB-kongres
grGep in dieverse talen door Europa verstuurd 
is. Be~der is in de nieuwsbrief ook een brief 
geplaatst, Daar dat was nog naar een concept. 

Hallo. 

flinnen een deel van de radikale anti•kernenergie ~ 1a ~laft4 is ~ 
plaA ontstaan 0111 een internattonaal Ionaces te oraant•ren ..,.. ra41kale anti
kernenergie groepen. Het idee is ontstaan omdat onze kODtakten met anti-kern-. 
energie groepen in andere landen of niet aanwezig zijn of heel sleCht en sum
mier djn. En ook omdat ve het idee hebbeft .an elkaars et"V4111aaen te lwuen 
leren: dat door bet uitwisselen vaa informatie de radileale anti-kernenergie
bP."-eging in kracht toe ul kunnen nemen: nieuwe ideeën op kan cloell. 
n~ het in andere landen met de anti-kernenergie beweain& pllh14 ia. veten we 
\·a.ak niet. Dat is jammer. en aan die onvetend'heitf 11100t, •t ou betreft. een 
eind k0111en. Wij denken dat ao'n IOQires voor ons ab bewegtna heel ~eren en 
mot i verend kan djn en hopen dat dat voor raeer landen aeldt. 

\\e dllen proberen het loagres te organiseren irthet aajaar •• 1988 en wl la 
Nederland, omdat dat voor ons bet makkelijkst ie en Ollldat het redetijk ceat:l'tlel 
ligt voor de landen die we voor bet Kongres uitaodtaen. Die landen djftt ~
Duitsland, België, Frankri.jk. Engeland, Schotland, Wales, terlandt lloor4-terland. 
Denemarken, Zweden. Noorwegen, Finland. Zwitserland, Oostenrijk, Spnje, Balken
land, Italië, Portugal, Griekenland, Yoe.goslavië en tuxe.burg. 

De~e eerste brief is bedeeld om uitleg van en bekea4heid eaa het :idee t4! anen, 
maar ook 0111 de reacties al te peilen. etc. Maar claat'over later ~~eer. 
Het plan ziet er nu als .olgt uit: 

We denken aan een Kongres van 4 4aaeo to het najaar (oovt) 
Yan 1988. Tijdens die vier 4agen aoet er voldoende tljd ea 
gelegenheid zijn voor net lesgen vaa kontakten, voor het tn
for•eel uitwisselen van !nforaatie. 
Voor het inhoudelijke deel •an bet pros~•••• deeken we aaa de 
volgénde onderwerpen: 

1- Situatie per lar.d- keraenergietroara•aa (tc:ort.) 
- ge~ch1edenis antt-keraeneratebeweaiaa 
- waai zijn jullie •ee ~zta (kort) 
- relatie roet •inder radikale aroepen 
- b~e gaan we o• aet verbre4ina. Roe epèn 

zijn ~~ als beve&ina voor nievve aen•en. 
- organisatie/struktaur ••• de redtkale

groepen 
- repressi~ 

·2- Gren·soverschr:t.jdende transporten. UitwleseUna van infor
matie. 

3- Onderverpen vaarover P.nkele laiJden saaen over villee pa-a
ten, m~ar die nog in de voorbereiding.tijd duidelijk aoeten 
vordt"n. 

4- ll:enselijkheid/mogelijkhei.d/manieren om tot eoatiauerins ••• 
de contakten en informatie-uitwisselins te komen. 

Xatuurlijk moet de inhoudelijke kant. nna verder uttsevertr:t -worden. 'l'ipa .... .-
ti es en dergelijke djn dan ooit ~lkom. Het is .!!.!!1. bij Yoorbaat de Woelins om 
tot konkrete geT.8111enltjke aktievoorstellen te k01118ft. Dat lijkt ou ook •rf.Jwel 
onmogeJ ijk, het lijkt ons in eerste instantie beter 011 t.e veten waar en 1toe leder
een mee bezig is. 

\\at we van Jull te vragen is ia eerste instantie een reaktie op bet idee vaa een 
dergel ljt< konsrefl. maar ooit meer adressen ••n groepen of het zelf 1rerder 11'el'8pret
den van de?.e brief. ~t mooiste zou zijn dat jutlte al een landelijk of reatoaaal 
kontaktadres ? .. o1.1den kunnen llO(!men dat voortaan de verspreidint van informatie over 
het kongres ter hand \o"tl nemen •. Bijgesloten v t nden ju 11 ie een lijst met adressen 



waar deze brief llog meer naar toe gestuurd. zodat. je uit kunt zoeken -welke groepen 
er 1101 ontbreken. 
Ook Ir~ het woor ons belaagrijk te weten welke talea jullie kennen. Deze brief is 
iq zoYeel motelijk talen .-erspreid, ll18al" bet &Ou heel metd!:elijk zijn als ve dat la 
het: vet"wola kurtnen beperken. Tijdens bet Iongres zijn we ook van plan zoveel mo
Sfllijk simlultaan te vertalen. maar ook data is het heel makkelijk als 43t tot zo 
veilalg mogelijk talen beperkt zou kunaen blijven. 

Blijft er ftO& ééa f,elanarijke vraag open: vat djn redtkale anti-~rnenergte 
gl'oepen? Omdat. dat itl elk lan4 kan verschillen, villen ve wat over ons zelf ver• 
telleQ en dan is het aan jullie of je je aanaesprokea voelt. 
Aktievormen zijn daarbij natuurlijk belangrijk, maar niet het eni,e. naast het 
voeren van akties die er op geri~bt zijn het ker~enerete-,ro&rqmma direkt schade 
te bet'okkenen (7.:0als be~ttlngén, blokkades, sabotate. etc.) zijn ve o.a. ook be-
dg met andere samenverlcingsvoraen. ve hebben ons georganiSleerd in kleine •rien
deft/lnnen-groepent mensen die elkaar goed kettnen, vertrouwen, steun aa11 alkaar 
hebben, etc. !eslissiaaen in -die groepen maar ook op landeli.jk verg!tcleringea wor
den genomen met algemefte instemming (concensus). ledereen heeft evenveel te zegpm, 
er zijn seeo leiders/ster•. geen hierarebie en de aroepen hebben een eigen verant
wordelijkheld. Sommigen ~1jn ge'l'eldloos, anderen niet. Natuurlf.jk voedt hierboven 
de ideale situatie besc.hrevea. Zo gaat het niet altijd. Maar we he<:bten...er veel 
waarde aaft o. dece si.tuatie na te streYett. 'Dit heeft alles te maken met wat we 
willen: 1111e streveg geen veranderingen binnen deze maatschappij aa, maar villen 
saaen een nieuwe, betere vorn ontrilckelea C)l!l met elkaar samen te le...en, zonder 
sexisme. ~der a1.11tarisme. zonder srootschaliae cmdemokratische energievonnen. 
zonder racisme. faseisme, honger, uitbuiting. en ga 20 uaar door. dat houdt in dat 
ve niet alleea filet kel'ne1leraie bezig zijn. t'II$8C ook op andere geb1edu aktie 
voeretl. Maar we djn .ell~l, om heel verschillende redenen, veel met de anti
kernenergie strij4 bezig. lle nebben onze hoop en vertrou1o11en niet gevestigd op het 
parlemeat, ~ voeren in eerste instantie ook geen aktie om de regering tot andere 
gedachten te brengen, ve voeren aktie teaen d• direkt ~trokkenen: de kern<:ent:ra
les, de toeleveringsbedrijven, etc. 

Rond 1980/'81 was de ra4ikale antl-ke~nergie beweging in ~erland vrij groot, 
1113.8r de laatste jaren is dat ainder geworden. ffocb het besluit 0111 nieuwe kel"ncen
trales te bo~.CVen, noch bet ongeluk in Tsjernohrl konden voor een forse opleving 
:~.:orgen en alhoewel ve nu door het diepste dal lijken te zijn is het nog een lange 
weg terug naar een grote. sterke radikale anti-kernenergie bewesing. 

Als het plan voor het Iongres aanslaat, dan villen we een aantal maanden van te 
voren (aug/sept 1 88) een brochure uitbrengen als .oorbereidlna daarop. In dte bro
chure m~t dan een overicht komen van 4e situatie i~ de eerder genoemde landen. 
Deze brochure moet ook interes$ant zijn voor mensen die niet aan bet Iongres deei
nemen en T~l vertaald vorden in een aantal talen. Wij villen het praktische werk 
op ons nemen. maar hebben jullie hulp natuurlijk wel nodig. 

We z~llen jullie geregeld op de hoogte houden van de reacties, de vorderingen van 
de voorbereidina. pralcti~che informatie, ete. 

Tot zove1·. Stuur je reacties (b;itlek. tips. aanvullingen, etc.) en vooral· 111eer 
adressen. naar: 

IONGRES AlB 
POSTBUS 8094 

6710 AB EPE 

MaJERLAND 

9 



Uit de nieuwsbrief vBn de Werkgroep Inhee~s 
Volken: 

VEEL MINDER RENDIEREN AFGEKEURD 

Er is weer licht in de tunnel! 
Eind september werden de cijfers 
bekend van de herfstslacht in 
Zweeds Lapland. Van de 90.000 
rendieren die werden geslacht, 
werden rond 70.000 beesten goedge
keurd. De beesten dienen voor de 
slacht te worden gekeurd op radio
aktiviteit, als gevolg van de 
besmetting van dieren en voedsel 
(gras) door de kernramp in Tjerno
byl vorig jaar. Toen werden van de 
95.000 slechts 20.000 goedgekeurd. 

Sami hebben·veer hoop 
In het blad "Samefolket", het 
lijfblad van vele Sami in Zweden 
werd geschreven dat eindetijk weer 
een positieve stemming in de sami
sche gemeenschappen is te konsta
teren. Toch zijn er nog steeds 
grote zorgen in Samiland. 
In de zwaarst getroffen gebieden 
in Noord-Jamtland en Zuid-Vaster
botten zullen ook deze winter 
rendieren met grote vrachtwagens 
worden overgebracht naar de 
schone wintergebieden in Dalarna. 
Na de winter. zullen deze rond 
15.000 rendieren worden geslacht 
en het ziet er naar uit dat 
slechts een klein aantal van deze 
dieren dan afgekeurd zullen wor
den. 
De experimenten met speciaal voed
sel hebben ook succes . gehad en 
:tullen worden ·voortgezet. De 
Zweedse staat zal ook voor 1987/88 
de schadeloosstelling van getrof
fen rendiereigenaren kontinueren. 
Positieve berichten dus. 

Gerommel met veiligheidsnor~en 
Toch moet met ergernis worden 
gekonstateerd dat niet alleen in 
de E.E.G., maar ook in Skandinavie 
gerommeld wordt met de veilig
heidsnormen van radioaktieviteit. 
In Noorwegen is vorig jaar de norm 
verhoogd van de 600 naar 4.500 
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Bequerel, in Zweden van 300 naar 
1500 Bequerel en in Finland is die 
norm maar helemaal afgeschaft. 
Dit geschuif in de normen betekent 
dat nu ook rendieren goedgekeurd 
worden die vorig jaar nog als 
gevaarlijk voor de volksgezondheid 
werden bestempeld.· Toch zijn de 
resultaten van de strenge kontro
les in Noord-Zweden (Norrbotten), 
Noord-Noorwegen (noordelijk van 
Narvik) en Finland bemoedigend: 
overal is het gehalte aan Beque
rellen gedaald tot beneden de oude 
Zweedse veiligheidsnorm van 300 
Berequel. 
Zuidelijk van de Lule-rivier (in 
het midden en zuiden van Zweeds 
Lapland) en het zuidelijke deel 
van Noors Lapland is de situatie 
nog steeds onrustbarend. Na de 
komende novemberslacht zullen weer 
extra bloedproeven worden genomen 
om te bezien of alle extra maatre
gelen effekt hebben. 
De rendierkonsumptie is - mede 
vanwege de zekerheid dat rendier
vlees tot de strengst gekontro
leerde levensmiddelen wordt gere
kend - op een redelijk niveau 
gebleven. De konklusie kan worden 
getrokken dat 11slechts" in enkele 
samische · gemeenschappen de ren
dierteelt nog verscheidene jaren 
zal moeten boeten voor Tjernobyl, 
maar dat elders de Sami (ook) deze 
tegenslag hebben overleefd. 
In de Samische gemeenschap is een 
solidariteitskampagne gestart, om 

· .de t.ientallen rendierhouders, die 
flink besmette rendieren hebben en 
die nog jaren geen normale ren
dierteelt zullen kunnen uitoefe
nen, te ondersteunen. 



14.00 uur 
, • 4 

'T GROO'l'E VELD 

JE WIL~ JE KERSTBOOM PLAN!raf ALS AANKLACHT TEGEN .HET 

M!L!TAJUSME, DAT OOK IN VUDUTlJD SLAOHTOFFEllS MAAK'T • 

Nim .A.LLDK QIQ)ER IGN&Ilf 1 KAAB OOit IB J)E NATUUR. 
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· lAR 

~IATUUIIEiiED 
tiET 

t · &ROOTE VEl.& 

iJil WIW SAMEN tWr JZ liNDERIB JULLU 

DUTBOOM PLILHDN OM D1JIDJiLIJ!C IJ!E MAKEN 1 

D.d Jl 'VOOR HEN Ei:N ~EJCOMS!r VILT 1 

ALS JE llAT WILT ==·===========•' 
Kom d~ar de KERSTBOMENPLANTDAG 

.BASISGROEP LOCiiEJ.! 
05730-2516 

EN KOOP KERSTBOOM 
ET WORTELS 
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·verslag regio-dag 18 oktober te Arnhea 

Wat eraan vooraf ging. 

Einn.en regio-Oost leefde al geruime tijd de gedachte 

. os eens een dag te organiseren waar gepraat zou worden 

oTer basisgroepen, basisdemoera tie, wat stelt het nog 

voort Is het er nog wel? Wat zijn basisgroepen nu ei

genlijk nog? Zo gezegd, zo gedaano r.iaar voordat het 

zover was, werd er een ertra nieuwsbrief voor de 

regio uitgebracht met stukjes geschre·lfen door 

basisgroepen. of mensen" die zich daarbij betrokken 

voelden. In deze nieuwsbrief word oo-k gevraagd om op 

de dag zelf iets leuks of minders leuks te verzinnen 

om je als groep ·of persoon te presenterene Van wat 

houdt je bezig binnen de basisgroep, op welke raa.nier 

ben jij bezig met basisdemocratie of akties tegen kern

geweld en. militarisme. 

De dag zelf 

Deze begon aet ui teraard koffie of thee en g·ebak. 

Er waren 25 aensen aanwe$1g, een gezellige drukte. 

Oa h.alf 12 begon het presen.tatiegedeelte. !wee 

basisgroepen. ui\ Arnhea hadden zich voorbereid en 

presenteerden zich ae~ geluidsband en dia's. 

De andere groepen of personea Tertelden in een 

roadje waar zij aee bezig waren en wat zij ia de 

loop van de jaren hadden gedaan. 
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1. Wat 1• buiadeiiOkratie en de au vu de bgeutruktuur? 

2. Wauaa ben je alleen eo waaroa ben je 1ll en groep bate? 

4. Optftarteu vu aroep een probleea; wat valt hieraan te doen? 

Tijdens het ple.nair hierna werd gekozen oa in 2 groepen 

verder te gaan praten. Hierbij zou dan groep 1 •eer 

de nadruk leggen op punt 1 en groep 2 aeer de nadrUk 

op punt 5· 
Enige konklusies uit groep 11 

1. Br diat eelt sezaelijke verlllltwoordeU.jid:leid te zija '9'001' de plaa
ntv.a en de uitYOer1q Y&D aktie•! 

2. Er 18 apl'llke vu een te •lappe en kouuaptieve houdiag op het n
giooverlea. 

a. E'l' u een kleiu p-oepje dat beachikt over c!e kemtu en de e~ 
d.ie •a.uit dese positie 41qa du.pt. 

4. Keaen dienen sichjh.aa:r niet 110 nel au.gevallea te welea al• per
IlOOn en aoeta leren aeer opa te stau wor kritiek. Hensen ~ 
ten leren om hun aeniac te •esrea. 

5. Ere belaasriJk ia het du ook 4at iedereen de rutate eellt kriJst oa 
diqea te klmDen a:eagen. 

6. Het 1111 ult den boze 011 je eigen verwacllttupn op te leg~ll au de 
&.jjctereu 

7. De uitg!!!nppunteu vu een Be sijn op een rerioOYerlea 111Dell1Jlt te-
ng te viaden en op het landelijk aoc aiDCter. . 

8. l!eu belUl;r1jke f~lttie van bet repooverleg la o• elkaa:<: op de 
hoogte te houden van aktieJ~. Als je vaker k0111lt beb je eerder k&DB · 
o• elkaar peraoo'Dlijk te leren kemaea. 

Enige konklusles uit groep 21 

1. E? 1~ 3v?~~e van een seheidine in .an~en die stch: ~ Bezig Willen 
houden r,get de di:.::·e!>'..:e .. ~ue en b ?aeer bezie wiUen~houden ut de 
o:--~::oaid&U.e, de di§t.:w:mies en de verdiepU.. 

2. ~teeda minder 1"enaen ~illen z1ell bezie houden aet het or.r;mu.•eren 
en v-ooi'bereiden vu a..'s:ti": 

3. rre ~:ensen nu 'toen• zijn verdft:Den, Ze houden wleb op een ander 
nive~u. op een ~ndere ~1er be~~ aet de diucen die ~ij ~e1ang
r1Jk 'l!l'inden. 

4.. Individuen "'-inden elk.aal' \!'eer biJ .ü:Uea en bij rn-erl~pn. let 
regiooverles hee~t ld.erin ee:n belegrijke 1'u:nll:t1e~ 
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s. Basisaroepen staan niet altijd even open voor nieuwe •eusen. Ook 
oabell:endheid ea belacleuhe:l.d VUl het bep-ip • aktievoeren' spelea 
~eria eea rol naaat het feit dat we selektief sija. 

6. De naac bliJft hoe we aee:r aeDSe'D. kullaea tatersserea, kuaea au
sprell:en. 

7. 8.,-ea •ersehilleD Yat betreft bUD S&MeDstelliAC, doelstelliJlC, 
iateresse-aebied en wat betreft hun aktie.etbodea. 

8. Het sekretariaat aoals het au fakti011eert is ceea afd0e11de op
losstna ~r het waal'borpa YU de publiciteit .,.. de l.e-en •• 

Ba de diskussie werd het praatgedeelte ?an de dag 

afgesloten •et een stellinge•spelo De afspraak wa•, 

dat er oTer deze stellingen niet gediskusieerd zou 

worden. Deze stellingen zouden voor een volgende regio

dag een leidraad ku.mlea zijn om Terder te dialcusieren. 

De dag werd afgesloten met de video Tan Borssele en 

borrelnootjes. 

:Basisgroep Keae. 
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