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redaktioneel
Hier is dan het tweede nummer V~Ul Onderötroom . .in dit nunune:r twee artikelen.

Het eerste g3.at over waarom wij tegen kernenergie zijn. We hebben besloten

dit te s::::hrijv<-.:n, omdat ve ......sGhillende le~ers hierom vroegen. We wetAH dat

het nog weinig uitgewenkt is. Maar dit zou ·')ok onmogelijk kunnen in één

nunnner. Het is een begin, en in de volgende nunnners gaan lü(-~r dieper op in.

Het t'.tleode artikel gaat ov"J,(' Duitsland. We schrijv'~n hierover, omdat in de

dag- en weekbladen r..î.er weinig over geschrev9".\Wordt. Het ga.-:lt voornamelijk

over hoe -de strijd in Duitsland zich ontwikkeld heeft.

Alvast een vooruit.bliknaar het volgende nummer dat half allgustus verschijnt

(in ve'!'band met vakanties van de redaktir-üeden). Dit 'WOrdt een 'special' over

de gevaren van 11Kalkar" •

Een prettige vakantie toegewenst door de redaktie (ruud bUkker'ink, momus

van brakel, ries van de ca.mp, henny cleef, gJ'Usri fleuren, piet van '1f!!r'

meyè.en, f:.'Jn peeters, g"Jrard van poppel, hilbrand T"0ders, dick van sas).

Onze argumenten tegen kernenergie

z1Jn grofweg in twee kategori~n

te verdelen, namelijk in argumen

ten die vooral de gevaren van kern

energie als zodanig betrefren

(Itechnische gevaren t ) en in argu

menten die politiek, ekonomisch

e:h militair van aard zijn.

waarom we
kernergie

~gen
zIJn

_Er komen radio-aktieve stoffen in

lucht, water en op het land. Hier

door kan er opeenhoping van die

stoffen in bov. voed~elketen~ op_

treden en daardoor gevaar voor de

gezondheid van mens en dier ople-

veren.

z.

De ttechnische'gevaren zijn:

-Bij een kerncentrale komen radio

aktieve stoffen vrij~ Het i~

wetenschappelijk bewezen, dat

zelfs de kleinste hoeveelheid

radio-aktieve stoffen kanker kan

verwekken en erfelijke afwijkingen

in het nageslacht kan veroorzaken.

-Ongelukken met een kerncentrale,

opwerkingsfabriek etc. zijn~

helemaal uit te sluiten, ondanks

vergaande veiligheidsmaatregelen.

Ongelukken kunnen o.a. plaat~

vinden doo+ technische mankementent

sabotage, natuurrampen en menselijk

falen.



-Door de hoge reaktortemperaturen

vormt de opwarming van het te ge

bruiken koelwater een ekstra pro

bleem. Opgewarmd water verstoort

het biolagisch evenwicht.

-Een kerncentrale gaat maar een be

perkt aantal jaren mee (20-30 jaar)

Dan is de centrale onbruikbaar ge

worden (door de radio-aktiviteit).

De centrale moet dan afgebroken

worden. Tijdens en na deze zgn.

fontmanteling t moet hij bewaakt

worden i.v.m. straling~

-Het nog lang niet opgeloste pro_

bleem van de opslag van het radio

aktief afval. Na 30 jaar heeft men

een aedoende en ongevaarlijke op

lossing nog steeds niet gevonden.

Het blijkt dat radio-aktief afval

vele generaties na de onze gevaar

lijk blijft en dus bewaakt en

eventueel gekoeld moet worden.

-Toppunt van giftigheid is de

tkunstmatig' gemaakte stof

plutonium. Dit element blijft zeker

250.000 jaar radio-aktief en dus

gevaarlijk. Een klein stofdeeltje

ervan, dat in de longen terecht

komt, kan al kanker veroorzaken.

Een kerncentrale van 100 megawatt

produceert per jaar 200 kilo

plutonium.

Onze argumenten die politiek,

ekonomisch en militair van aard zijn:

-Een tijd geleden dacht men dat

kernenergie goedkoop was. Nu blijkt

dat hard tegen te vallen. Zo zijn

de uraniumprijzen de laatste tijd

sterk gestegen. De kerncentrales

liggen geregeld stil, veiligheids

maatregelen vallen duurder uit;

dit alles maakt het rendement van

een kerncevtrale minder en dus

wordt kernenergie duurder Q

-Kernenergie zou ons onafhankelijk

moeten maken van olielanden en

oliemaatschappijen, maar in plaats

daarvan worden we afhankelijk van

uraniumlanden en -leverancier8

(vaak dezelfde maatschappijen).

-Energievoorzieninge~met b.v. olie

en kernenergie werken machts_

koncentraties in de hand (b.v.

multinationale ondernemingen).

Deze zijn nauwelijks demokratisch

te kontroleren.

-Kernenergie kost z6veel aan geldt

techniek en energiet dat het de

invoering van veilige -en arbeids

inten9ieve:- energiebronnen belem_

mert.

-Dan ie er nog het probleem van de

verspreiding van kernwapens

(=proliferatie). Van elke 8 kilo
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plutonium kan men betrekkelijk

gemakkelijk een atoombom maken

(een kerncentrale levert per jaar

200 kg. plutoniumJ). Kernenergie

en kernbewapening blijken niet

van elkaar te scheiden te zijn.

-Het is denkbaar, volgen~ o.a.

pror. Ca~imirf dat alleen een

diktatuur voldoende stabiliteit

biedt om de benodigde beveiliging

van de uranium-kringloop (van

uraniummijn tot en met de opslag

van a~val) te kunnen waarborgen.

Maar waar blijft onze demokatte

dan?

Een 81otopmerking.

Volgens one blijkt achter de

invoering van kernenergie geen

verantwoord beleid te staan f dat

een verantwoorde energie-strategie

~1 voeren f maar juist een beleid

dat in het belang is van bepaalde

politiekef ekonomische en militaire

machtselites en _koncentraties.

Deze willen kernenergie invoeren

tegen het be1ang van het grootste

deel van de mensen in. Een reden

om niet a1leen naar de gevaren

van kernenergie te kijken, maar

ook naar de belangen erachter.

Wilt U meer weten dan is bij de

S.S.K.-N1jmegen informatie en

literatuur verkrijgbaar.

A6ENDA

16 aug

15 aug :"Onder-stroan" rnJllIlleI' :3 komt uit.

:Vergadering SSK (Stroamgroep Stop
KernenergIe) afd. Nijmegen,Graaf
seweg 30,om 2O/ilOO uur.

24 sept:Grote demonstratie tegen de snel
le kweekreaktor in Kalka!'•

1 okt :Sluitingsdatum voor inschrijving
voor de ASEV-hoorzittingen.
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Op 24 september (we hebben het al

in de vorige tonder-stroom' ver

meld) wordt er Gen massale demon

stratie georganiseerd tegen de

snelle kweekreaktor in Kalkar.

Juist omdat wij (vanuit Nijmegen

en Arnhem) in d~ voorbereidingen

nauw samenwerken met de groepen

uit Duitsland, vinden we het be

langrijk dat we informatie geven

over het protest teg~n atoom_

energie in Duitsland~

Toen drie jaar geleden (28 eept o

1974) 10.000 nederlanders naar

Kalkar trokken om tegen de cen

trale te protesteren, was er nog

weinig te merken van aktiviteiten

van Duitse kant o Maar nu is dat

wel ander~o De anti-atoomenergie

beweging is uitgegroeid tot een

massa-beweging o

Op 23 februari 1975 werd in Wyhl

(aan de Franse grens) door 28.000

mensen (voornamelijk boeren uit

de omgeving) een terrein bezet,

waarop een kerncentrale gebouwd

zou worden. De politie, die aan

wezig wa~, vluchtte o De mensen uit

de buurt hebben 9 maanden lang het

terrein bezet gehouden. Wat er in

Wyhl gebeurde, vond weerklank in

heel het land. Pers, radio en t.v.

berichtten uitvoerig hoe in een

achtergebleven hoek van Duit~land

boeren zich organiseerden in aktie

groepen, zich druk gingen maken om

een kerncentrale, waarvan ze ~sten

dat die schade toe zou brengen aan

hun druiventeelt, en waarvan ze

wi~ten dat een groot ongeluk (waar

op een kans aanwezig is) rampzalig

ia voor henzel~o

De aktiegroepen in Wyhl en omstreken

dwongen ieders bewondering ar.
De vastberadenheid die ze hadden,

om zelf te willen beslissen over

wat er in hun streek gebeurde (en

dat niet in handen te laten van

hen die de macht hebben) wae een

voorbeeld voor andere streken in

Duitsland.

Wyhl was niet het enige dorp waar

een kerncentrale zou komen o De

Duitse regering had grootse plannen.

Overal gingen zich aktiegroepen

opricli~en om te verhinderen dat

kerncentrales gebouwd werden. Ten

noorden van Hamburg aan de Elbe,

bij Brokdorf, zou er ook een kern

centrale komen. Aktiegroepen uit

de hele omtrek hadden 100.000

handtekeningen verzameld al$ pro

teet tegen de bouw van de atoom

centraleg Toen de regering,zonder

enige aandacht te schenken aan

deze protesten, toch een bouwver

gunning gaf, werd door de plaatse

lijke aktiegroepen besloten om,

net als in Wyhl, het bouwterrein

te bezetten. Er waren zo'n 20.000

mensen aanwezig. De demonstratie,
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PLAATSEN VOOR KERNCENTRALES
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DUITSLAND

Op het. kaartje hiernaast zij n de
plaatsen aangeduid, waar in Duits
land tot het jaar 2050 kerncentra
les gebouwd zullen wO!'den. He t,
worden er in totaal 598 !! ~

Daa~ast. worden er nog 14 opw~rcki-:lgs
fabr~eken gebouwd. In deze fabrieken
wordt het afval verwerkt; ze gev>}l1

',,:chter tien l'll3.al zove:\91 radio- aktiAve
s~J'lffen af a3.n het milieu.

Deze gegevens waren aanvankeli JK geheir
Dit lijstje is gestolen uit het Mlni
ê;terie van Birmenlandse Zaken met het
doel de bevolking in te 11c_••

UlOR ALLERLEI AKTIES HEEFT MEN AL WAT
KERNCENTRALES TEr;EN KDNNEN H:JUDEN!!!!!

....



die in november 1976 gehouden werd,

liep op een veldslag uit. Du~zen

den politiemannen werden ingezet

om het bouwterrein te beschermen~

Er werd gebruik gemaakt van in

water opgelost traangas, om de

demonstranten van het terrein te

verjagen. Tientallen moesten met

oogletsel in het ziekenhuis worden

opgenomen. De verontwaardiging was

groot. Van alle kanten werd protest

aangetekend tegen het felle op

treden van de politie.

Het was de regering niet gelukt om

de aktiegroepen angst aan te jagen.

Integendeel, steeds meer mensen

werden ervan overtuigd dat ze een

rechtvaardige strijd leverden, een

strijd voor hun eigen gezondheid.

Op 19 februari j.l. was er weer

een demonstratie~ Terwijl de pers

wekenlang van te voren al schreer

dat het opnieuw op vechtpartijen

zou uitlopen, verliepen de demon

straties vreedzaam. Het was een

overwinning van 50.000 mensen,

die aantoonden dat het hun ging

om te demonstreren tegen een

kerncentrale en de politie links

lieten liggen,

De enorl.le strijd in Duitsland

heert tot nu toe al suksessen ge

boekt. Rechters hebben de bouw van

kerncentrales in Wyhl, Brokdorf en

Grohnde (bij Hannover) doen op

schorten. De Landes-regering in

NordRhein-Westphalen (het Ruhrge

bied en de streek rond Kleef) heeft

be~loten om de komende vij~ jaar

geen nieuwe vergunningen meer te

verlenen voor de bouw van kern

centrales.

Voor de mensen in de buurt van

Kalkar ia de atrijd, die overal

in Duitsland gevoerd wordt, een

enorme stimulans~ Vanaf begin dit

jaar is de aktiegroep in het gebied

rond Kalkar gegroeid van 10 tot

meer dan 100 mensen. In de dorpen

rond de snelle kweekreaktor worden

huis-aan-huis stencils verspreid,

er werden ~nformatie-avondenge

houden enz. Omdat in de rest van

NordRhein-Westphalen voorlopig

verder geen nieuwe kerncentrales

gebouwd kunnen worden, gaan de

aktiegroepen uit de hele streek

zich richten tegen 'Kalkar'.

De gezamenlijke plaatselijke

aktiegroepen (zo'n stuk of 20)

hebben onlangs een oproep gedaan

naar alle aktiegroepen in Duit~

land om op 24 ~eptember a.s Q

massaal naar Kalkar te komen ter
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ondersteuning van hun (en ons)

protest.

Na Wyhl en Brokdorf gaat Kalkar

een nieuw speerpunt vormen in de

strijd tegen atoomenergie~

En omdat de snelle kweekreaktor

voor een deel ook door Nederland

gefinancierd wordt (via de elek

triciteitsrekeningen), ie deze

demonstratie ook gericht tegen

de Nederlandse atoomplannen.

Een demonstratie tegen Kalkar

ie ook in ons belang, want de

centrale bedreigt ook~ leven.

Daarom roepen wij iedereen op tot

een internationaal protest.

In de volgende 'onder-stroomt

gaan we dieper in op de betekenis

van de snelle kweekreaktor in

Kalkar en haar plaats in het

Europeee atoomenergie programmae

OPROEP OM JE TE ABONNEREN

Wij krijgen voor ons werk geen subsidie.

Het geld waarover we beschikken is a~komBtig

van giften van mensen, die one werk steunen.

Om onze aktiviteiten, zoals de komende demon

stratie in Kalkar en de uitgave van dit bl~d,

te kunnen voortzetten hebben we geld nodig.

Je steunt ons doo~ een abonnement te nemen

op ·onder-stroom'.

Als je vijf gulden (en Lierst meer) overmaakt

op gironummer 3767600 t.n.v. penningmeeeter

S.S.K., Vondelstraat 6 te Nijmegen, dan steun

je niet alleen on5 werk, maar krijg je ook een

jaar lang inrormatie (ongeveer om de drie weken)

over atoomenergie en de strijd daartegen.

NEEM DUS EEN ABONNEMENT EN WORDT AKTl.EF:

Stroemgroep SlOp Kernenergie
Nijmegen o.o. "I. 08Q-2254(IlI 1-------------1

giro 3767600 t.n.v.
P.M. Stroomgroep

V-U, Nijmegen

Stroomgroep Stop Kernenergie
Nijmegen 8.0. tet. 080-225408

giro 3787600 t.n.v.
Penn. Sttoomgroep

Vondel$trs8t 6. Nijmegen




