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inleiding
pinksterkamp tegen de nieuwe kerncentrales

Het landelijk platform tegen kernenergie organiseert op 26 en 27 mei
een pinksterweekend tegen de nieuwe kerncentrales en de opslag van ra
dioaktief afval. Het weekend vindt plaats te 's Gravendeel • hemelsbreed
zo'n zes kilometer ten noorden van Moerdijk. één van de meest waar
schijnlijke vestigingsplaatsen voor een kerncentrale.
Doel van het weekend is de bepaling van de aktiestrategie voor het ko
mende jaar. In deze brochure vind je vier voorstellen: akties tegen de
interim opslag van radioaktief afval; atoomstroom weiger akties; akties
rond de planologische kernbeslissing. een inspraakprocedure die zich
beperkt tot de vraag wäár de kerncentrales moeten komen; en een kam
pagne in verkiezingstijd.
We hebben met opzet gekozen voor de term werkweekend. We willen deze
twee dagen bekijken of er voldoende draagvlak is voor de verschillén
de plannen (en mogelijk andere) en deze verder uitwerken. Op zondag
zullen enkele mensen de voorstellen nader toelichten. en is er in dis
kussiegroepen de gelegenheid ze tegen elkaar af te wegen en met
nieuwe plannen te komen.
Maandags warden de plannen stuk voor stuk verder uitgewerkt.
Op zondagavond zijn er verder aparte workshops: één over alternatieven
met medewerking van de WED; en één over de succesvolle strijd van de
Deense anti-kernenergiebeweging.
Tot slot hebben we het programma zo opgezet dat er voldoende ruimte
is voor informele kontakten en op zondagavond is er natuurlijk een
feest met medewerking van de groep Penguin.

programma
Zondag 12.00 - 13.30 uur

(plenair)
14.00 - 17.30 uur
(kleine groepen)

20.00 - 22.00 uur

22.00 - 01.00 uur

informatie over de opzet van het
weekend en de 4 aktievoorstellen.
algemene diskussieronde over de aktie
voorstellen. Waar leg je prioriteiten?
eventueel andere voorstellen.
workshops - alternatieven en plaatse-

1ij ke groepen
- succesvolle strijd tegen

kernènergie in Denemarken.
muziek.

Maandag 10.00 - 12.00 uur
(4 of meer groepen)
14.00 - 15.00 uur
(4 of meer groepen)
15.00 - 16.00 uur
(plenair)

uitwerking van de vier (of meer) ak
tie voorstellen.
vervolgafspraken.

ve.rsl ag
perskonferenti e



wat doen we met de
planologische kernbeslissing?
de Planologiscfle Kernbeslissingsprocedure

Wanneer CDA en VVD akkoord gaan met het regeringsbesluit nieuwe kerncen
trales te bouwen, gebeuren er drie dingen: de elektriciteitsbedrijven
gaan de kerncentrales inpassen in het nieuwe elektriciteitsplan; de re
gering gaat in overleg met de betrokken provincies en gemeenten; en ten
derde vraagt de regering een advies aan de Raad van Advies voor de Ruim
telijke Ordening (RARO). Dit advies beperkt zich tot, de vraag welke van
de voorlopig aangewezen vestigingsplaatsen het meest 'gesctlikt is.
Aan dit advies van de RARO. is in de zeventiger jaren"een inspraakproce
dure vastgeplakt. Advies plus inspraak heten samen een Planologische
Kernbeslissing (PKB). De inspraak bestaat uit een schriftelijke ronde en
een aantal hoorzittingen. De RARO bundelt alle reakties, maakt er een
samenvatting van, en voegt ze toe als bijlage van haar advies.
De inspraakprocedure begint pas te lopen als de Tweede Kamer zich positief
heeft uitgesproken over het regeringsstandpunt met betrekking tot kern
energie. Het debat hierover is voorzien eind mei/begin juni. De PKB-pro
cedure zou dus 1 juli 1985 kunnen worden gestart, en gaat mogelijk in de
vakantie lopen.
omdat de PKB inmiddels ter visie is gelegd en aan de lagere overheden en
de RARO is toegezonden, zal de termijn waarop inspraak mogelijk is waar
schijnlijk tot een minimum worden beperkt. De ter visie legging wordt
hiervoor als kapstok gebruikt. Het is dus goed denkbaar dat, als er verder
niets tegenzit, deel d(de regeringsbeslissing) eind 1985 wordt gepubli
ceerd, en, dat de Tweede Kamer hierover voor het verkiezingsreces in 1986
debatteert.

de RARO en kernenergie

De RARO is een onafhankelijk adviesorgaan,van de regering. De raad bestaat
uit zo'n 150 leden. Per advies wordt een kommissie van 25 tot 50 ~n'Sen

vastgesteld. In de RARO zitten vertegenwoordigers vaR uiteenlopende maat
schappelijke organisaties als de N.S., werkgevers, werknemers, en milieu
organisaties; verder een aantal onafhankelijke deskunäigen, en als derde
groep een stel provinciale en gemeentelijke be~tuurders. De voorzitter
van de RARO is Hans Wiegel.

De RARO is een gemêleerde klub als het om kernenergie gaat. Het is daarom
te verwachten dat ze met een verdeeld advies zal komen: een aantal leden
van de raad zal wel een plaats aanwijzen, een aantal zal zich tegen iedere
aanwijzing blijven verzetten, al is het alleen maar omdat Nederland te
dicht bevolkt is voor een kerncentrale.

Het lijkt weinig realistisch om te verwachten dat inspraak van onze kant
veel aan een dergelijk verdeeld RARO-advies zal veranderen. Onze kritiek
op de vraagstelling zal de RARO vanuit de aard VJn. haar opdracht naast
zich neerleggen. Voor kritiek op de gehanteerde kriteria of de gehanteer
de normen zal een deel van de RARO wel openstaan., maar ·dèze kritiek komt
naar verwachting ook wel van een klub als Natuur en Milieu. Inhoudelijk
zal daar niet veel aan toe te voegen zijn.
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In plaats van als inspraakmogelijkheid lijkt het beter de PKB op de eer
ste plaats te gebruiken voor verbreding en versterking van de eigen be
weging. Het is een aangrijpingspunt om mensen -deels opnieuw- te betrek
ken bij de strijd tegen kernenergie.
Een. voor de hand liggend plan is om een algemeen bezwaarschrift op te
stellen en deze in zoveelmogelijkvoud aan de RARO aan te bieden. Zoln
bezwaarschrift bevat algemene bezwaren tegen kernenergie, kritiek op de
beperktheid van de PKB, en meer toegespitste kritiek op de in de PKB ge
hanteerde kriteria en normen. Aan zoln bezwaarschrift kun je ook het ver
zoek koppelen om niet alleen in de vestigingsplaatsen, maar overal in
het land hoorzittingen te organiseren.

bezwaarschriftenaktie

Een dergelijke bezwaarschriftenaktie kan met name ~oed gevoerd worden in
de mogelijke vestigingsplaatsen en wijde omgeving. Het betrekt veel mensen
bij je akties en kan een hoop goede publiciteit opleveren. Als hoogtepunt
van zoln kampagnetje ligt het voor de hand de PKB-inspraakavond uit te
kiezen. Daar moet een massaal nee tegen kernenergie klinken.
Het lijkt ook goed om mensen en organisaties die mee hebben gedaan aan de
BMD te vragen bezwaar in te dienen tegen de PKB, vanwege de manier waarop
de regering is omgegaan met de BMD. Het gaat hier om een redelijk groot
aantal, vaak belangrijke maatschappelijke organisaties, die zich door het
regeringsbeleid behoorlijk belazerd voelen o Het zou jammer zijn als deze
groepen nu afhaken. Een idee is om deze groepen te benaderen via de WED.
Daar zitten de meeste immers al in.
Ook kunnen we de PKB aangrijpen om meer specifieke maatschapppelijke or
ganisaties te benaderen. Je kunt bijvoorbeeld kerkelijke groeperingen vra
gen bezwaar te maken tegen het onethische mensbeeld achter de redenering
dat een dunbevolkt gebied beter geschikt is voor een kerncentrale-dan een
dichtbevolkte streek. Je kunt ook denken aan organisaties van vissers, aan
boerenorganisaties, net wat je zinnig vindt.

Amessageto
tIMtnucle industry

.. :~_.');
. ffl'/'

" ~.: ;~ ,<)';
trom Steve Flanagcll'l, John Wrlgley,

Des .renfell anCi Rlchard Pulren
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een andere regering ....
over kernenergie, kernwapens en verkiezingen

Van de huidige regering heeft de AKB niets te verwachten. Dit CDA-VVD
kabinet lijkt totaal ongevoelig voor de bezwaren tegen kernenergie,
de alternatieven, het maatschappelijk verzet, en de'ruime meerderheid
onder de bevolking die tegen kernenergie is. De ekonomie moet gered
worden en daarvoor zijn in hun ogen kerncentrales een noodzaak. Zelfs
de door hen zelf georganiseerde BMD is met de heer de Brauw ten grave
gedragen.
Je kunt hieruit de konklusie trekken, dat je je dan maar volledig moet
afwenden van het parlement. en dat je moet mikken op verzet vanuit ge
meenten en provincies, op de alternatieven en tezijnertijd op harde
akties gericht op het daadwerkelijk vertragen van de bouw.
Je kunt er ook voor kiezen om in een dergelijke situatie regering en
parlement juist niet de rug toe te keren, maar ze aan te pakken op een
moment waarop je ze een nederlaag kunt bezorgen, namelijk in de ver
kiezingen.
Het Landelijk Platform kiest mede voor deze laatste weg: voor een kam
pagne in verkiezingstijd.
Behalve de tot 'stand koming van een ander kabinet~ heeft de kampagne
nog een tweede belangrijk politiek doel: een aanscherping van de stand
punten van de verschillende politieke partijen. We moeten met name een
duidelijke uitspraak van de PvdA zien te krijgen, dat ze in een even
tueel CDA/PvdA-kabinet de kerncentrales niet uitruilen tegen de kern
wapens of omgekeerd.

samenwerking met de vredesbeweging

De vredesbeweging. bevindt zich wat dit kabinet betreft in een verge~
lijkbare positie als de AKB. De massale kernwapen demonstarties hebben
tot gevolg gehad dat een ruime meerderheid van de bevolking geen kruis
raketten wil. Tot nu toe trekt de regering zich nier in wezen niets
van aan. Het ;s zeer de vraag of het volkspetitionnement hier veel ver
andering in zal brengen, zelfs al wordt het een doorslaand succes.
Als het volkspetitionnement een succes wordt,' en de regering des on
danks tot plaatsing besluit, zal ook de vredesbeweging zich op de ver
kiezingen moeten richten om het anti-demokratische beleid van deze re
gering met succes te bestrijden.
Het 'ligt voor de h~nd om als AKB te streven naar een vorm van ~amen

werking met de vredesbeweging, in ieder geval op het punt van de demo
kratie.
Een vraag is of je moet zien te komen tot een nog bredere samenwerking,
of ook de sociaal-ekonomische strijd in de kampagne plaats moet vinden.
Het Landelijk Platform is hier in meerderheid geen voorstander van om
verschillende redenen.
Ten eerste is het verband tussen enerzijds kernenergie en kernwapens
en anderzijds de werkeloosheid en de daling van de koopkracht niet zo
eenvoudig te leggen. Als je dat doet heb je al bijna een partijprog~m

ma, en dat is ook niet de bedoeling.
R~den nummer twee is, dat er wêl sprake is van een grote overlap van
mensen tussen de AKB en de vredesbeweging, en niet, of veel minder.
deze bewegingen en vakbonden enz. Dit hangt natuurlijk samen met het
onder punt êên gekonstateerde verband.
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Derde argument is dat de sociaal-ekonomische problematiek sowieso al
centraal staat in de verkiezingen. Het gaat er juist om kernenergie en
kernwapens tot inzet van de verkiezingen te maken.
Punt vier tot slot is, dat de meerderheden tegen kernenergie en kern
wapens, die hun uitdrukking vinden in de BMD en hopelijk in het volks
petitionnement je het argument in handen geven om het anti-demokrati
sche karakter van deze regering aan te tonen.

kettingaktie tegen kernreaktie

Tot slot de belangrijke vraag hoe eeA dergelijke kampagne er uit gaat
zien. We denken dat we wat dat betreft als AKB iets kunnen leren van
het volkspetitionnement: een breed opgezette eigen kampagne, vooraf
gaand aan de verkiezingen, waarvan het stembiljet een logische gevolg
is.
Basis van de kampagne uit de AKB moet de door Milieudefensie gestarte
kettingbrief 'kettingaktie tegen kernreaktie' worden. Deze brief, on
dertekend door een aantal landelijke milieuorganisaties, heeft een
tweeledig doel: ten eerste geld inzamelen voor akties tegen kernener
gie, en ten tweede zo veel mogelijk mensen de kans geven zich uit te
spreken tegen 'de komst van nieuwe kerncentrales.
Oe brief wordt in eerste instantie verspreid via het adressenbestand
van Milieudefensie en de verschillende aktiegroepen in het land. Zo
mogelijk krijgt hij na de vakantie een nieuwe impuls via de versprei
ding langs andere adressenbestanden.
Tijdens de kampagne kunnen regelmatig tussenstanden bekend worden ge
maakt. Oe kampagne zal worden afgesloten met een manifestatie. Met
het binnengekomen geld kunnen in ieder geval vier andere akties (mede)
worden gefinancierd: akties tegen de interim opslag van radioaktief
afval, akties rondom de Planologische Kernbeslissing, een kampagne in
verkiezingstijd, en de atoomstroomakties.

We
offer

around

150 Radioactive
Isotopes
and more than

900 Compounds. including
Tritium and Carbon 14.

'Fót furtfter*...détails. contact:

•Technica! &optical Equipnient (Londo,,) ~td.•.
Zeniih House. The Hyde Edgware Road.

London. NW96EE.
telephone: 01·20065Q5. Ex. 290.



•weiger atoomstroom

De tweede dag van het Pinksterkamp willen wij gebruiken voor een stoom
kursus 'giroblauwguerilla'. Met voorbeelden van het succesvol om de
tuin leiden van komputeradministraties uit Nederland (atoomstroomak
ties en milieubelastingakties), Duitsland (door de groep Robin Wood:
aktion giroblauw), en Engeland (how to enjoy burocrats).
Daarnaast een overzicht van de juridische situatie van het weigeren en
moeilijk betalen. Verder met elkaar bespreken hoe je om kunt gaan met
provincies en Amsterdam, waar de elektriciteitsbedrijven zich tegen
kernenergie uitspreken. Hoe je je opstelt ten opzichte van het admini
stratiepersoneel van een elektriciteitsbedrijf, en nog meer van derge
lijke vragen.
Natuurlijk is het als dat nodig is, mogelijk nog even door te praten
over de totale aktieopzet (weigeren tot afsluiting, steun door te laat
betalen, en de giroblauwguerilla) en de afstemming met andere akties
(AKB-akties, de BWD/betaal niet mee aktie, etc.).
Misschien kunnen we al wat vertellen over de 'dag van de burgerlijke
verantwoordelijkheid', die mogelijk georganiseerd gaat worden in sa
menwerking met vredesaktivisten, konsumentenboykotgroepen, sociale
verdediging mensen, etc.

achtergrond
Kort willen we uiteenzetten wat zoal de motieven zijn om juist deze
aktie te starten.
Allereerst: Zaken als kerenenergie, kernwapens, uitbuiting etc. wor
den niet door regeringsbeslissingen veroorzaakt, maar door lobby's,
strukturen, en machtskoncentraties, en worden mogelijk in de kontekst
van vertrossing, bewustzijnsindustrie, passiviteit, etc. Oe regerin
gen vervullen veelal slechts de funktie van verkoper, bliksemafleider,
en ui tvoerder.
Door akties eenzijdig op te hangen aan regeringsbeslissingen krijg je
weliswaar de meeste publiciteit, maar loop je de kans mee te werken
aan het verhullen van de werkelijke oorzaken en veroorzakers. Daarom
richten wij onze aktie tegen de elektriciteitswereld die bij kern
energie als lobbyen als wetenschappelijke dekmantel fungeert, waar
de verhullende struktuur van de N.V.-konstruktie illustratief is,
en waarbij duidelijk wordt hoe de individuele mens vaak zonder het te
weten meewerkt.
Dit soort strukturele problemen, het gebruik van kernenergie, de plaat~

sing van kernwapens, de milieuvergiftiging etc. vragen om meer dan in
cidentele akties zoals bezettingen en demonstraties. We moeten daar
naast ook meer strukturele akties ontwikkelen. Akties die heel lang
zijn vol te houden, die in ieders levensstijl geintegreerd kunnen wor
den. Die een kontinu tegenwicht vormen tegen de kontinue druk van ge
vestigde belangen.
Verzet, burgelijke ongehoorzaamheid, wordt dan geen uitzondering meer,
maar een gewoonte: de gewoonte om verantwoordelijkheid terug te nemen
van instanties, bedrijven, groepen, die belangentegenstellingen en de
bestaaande situatie handhaven. Daarom kiezen we voor een aktiemethode
die ook bruikbaar is in andere zaken dan kernenergie.
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De tweede reden om dit aktiemiddel te kiezen is dat in principe de
hele bevolking enRee te maken heeft: iedereen wordt gedwongen mee te
betalen aan atoomenergie. Met deze aktie kan iedereen meedoen, en daar
bij gaan zover hij/zij dat kan of wil. Zo kunnén we de anti-kernener
giestrijd verbreden.

hoe gaat de aktie in het werk?
Zo veel mogelijk mensen in heel Nederland houden maandelijks êên gulden
in van de elektriciteitsrekening, tot aan de aanmaning. Als ook het
parlement besluit om nieuwe kerncentrales neer te (laten) zetten, wordt
dit bedrag zes gulden. Van de zes gulden zijn twee gulden voor de be
staande centrales. en vier voor de nieuwe. Voor de regering zijn de2
nieuwe slechts het begin. omdat ze op dit moment 4 niet haalbaar acht.
Natuurlijk is de aktie ook gericht tegen andere kernenergieobjekten
zoals de U.C. in Almelo. de snelle kweekreaktor in Kalkar, en de Super
Phoenix in Malville die werkt ten bate van de Franse atoombommenpro
duktie.
Van de groepen die dat zien zitten betaalt AAn persoon niet na de aan
maning. Mocht deze afgesloten worden, dan fungeert de rest als steun
groep.
Bovenstaande aktie-opzet is een sterke vereenvoudiging. Het aktiemid
del kent veel meer mogelijkheden.Hieronder een overzicht van drie
kategorieën.

giroblauw-gueril1a
In het verleden zijn vele tienduizenden mensen begonnen met 'giroblauw'
betalen. In de meeste gevallen komt dat neer op zeer eenvoudige manie
ren van 'moeilijk' betalen. Er wordt niet meer automatisch of met
acceptgiro beta~ld, en soms in tweeën. Nog steeds doen zeer velen dat
als protest, maar niet zozeer gelovend dat het bij de lobby ook pijn
doet. Dit brede protest staat dus op Aen lijn met het weigeren tot de
aanmaning.
De ervaring leert dat de elektriciteitsbedrijven tegenwoordig als
strategie hebben niet meer te reageren op deze grioblauw/bankgroen va
rian>ten. Toch zijn de reakties van levensbelang voor de aktie. Vandaar
dat naast de algemenere aktiemodellen op kleinere schaal het doorwei
geren en de giroblauwgueril1a wordt toegepast.

NEW FILMS FROM THE UNITED KINGDOM
ATOMie ENERGYAUTHORITY

ALL AROUND US:
RADIATION

(25 MINUTES)

This film explolns rodiation, how it was
discovered, whO! it is and how it is measured,
lts opplicotion ond possible effects on heolth.
The film olsa shows how radiation is used la
OUt benen. in industry, medicine ond research.

THE ENERGY PROBLEM
THE NUCLEAR SOLUTION

(15 MINUTES)

This film examines Ihe world's energy
situation, including the renewable sources of
energy, sofar, wind end wave power and our
exisling resources of cool. oil and gos, ond
exploins the contribution nuclear energy con
make now and in lhe future
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De giroblauwgueri,l1a betekent: het echt moei 1ijk, zo niet onmogelijk
maken voor het elektricî.teftsbedrijf om na te gaan Of iemand wel of
niet voldoende of onvoldoende betaald heeft. Dat blijkt namelijk heel
wel mogelijk, mits men er voldoende van afweet. Om dit te bereiken
verdiepen Aen of meer mensenin een groep die de brede aktie propageert
zich in de moeilijk betaal techniek, en de groep samen moeilijk be
taal avonden. De reaktiesdie op deze speerpunten k~en vormen de basis
voor publiciteit en voor uitbreiding van de brede akties. Oe groeien
de brede akties zorgen voor de druk op de atoomlobby en de politiek.
Op dit moment zijn er al 20 moeilijk betaal methodes ontwikkeld. Een
aantal varianten zijn:
- automatische afschrijving intrekken
- betaal in tweeän
- betaal de oude acceptgiro, en verander met de hand de periode
- betaal de ene keer te veel en de andere keer te weinig
- vermeld geen verbruikersnummer
- kontant betalen bij het G.E.B.

Eên van de atoomstroomwerkg,roepen', de Giroblauwgroep, is bezig met een
trainingsopzet om een netwerk van giroblauwtrainers door het hele land
te krijgen. Deze kunnen dan groepen opstarten en begeleiden.

weigeren tot de aanmaning

Op zich is deze methode niet zo'n effektief pressiemiddel naar de lob
by toe, maar het is een eenvoudige, aansprekende aktie waaraan heel
veel mensen mee kunnen doen. Op deze manier kan de aktie sterk ver
breed worden. Een groot aantal mensen zullen dan als vanzelf ook de
hardere varianten gaan hanteren (bijvoorbeeld door na de aanmaning
moeilijk te gaan betalen). Bovendien kan het, als heel veel mensen
meedoen, wel een effekt hebben door allerlei perspublikaties. Daar
zal dan wel aan gewerkt moeten worden, want de pers is niet zo ~e

interesseerd tot nu toe.
Ook hier is het zo dat groepsgewijs weigeren stimulerend zal wer
ken. Het kost niet veel tijd, zodat ook groepen die de aktie niet
als hoofdpunt hebben mee zouden kunnen doen. Onder andere om dat te
bereiken heeft Aktie Strohalm uit Utrecht onlangs een grote mailing
de deur uit gedaan naar wereldwinkelgroepen, vrouwen voor vrede,
energie/anti-kernenergiegroepen en basisgroepen.

doorweigeren, ook na de aanmaning

Dit is een goede methode om de aktie in de publiciteit te krijgen.
Vooral de regionale pers is bij het begin van een afsluiting zeer ge
interesseerde Het is de vraag of alle afsluitingen lang moeten duren
omdat het moeilijk vol te houden is, en de publiciteitsgolf na een
week of twee wegebt. Groepen met iemand die doorgaat zullen steeds
akties moeten bedenken om in de publiciteit te blijven. In principe
is het mogelijk om door middel van alternatieven de stroomvoorzie
ning weer wat op gang te brengen, maar dit kost het nodige aan geld
en moeite. Bij goede voorbereiding is het natuurlijk de 'mooiste'
manier.
Bij deze variant is het daarom essentieel dat de mensen die doorweige
ren een goede steungroep hebben. Wij stellen ons voor dat van bestaan
de groepen iedereen weigert tot aan de aanmaning enlof de giroblauw
guerilla toepast, en zo mogelijk êen persoon doorweigert. De rest
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van de groep fungeert dan als steungroepo Dit heeft het grote voor
deel dat de mensen elkaar al van te voren kennen en weten wat ze
kunnen verwachten.

organisatiestruktuur

Inmiddels zal wel duidelijk zijn geworden dat wij wel veel belang
hechten aan het groepsgewijs weigeren. Deze groepen vormen dan ook de
basis van de aktie. Zij zorgen zelf voor publiciteit, kontinuiteit,
en in het geval van afsluiting voor daadwerkelijke en morele steun.
Voor de aktie als geheel heeft Strohalm een aantal werkgroepe in het
leven geroepen. Deze zijn samengesteld uit mensen van de {steun)groe
pen. Op dit moment zijn er werkgroepen voor:
- noodvoorzieningen: deze helpen groepen aan infonnatie over noodop

lossingen bij afsluitingen en kan ook (enkele) Il1E!nsen voorzien van
bijvoorbeeld een aggregaat. Op lange termijn wordt aan w1ndmolens ge
dacht. Deze groep werkt in ~tilte.

- juridische zaken: deze groep komt in aktie als mensen opnterecht
worden afgesloten.

- landelijke en plaatselijke publiciteit en akties: zij zorgen voor
het doorgeven van aktie ideeën en ideeën en teksten voor plaatse
lijke publiciteit. Steunt zonodig en mogelijk groepen bij publici-
teit. .

- giroblauwtraining: zie giroblauw guerilla.
- aktiesekretariaat~ Aktie Strohalm, Oudegracht 42 Utrecht. Geeft on-

der andere de nieuwsbrief ·Stopkontakt l uit.
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landelijkekampagne 'stop atoomafval'

Terwijl het afval probleem altijd een belangrijk argument tegen
kernenergie is geweest, is het afvalprobleem in landelijkeakties
eigenlijk altijd wat ondergewaardeerd.. In dit stuk willen we duide
lijk maken dat hierin ~o snel mogelijk verandering moet komen en
doen we voorstellen voor een landelijke aanpak.

Wat zijn onze bezwaren tegen opslag van radio-aktief afval?

Al meer dan tien jaar is er nu gepraat over het opbergen van
radio-aktief afval in zoutformaties in Noord Nederland. omdat de
diskussie hierover. echter vastgelopen 1s op verzet van de noor
delijke provincies heeft Winsemius iets bedacht, nl.. het probleem
gewoon voor zich uit te schuiven. Gezocht wordt nu naar een moge
lijkheid om dit afval voor vijftig tot honderd jaar bovengronds
op te slaan. Op zich een volkomen willekeurig besluit, die vooral
voortkomt uit een taktiek om de strijd tegen de twee nieuwe kern
centrales argumenten uit handen te slaan.
De Nederlandse regering gaat er overigens al wel van uit dat
opberging van dit afval in zoutformaties mogelijk is. De aan
wijzingen van een interim opslagp'aat~ is volgens haar nodig om
de tijd te overbruggen totdat zo'n opslagplaats gereed is.
Deze stellingname is op zijn zachtst gezegd onverantwoord te
noemen.
Bij de opslag van radio-aktief materiaal gaat het voor zeker 99%
van de stralingsaktiviteit om hoog radio-aktief materiaal uit
de kerncentrales en opwerkingsfabrieken. Dit materiaal blijft
tienduizenden jaren levensgevaarlijk. Vele generaties na ons
zullen worden blootgesteld aan risiko's die verbonden zijn aan dit
afval, zonder dat daar voor hen voordelen tegenover staan. Toch
worden er nu beslissingen genomen, zelfs zonder dat er criteria
zijn waaraan deze zoutformaties worden getoetst. De criteria die
door de interdepartementale kommissie voor kernenergie in het
verleden zijn opgesteld zijn volgens de regeringskommissie OPlA
achterhaald, ze zouden niet doelmatig meer zijn:
Nu voldoet ook geen enkele zoutkoepel in Noord Nederland aan deze
criteria. De criteria zullen dus gewoon worden aangepast is de
verwachting, zodat ze geen belemmering meer vormen om zoutkoe
pels als toekomstige plaats aan te wijzen.
Veel onderzoek wil de kommissie OPlA niet meer doen. Dit wordt
bestreden door wetenschappers. Volgens hen zijn uitspraken die
betrekking hebben op de geologiese situatie over meer dan
10 000 jaar nog maar marginaal, zo al geen gi"ssingen. Verder
onderzoek is zonder meer noodzakelijk om harde uitspraken te
kunnen doen. Zij vinden dan ook dat het OPlA rapport de noodza
kelijke zorgvuldigheid mist.
Dat definitieve opsslag veel meer problemen oplevert dan deze
regeringskommissie wil toegeven blijkt het duidelijkst uit het
feit dat nog nergens op de wereld een definitieve opslagfacili
teit geregeld is.
Daarnaast zullen zowel de interim- als de definitieve opslag
omgeving te make krijgen met transport van en naar de opslag
plaats en bewaking van transport en plaats.
De kans is aanwezig dat afgewerkte splijtstofstaven uit de
kerncentrales onopgewerkt zullen worden opgeslagen. Deze splijt
stofstaven bevatten plutonium, de meest gevaarlijke stof op de
wereld. Uitgebreide veiligheidsmaatregelen zullen nodig zijn ter
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besehèrming van transport en opslag tegen ongelukken, sabotage en
diefstal.
Interimopslag is ook minder veilig dan wordt voorgesteld. In het
rapport van de regeringskommissie Minsk wordt wel de mogelijkheid van
beschadiging door bijv. het neerstorten van een vliegtuigen het
nemen van maatregelen genoemd. Welke maatregelen staat er echter
niet in. Ondanks al deze bezwaren heeft ~I;nsemius toch besloten
tot het zoeken van een lokatie voor interimopslag. De kommissie.
Geertsema heeft de opdracht gekregen deze lokatie te zoeken.
Door de gevaren van radio-aktief afval te vergelijken met het
ontploffingsgevaar van griesmeel heeft Geertsema duidelijk laten
b1ijkén niets te begrijpen van het probleem rond het kernafval.
Ook door de keuze van de lokaties geeft de kommissie blijk van
totale onwetendheid. Een plaats als Moerdijk is nl. al herhaal
delijk teteisterd door windhozen. Dit was ook de oorzaak van het
neerstorten van een vliegtuig vlakbij het industrie terrein waar
de opslagloods moet komen te staan.

Waarom wil deze regering zo snel interimopslag gerealiseerd hebben?

De diskussie over wel of geen kernenergie heeft zich de afgelopen
jaren vooral toegespitst op de vraag wat we met het afval aanmoeten.
Op zich ;s dat eigenlijk al een veeg teken. Andere bezwaren
tegen kernenergie zoals het gevaar van centrales en opwerkings
fabrieken zijn op de achtergrond geraakt en spelen in de media
en in de politiek geen rol van betekenis meer.
Als we kernenergie tegen willen houden, dan zullen weer alles
aan moeten doen om te voorkomen dat het afval probleemals opge
lost beschouwd wordt.
Een van de laatste mogelijkheden ligt inde strijd tegen het reali.
seren vàneen interimoRslagplaats;
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Waarom deze afvalrace van afvalplaatsen?

tn het verleden heeft Winsemius al eens geprobeerd een afvalopslag
plaats te vinden voor laag- en middel radio-aktief materiaal. Qat
heeft hem beel wat problemen be%orgd. Zow,l ~n Velsen als in
andere plaatsen was binnen een mum van tijd een aktiegroep uit de
grond gestampt en werd er massaal aktie gevoerd tegen opslag in de
gemeente. En met sukses. Typerend i s echter dat Zljpe, de gemeente
waar de EeN gevestigd is, uiteindelijk wel het afval in de maag
gesplitst kreeg. Alhoewel de gemeente in eerste instantie fel
verzet bood kon ze met een gift vanuit Den Haag worden omgekocht.
Oe kOl1lD;ssie Geertsema heeft hier lering uit getrokken en gekozen
voor een soort afvalrace. tEerst twintig plaatsen aanwijzen, dan
tien, dan drie om daaruit tenslotte êên plaats te laten kiezen
door de minister. Gemeenten en provincies zouden dan hun kruit
in de beginfase kunnen verschieten. Aktiegroepenzouden zich in de
beginfase nog niet zo druk maken, immers de plaatselijke poli
tiek biedt verzet en er is nog zoln lange weg te gaan, een kans
om als laatste over te blijven is daarnaast ook klein.Op die
manier zou de bevolking dan langzaam aan het idee kunnen wennen.
In de tessen tijd kunnen plaatselijke bestuurders, gemeenteraden
enzbomgekocht worden met leuke giften vanuit Den Haag, zoals
in Zijpe al het geval was. Tegen de tijd dat de definitieve plaat~

zou worden aangewezen is alles al in kannen en kruiken. om dan
nog de plaatselijke bevolking warm te krijgenvoor akties zou wel
eens onmogelijk geworden kunnen zijn.
De gemeente waarvanuit het minste prot~st klinkt, oS best~~rl!jk
nivo, maar vooral 00f( vanuit de bevolk1ngzal door e kOfl1lnssle
Geertsema worden voorgedragen voor het herbergen van dë i nterim
opslagplaats voor het radi~-aktief afval.

Waarom een landelijk opgezette kampagne?

De laatste jaren heeft de strijd tegen kernenergie zich steeds meer ge
kenmerkt door allerlei plaatselijk of regionaal opgezette aktiviteiten.
Hiermee is afgestapt van het Dodewaard-concept. Dit had grote voorde
len. Terwijl Dodewaard doodliep op een chaos konden op plaatselijk
nivo wel prima basisdémokratische akties worden voorbereid. Op die ma
nier kon men meer grip krijgen op eigen aktiviteiten. Het had echter
ook een groot nadeel; akties kregen steeds minder een uitstralend ef...
fekt naar andere aktivisten, en van koBrdinatie vanakties was steeds
minder sprake.
Op deze manier verloren we op landelijk nivo steeds meer grip op het
energiebeleid, en kon de ene provincie tegen de andere, en de ene
plaats tegen de andere worden uitgespeeld. Alhoewel er prima akties te
gen de opslag van radioaktief afval, zoals in Velsen, plaatsvonden,
slaagde Winsemius toch in zijn opzet, en werd Zijpe bereid gevonden
dit spul op te slaan. Zijpe bleek de zwakke schakel te zijn.
Om nu te voorkomen dat 'en zwakke schakel al het resultaat van je ak
ties b~aalt {s het absoluut noodzakelijk aat er op landelijk 'nivo
onders~uning en f(08rdinatie plaatsvindt. Ondersteuning om dë %Wakke
schakels weg te werken en ko8rdinatie om naast plaatselijke akties
ook op landelijk nivo een vuist te kunnen maken.
Ook inhoudelijk is het belangrijk om boven de plaatselijke politiek
uit te klimmen. Terwijl de strijd op plaatselijk nivo al gauw de in
druk wekt van "hier geen afval", met andere woorden, ergens andftrs
misschien wel, kan op landelijk nivo duidelijk gemaakt worden dat het
ook nergens en nooit moet gebeuren. Pas dan ben je instaat om 'de
strijd tegen interim opslag te plaatsen binnen de bredere strijd tegen
kernenergie.
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Op landelijk nivo moet duidelijk gemaakt worden dat het te gek is dat
éen gemeente die kernafval en kerncentrales aksepteert het energie
beleid van Nederland bepaalt.

Van de verdediging in de aanval

Waarom zo de nadruk leggen op de akties in de twaalf 'uitverkoren'
plaatsen, en niet gewoon meteen een landelijke demonstratie of mani
festatie organiseren. Gebleken is dat op dit moment een brede lande
lijke beweging tegen kernafval nog onmogelijk is. In de twaalf plaat
sen is echter wel aktiebereidheid aanwezig, en liggen er konkrete
aanleidingen om tot aktie over te gaan. In het verleden is gebleken
dat zo'n werkwijze succes kan hebben: toen in het begin van de ze
ventiger jaren sprake was van de bouw van drie nieuwe kerncentrales
is door het verzet op plaatselijke inspraakavonden de diskussie ver
legd van waar deze kerncentrales moesten komen naar de vraag öf er
wel nieuwe kerncentrales moesten komen.

Er is haast bij

Het is niet zo dat er op dit moment niets gebeurt. In veel plaatesen
is men druk doende de plaat selijke politiek te benaderen, bijvoor
beeld om een uitspraak van de gemeenteraad te forceren. Dit zijn pri
ma aktiviteiten, maar het mag hier niet bij blijven. Het is van es
sentieel belang dat nu al gewerkt gaat worden aan mobilisatie van de
bevolking, zodat je niet afhankelijk meer bent van B en Wen de ge
meenteraad.
Vandaar ook het voorstel voor een kamp.agne. Op dit ogenbl ik lee.ft de
afvalproblematiek en wordt er het nodige overgeschreven. Hier kun je
prima op inhaken. De diskussie in de media gaat echter nog veel te
weinig over de gevaren van interim en definitieve opslag. Met publi
citaire prikakties kun je hier wat aan veranderen. Richt je op mobili
satie en zoek de publiciteit op:

Aktievoorstel

Uit bovenstaande is het volgend.e te konkluderen:
1. Akties tegen interim-opslag en definitieve opslag moet hoge priori
teit krijgen.
2. Akties moeten landelijk ondersteund en gekoördineerd worden.
3. Nadruk oet liggen op het mobiliseren van de paalstelijke bevolking
in de twaalf genoemde plaatsen plus omgeving.
4. Zowel op landelijk als op plaatselijk moet de publiciteit gezocht
worden.
5. Vertrouw niet allen op aktiviteiten van gemeenteraden, B en W, en
zovoorts, maar vorm nu al een eigen tegenmacht.
6. Naast de twaalf genoemde plaatsen moeten er ook elders in het land
akties plaatse vinden, enerzijds ter ondersteuning van de akties in de
afvalplaatsen, maar ook om aan te geven dat het probleem van opslag
van radio-aktief afval geen plaatselijk probleem is, maar een onderdeel
van de landelijke strijd tegen kernenergie.

Op korte termijn denken we aan de volgende uitwerking:
Het opzetten van een landelijke Stop Atoomafval-groep met daarin ver
tegenwoordigers van plaatselijke groepen. Ten tweede, het houden van
een perskonferentie om via de media hieraan bekendheid te geven. Ten
derde, het stimuleren van het opzetten van plaatselijke Stop Atoomaf
val-groepen. Het organiseren van de plaatselijke bevolking door mid-
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del van folders; het organiseren van plaatselijke handtekeningenak
ties die ook op °landelijk nivo publiciteit krijgen. Het organiseren
ven een affiche-aktie door zoveel mogelijk mensen een affiche 'atoom
afval. hier nie, nergens nie, nooit niet voor' het raam te laten hangen.
Het houden van publicitaire akties zoals bij het Brabantse provincie
huis waar een lading vuilniszakken werd gedèponeerd onder het motto
'Afval tegen Afval' (deze aktie haalde de voorpagina van het Brabants
Dagblad). En als laatste het bewerken van de plaatselijke politici.
Ook ln de niet-afvalplaatsen kunnen akties georganiseerd worden; voor
beelden hiervan zijn akties in Groningen en Den Bosch bij het bezoek
van Geertsema. Tegen de tijd dat over dit stuk op het weekend gedis
kussieerd wordt hopeon we met bovenstaande aktiviteiten al een begin
te hebben gemaakt.

De plannen op langere termijn

Met de hierboven genoemde aktiviteiten zullen we het zeker tot voor
bij de grote vakantie druk genoeg hebben. Daarnaast is het zinnig om
te wachten met nieuwe akties tot de aanwijzing van drie a vier moge
lijke opslagplaatsen door de kommissie Geertsema. Een opleving van
akties komt dan niet zo uit de lucht vallen. De mensen zïjn weer door
de pers wakker geschud, en het zoeken van publiciteit is minder be
langrijk.

splijtstop

Het jongste nummer van
'splijtstop' is voor een
belangrijk deel gewijd
aan het pinksterweek
eind: artikelen zijn er
o.a. over verkiezingen
en basisdemokratie, de
risiko's van interim
opslag en de situatie
in Moerdijk.
Het nieuwe blad 'slijt
stop' is het resultaat
v~n de fusie van Onder
stroom, het LEK-bulle
tin en Atoomalarm.
Slijtstop is te bestel
len door een briefje
te sturen naar postbus
1334, 65 Ol BH Nijmegeno
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Volksoplopen tegen kernafval

Terwijl de aktiviteiten nu nog vooral gericht moeten zijn op mobilisa
tie en opbouw~kunnen tezijnertijd als antwoord op de aanwijzing van
drie tot vier plaatsen akties plaatsvinden die laten zien dat je niet
van plan bent je bij een positieve beslissing over opslag van radio
aktiefafval neer te leggen. Een aktie dus" die enerzijds laat zien
dat je met velen bent" maar die ook een waarschuwing aan de regering
inhoudt.
Manifestaties op de drie tot vier aangewezen opslagterreinen
kunnen zowel de massaliteit als een symboliese waarschuwing
uitdrukken.
Het feit dat je zo'n aktie in alle openheid voorbereid en uitvoert
zijn daarnaast een uitdrukking van vertrouwen in eigen kracht.
Uiteraard moeten dit niet de enige akties zijn die plaatsvinden.
Juist de kombinatie van grote 'regionale en landelijke' akties
en kleine plaatselijke akties drukken het best uit dat er een
massaal verzet bestaat tegen de plannen.
Daarnaast zullen de mogelijkheden aangegrepen moeten worden om
de aanwijzing van een definitieve plaats te vertragen tot na
de verkiezingen van het voorjaar '86.
Misschien biedt de MER procedure hiertoe mogelijkheden.
Indien dit alles niet lukt en er toch een definitieve plaats
wordt aangewezen zullen we een antwoord klaar moeten hebben.
Te denken valt aan het regelmatig organiseren van 'volksoplopen'
naar het aangewezen opslagterrein.
Je vO.orkomt hiennae dat net z,oal s in het Woensdrechtse aktiekamp
slechts enkele beroeps-aktivisten het aktiegezicht bepalen.
Daarentegen laat je wel zien dat je van plan bent elke bouw
aktiviteit te verhinderen of te bemoeilijken.
Geerts'ema heeft aangekondigd dat pl aatsel ijke bedrijven zullen
profiteren van de bouw van de opslagplaats. Dit is een prima
~lijkheid om al het werk besmet te verklaren en druk uit te
oefenen op de bedrijven hier niet aan mee te werken.
Over met name deze laatste ideeën zal nog het nodige gediskus
sieerd moeten worden., Willen we met akties deze richting op en
zijn we ook in staat om ze te organiseren en ze massaal te maken.
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