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In dit boekje willen we alle geïnteresseerden in de anti kernenergiebe
weging inzicht geven in wat BAN-ekties zijn. Na anderhalf jaar ervaring 
met dirakte geweldloze akties hebben we in december 1980 gepraat over 
wat we onder het BAN aktiemodel verstaan. We zetten dit op papier om 
allemedestrijders/sters inzicht te geven in het BAN-model en hoe zich 
dat ontwikkeld heeft~ 

Hiermee willen wij mensen, ba&isgroepen, die ziëh in -deze manier van ak
tievoeren kunnen vinden onderstetinen in hun keuze-. Kiezen voor BAN is 
kiezen voor een aktiemodel, niet voor een aktiegroep. 

Geschiedenis -------4!-·----
Begin. maart 1979 hielden een aantal mensen op persoonlijk initiatief 
een weekend in de volkshogeschool in'Havelte. Doel van het weekend was: 

-plannen maken voor verdere aktie tegen de u.c.~. in Almelo. 
-kijken wat geweldloze aktievormen daatbij te bieden hebben. 

Enkele weken later ging een groepje van tien mensen hiermee verder en 
zij dachten de eerste akties uit. Een symbolische blokkade bij de 
U.C.N. in Almelo. Kernpunt van deze, en van volgende akties moest zijn: 
Daadwerkelijke vertraging van het atoomprogramma door middel van di
rekte geweldloze aktie. De bedoeling was te groeien naar meer mensen, 
meer akties, meer schakels en een steeds grotere vertraging. De gt"oot
ste vertraging is stopzetting. 

Al werkend kreeg het aktiemodel meer -gestalte en maakte de groep een 
ontwikkeling door. Ze groeide in aantal, kreeg meer besef. van wat ge~ 
weidloze aktie is en ging zich ook richten op gezamelijk f:)ezig zijn. 
BAN groeide. Daarom werd in augustus van dat jaar gekozen voör een 
str-uktuur van plaatselijke groepen, naar voorbeeld.van grote akties 
in Amerika. 

Aktievoerders gingen zich plaatselijk voorbe~eiden op akties. De voor
bereidingen hield niet alleen praktische en materiële zaken in, ,maar 
er was ook véel aandacht voor de vorm van samenwerking, voor gezame
lijke verantwoordelijkheid en voor wat geweldloze aktie is. 

Dit kreeg handen en voeten in de keuze voor konsensus-besluitvorming, 
niet hiërarchisch bezig zijn, geen geweld tegen personen, en inzet 
van het eigen lijf~ 

In de afgelopen jaren heeft de diskussie over geweld tegen materiaal, 
en het gebruik van materiaal steeds een rol gespeeld. Andere -onderwer
pen werden regelmatig besproken: omgaan. met de pers, openbare voorbe
reiding van akties, hoe groeien, besluitvorming en uitbreiding naar an
dere schakels in de atoomketen. 
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Tussen de verschillende akties was er nooit tijd om tot gezamelijke be
sluiten te komen voor langere termijn. Daarom werd er besloten om op een 
paar landelijke dagen alleen maar over de "strategie" te praten. 

Visie. 

Bij velen ontstond het besef dat de strijd tegen kernenergie er een van 
lange adem is en dat het niet alleen gaat om het stoppen van kernener
gie. Wij willen meer, namelijk een andere samenleving waarin we vrij 
zijn van alle onderdrukking, waarin ieder mens tot zijn/haar recht 
komt. Waarin uitwassen als kernenergie niet meer voor kunnen komen. 

In de voorbereiding van ákties gingen we daarom steeds meer aandacht be
steden aan: het delen van de verantwoordelijkheid, niet hiërarchisch be
zich zijn, hoe ga je om met je eigen agressie en met de agressie die je 
oproept bij anderen. Hoe zorg je voor je groepsleden in spannende situ
aties. Zo wordt aktievoeren tegen kernenergie bouwen aan een nieuwe sa
menleving. Op zo'n andere manier werken is niet makkelijk. We zijn in 
deze maatschappij opgegroeid en moeten nog veel (af)leren. 

Het BAN-aktiemodel. 

~!:!!~!!~~!:~!!1,9 

1. achtergrond. 
In de bestaande samenleving is de besluitvorming in het algemeen on
doorzichtig, speelt het zich af binnen een kleine groep. Wantrouwen 
en het streven naar. maêht spelen ·bijna altijd een rol. Met informa~ 
tie wordt gemanipuleerd. Besluiten worden gebaseerd op anonieme be
langen: winst, nationaal bel,ang, etc. Niemand is meer persoonlijk aan 
te spreken;. 

Doordat we in deze samenleving opgroeien, zijn we in dit gedrag opge
voed en etmee vertrouwd geraakt. We vervallen bijna voo.:ttdurend in dit 
patroon. Doordat deze vorm de ove~hand heeft in.onze samenleving; wor
den andere wijzen van met. elkaar omgaan niet zichtbaar. Zij zijn niet 
"interessant••. 

Wij vinden het belangrijk om te eksperimenterer. met nieuwe vormen van 
besluiten nenien op alle gebieden van de samenleving. In beslui·tvorming 
gaat het- erom dat; 

-mensen betrokkali ziJn bij het tot stand komen van het besluit. 
-.Ieder verantwoordelijkheid wil en kan dragen voor.een gezamelijke 
keus. 

-informatie, kennis en vaardigheden gedeeld worden. 
- men moeite doet elkaar te begrijpen, en om begrijpelijk te zijn. 
-besluiten genomen zijn op basis van vertrouwen in elkaar. Het 
heeft te maken met elkaar leren kennen, delen van informátie, en 
er bewust aan willen werken. Dit ontstaat niet vanzelf .• 
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Zoals we werkten 
Vanaf het begin is in BAN gewerkt met een wijze van besluitvorming waar 
iedereen aan deel kon nemen We begonnen als een heel kleine groep, waar 
het samendenken en besluiten nemen gemakkelijker is dan in een grote 
groep. We groeiden, en er kwamen nieuwe mensen bij, dié vaak tijdens 
het besluitvormingsproces werden bijgepraat. Daardoor ging het langza
mer, maar had iedereen eeli goed overzicht~. We kon(Jen_ ge~amelijR beslui
ten nemen. 

Bij Almelo II (oktober 1979) hebben we voor het eerst met een grote 
groep gewerkt met "konsensus" als methode. Daar bleek, dat het veel moei
lijker was dan we dachten. Bovendien kozen niet alle mensen er bewust 
voor. Praktijk in BAN is, dat we bij besluiten nemen niet stenmen,.. maar 
dat het alternatief "konsensus" noq niet voor iedereen helder en han
teerbaar is. Veel mensen denken nu: konsensus = niet stenmen. Of denken 
dat het betekent praten tot we het samen eens zijn. Ze weten dan niet 
dat het een uitgewerkte methode is. (zie- bijgevoegd stencil) 

Het BAN-aktiemodel nu 
-------~-------------BAN werkt met konsensus en gaat dat in de regio's oefenen. 

1. In groepen, regio's en op de landelijke dagen. 
2. Bij voorbereipingen van akties. 
3. Tijdens een akti~ 

1.. Zie voor punt een het bijgevoegde stencil over konsensus. 
2. Besluitvormijng tijdens aktievoorbereidingen. 

-op een landelijke dag maken we globale plannen voor een aktie. 
-er wortlt een voorbereidingagroep samengesteld met zoveel megelijk 
vertegenwoordiging uit de verschillende regio's. 

-de voorbereidingagroep werkt het aktieplan uit. 
-de voorbereidingagroep gaat met de plannen naar de regie-s, hoort 
de kritiek en neemt de aanvullende voorstellen mee. 

-~e voorbereidingagroep maakt het uiteindelijke plan. 
~de regio's horen wat er met hun voorstellen is qedaan. Waarom hun 
kritiek wel/niet verwerkt is. Niet ingaan op de kritiek moet zijn 
op basis van de mening van de andere regio's. 

-_de dag voor de aktie staat het aktieplan niet meer ter diskussie. 

De voorbereiding.sgroep heeft naar alle regio's de ver:antwoordelij kheid 
om goed met de voorstellen te werken. 

~2!-~!-~!!~!!~-~!!-~!!!~!!~~~~!~9-!!J~!~~-!~~-!~!!!. 
Tijdens verschillende akties ontstonden er voortdurend situaties waar
in besluiten vielen of genomen moesten worden. Soms gebeurde dat in het 
koereiersoverleg, soms binnen één groep (met konsekwenties voor alle an
dere mensen) Soms gingen besluiten van groepen heen en weer tot er over
eenstenming was. Het was de koeriers vaak niet duidelijk wat hun taak 
was, en dat werkt in de hand dat mensen minder mee kunnen denken in de 
besluitvorming, niet weten wat er op andere plaatsen gebeurt, en daar
door minder goed in de besluitvorming mee kunnen doen. 

Er kunnen momenten zijn in een aktie waarop overleq niet meer mogelijk is. 
In zo'n situatie is het belangrijk dat er iemand is die een voorstel doet. 
De hele groep volgt dat dan op. Van te voren is bepaald wie dat is. Dat is 
iemand die het vertrouwen heeft van de hele groep. 
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Daardoor kan de groep voorstellen die ter plaatse gedaan worden, volgen. 
Je kiest dan niet voor je eventuele eigen afwijkende mening maar voor 
het nemen van jouw deel in de verantwoordelijkheid van een groepsbesluit. 

Tijdens. beide akties in Almelo hebben de "snelle beslissers11 geen voor-. 
stel hoeven doen. Maar dat ze er waren gaf de zekerheid dat bij een moei
lijke situatie direkt duidelijkheid zou zijn, en dat er snel gèwerkt kon 
worden~ 

Het BAN-aktiemodel nu. 
------~---~----------3. besluitvorming tijdens een aktie. 

•de besluiten worden ook tijdens een aktie door alle deelnemers/sters 
genomen. 

-ti,jdens een aktie moet duidelijk zijn waar de voorstellen vandaan 
komen •. Als er nie.t in de grote groep overlegd kan worden, moet een 
aantal mensen verantwoordelijk zijn voo.r de kommunikatie tussen de 
kleine. groepen. Bijvoorbeeld de chauffeu].'s of de koeriers • 

... voorstellen via de kleine groepen moeten terecht komen bij alle 
deelnemers/stars; of in de plenaire groep of in de kleine groep
jes., waar dan een keuze gemaakt kan worden. 

-per aktie moet door de voorbereidingsgroep een voorstel worden 
gedaan over besluit'torming. tijdens de aktie .. 

... per groep wordt bekeken in hoéverre er wel o.f niet met snelle be
slissers/eters gewerkt wordt. 

-per groep wordt bekeken de taak van de koeriers wat betreft het 
overbrengen van informatie en het omgaan met het doen van voorstel
len. 

!:!!~ ... 9!:S!~!~ ... Y!!! ... 9!~!:!~~!:9!:!J .. _!!!~~·!:!~!!:. 
In de bestaande sam.enleving is geweld op allerlei wijzen legitiem. Er is 
een leger, er is politie, er zijn kernwapens en er zijn kerncentrales. We 
worden in ons denken en handelen vertrouwd gemaakt met geweld. "Aanval is 
de beste verdediging" •. Geweld neemt een grote plaats in in ons leven, en 
het wordt gemakkelijk aangeprezen als de enige oplossing bij konflikten. 
Geweld ontstaat bijna altijd uit angst of onmacht. 

Ideaal zou zijn als de "tegenstander" door hun overtuiging te veranderen 
duidelijk wordt dat zij de v~keerde kant op gaan, dat kerf:lenergie ons 
Vèi"del" b.tengt van een menselijke samenleving. ldelaan zou zijn als we dat 
bereikten door steeds sterker wordende geweldloze akties. Daarvoor is no
dig dat we in alle openheid verzet plegen, opkomen voor wat we willen. Di
rekte akties zijn duidelijk in vorm en openheid, veranderingen die daar
door ontstaan zijn ingrijpender dat het bestaande geweld. 

ldeeal zou zijn dat we in onze strijd tegen kernenergie vormen en vaardig
heden ontwikkelen die een alternatief zijn voor manieren van omgaan in de 
bestaande samenleving. 

Dat we niet uit onmacht vechten tegen, maat vanuit ervaren van eigen 
.kracht vechten voor. 
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Hoe we werkten 

Begin maart 1979 kwamen tien mensen bij elkaa!!-. Zij praatten over ande
re aktiemogelijkheden naast voorlichting, symbolische akties en demon. 
straties. Zij oefenden zich in dirakte geweldloze aktie. Voor geweld
loos verzet werd gekozen omdat het meer bij ons past dan geweld. 

-omdat het uitgaat van de inzet van je persoon; lijfelijk en men
taal. 

-omdat mensen daarin eigen 'kracht ·ontwikkelen, persoonlijk en als 
groep. 

-omdat het open is, en aktievoerders met elkaar verbindt. 
·-omdat het duidelijk en -krachtig is, als middel en doel om met el-

kaar ove:ree.n te komen. · 

De kéu~e ±s ook strategisch: 
-Omdat als het gaat om geweld, wij toch de mindere zijn .. 
-omdat het het geweld van de tegenstander zichtbaar maakt. 
-omdat het eerder geaksepteerd wordt door anderen. 

Zij herkenden dat de dirakte resultaten van. een aktie niet zomaar slui
ting van.een kerncentrale kan zijn, maar wel het.bereil<en van een daad
wetkeljjke vertraging. Op langere termijn is de grootst mogelijke ver"'~ 
traging stopzetting .. In de afgelopen periode hebben we duidelijke daad
werkelijke vertr.agingen.:Yeroorzaakt· {twee keer door stopzetting van de 
bouw van. de .U,C..·N ... ,. en vertragingen in het transpo;rt van atoomafval)~ 

Vaak ~WBJlf. te diskussie: het is .allemaal ~niet. genoeg. Velen wilden. meer 
di;rekfz. resultaat d.oor geweld tegen materialen, .in verschillende vo:tmen. 
Anderen waren bang voor eskalatie.. Dat het moeite doen voor geweldloos 
verzet minder zou worden. We schoven besluiten telkens voor on~ uit, om
dat de diskussie bij de voorbereiding op akties of tijdens landelijke da
gen voorrang hadden~ 

Toch zijn. we toe aan een sterkere vorm dan vastketenen aan de hekken, en 
afwachten. Tijdens de Pettenaktie in jun,i werden .we steeds sterker. We. 
Rierkten .de kracht die. w.e als groep ontw.i,kkelden. 

"In onze tetugl:>lik tot nu toe ontdekten we dat .velen ànel .afstappen .. van 
het zoeken naar onze kracht die we als geweldloze· beweging kun~en ont
wikkelen. Dat bij velen de voorkeur ontstond voor aktievor~ met meer 
direkt resultaat •. Op de l-aatste landelijke dag kwamen ~1 verschillen, 
maat ook veel overeenstemming naar voren. 

Het Ban aktiemodel nu 
-·-------------------·-BAN is een aktiemodel, waarin we naast de st~ijd t.egen kernener

gie herkennen dat het. om meer- gaat:·, waarin we herkennen dat we in· 
·Orià verzet. een lange adem ·tnoeten hebben .• 
~We willen geen geweld te.gèn·personen, we willen jliist proberen open 
te zijn om zo te voorkomen·dat de tegenstander zich makkelijk terug 
trekt achter een schild van onpersóohlijkheid,. angst en geweld. 

-Tijdens voorbereidingen gaan we uit van-geweldloosheid• 
-In de voorbereiding zoeken we naar de minàt geweldlote oplossing 
als we "iets tegenkomen, waarvan we weten dat we :het tegen zullen 
komen, en wat we niet geweldloos uit de weg ktmnen ruimen. 

-opfleurend geweld, zoals he.t· ópschilderen van de kerncentrale, is 
wel leuk, en kan wel. 
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Het gebruik van materiaal. 
Omdat we tot nu toe weinig moeite hebben gehad met het gebruik van 
kettingen en dergelijke materialen, besloten we: 

•gebruik van materiaal mag de kans op verwonding niet doen toenemen. 
-We vernielen niets van een ander, om het te kunnen gebruiken. 
~Het mag geen vervanging· ~jn van je eigen lijf. 

We proberen de kracht van ons eigen lijf zoveel mogelijk te gebruiken, 
en het gebruik van materiaal te zien als iets ekstra's. 

Hop h~t tot nu to~ gegaan is 
De- eerste BAN-aktie werd gehouden bij de hekken van de U.C,N. in Almelo. 
in mei 1979. Deze aktie werd in het geheim voorbereid, en was bedoeld als 
presentatie van een nieuw aktiemodel. De aktie werd uitgevoerd met tien 
mensen. BAN kreeg naar aanleiding daarvan veel publiciteit. Via vrienden 
en bél<ènden werd de groep met zes mensen uitgebreid en heeft de aktie in 
Patten in juni 1979 voorbereid, en het eerste gedeelte ervan uitgevoerd. 

Na de Pettenaktie kwamen er reekties via de postbus binnen. In augustus 
bleek dat er 25 aktieve BAN-mensen waren. Ze kwamen bij elkaar in een week
end en besloten daar onder andere voor de volgende aktie in Almelo. Die 
zou pléatselijk worden voorbereid en nieuwe mensen geworven. In Almelo II 
kwamen er tijdens de aktie veel nieuwe mensen biJ. Op deze wijze is het 
steeds gegaan binnen BAN. 

Door deze wijze van groeien kunnen nieuwe mensen betrokken zijn bij alle 
taken en besluiten. Een te snelle groei ineens zou dit veel-moeilijker 
maken. en er zou een centraal groepje ontstaan of de groep zou uit elkaar 
vallen. Door de struktuur van de vriendschapsgroepjes kanBAN zoveel toe
nemen,. als hechter worden. 

Een gevaar kan zijn, dat BAN kwa leeftijd en achtergrond een nogal een
zijdige samenstelling kan ~tijgen. 

Er komen regelmatig nieuwe mensen b , maar er vallen ook telkens mensen 
af. Hoe komt dit? 

-Veel mensen kennen de aktievorm onvoldoende, doen toch mee, en zijn 
dan teleurgesteld. 

-onbekendheid met het bestaan van de regio's. 
-te weinig opvang binnen de regiols. Zowel tijdens, als na een aktie 
-niet voldoende aandacht.voor nieuwe mensen op t'egio bijeenkomsten. 
-de verwachtingen ten aan2:ien van het effekt zijn vaak te hoog, te-
veel gericht op het direkt zichtbare effekt, bijvoorbeeld het stil
staan van de wagens. 

Op dit moment zijn er circa 500 mensen die aan BAN aktiea hebben meegedaan, 
en we kunnen op 200 à 300 mensen rekenen per aktie. 
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Hét BAN-aktiemodel nu. 
-----~~-~~--~------~--

-de kracht moet voorop staan. (goede voorbereidihg, training etc.) 
en niet de groei. 

-een belangrijk punt is de voorbereiding. Voorbereiding hoort bij 
de manier van werken met BAN. Nieuwe mensen moeten dit weten. Bij 
een aktie zo min mogelijk onvoorbereide mensen mee laten doen • 

... de regiogroepen moeten nieuwe mensen opvAtlgen. Belangrijk is om daar 
veel tijd aan te besteden. 

- De groei is afhankelijk van de mogelijkheden om nieuwe mensen op te 
kunnen vangen. 

-het doel van, de aktie moet niet uit het oog verloren worden ten kos
te van de vol!IYI. 

-het ilïl belangrijk om regelmatig dingen te herhalen zoals t;ra'lning. 
geweldloze aktie, achtetgronden en het oefenen van konsenaus, om 
nieuwe mensen inzicht te geven in het aktiemodel. 

noe.we .werkten 
Tot nu toe spelen ante akties zich in de openbaarheid af, maar worden :ze 
niet van te voren aangekondigd. BAN is vrij moeilijk be:w.-eikbaar, alleen 
via persoonlijke kontakten en via het postbusnumme.r. Het. is bij alle ener
gj.ekommitee's bekend, en het wordt tijdens akties ook bekend gemaakt via 
de pers en de radio. We waren tot nu toe bang, dat als we van te voren 
onze plannen bekend zouden maken, dat we de aktie niet meer u;.t zouden 
kunnen voeren • 

.He.t BAN-aktiemodel nu 
~--~----------------

-om akties te kunnen voeren is het voorlopig nodig om ze in het ge
heim voor te bereiden. 

-Telkens. bekijken we hoe openlijk we kunnen zijn. 
-iedereen wil zoveel mogelijk stt.·even naar openheid. 

Publiciteit ------.. ----
Hoe we werkten 
Voor de aktie liep de publiciteit via persoonliJke kontakten. Bevriende 
pers werd op de hoogte gesteld. Tijdens een aktie werden wij door de 
pers benaderd. Hensen sprakèn altijd namens zichzelf en -niet namens BAN
Bij de aktievoorbereiding hoot't ook de voorbereiding op de pers. Deze 
bestaat nu uib het schrijven van een persverklaring, ordenen van be
langrijke punten en het benaderen van de bevriende pers. Somm.ige re
gio'.s wiJzen iemand aan voot' de perstaa.k, andere niet .. 
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De voorbereiding was meer gericht op "welke informatie" dan op de wijze 
waarop hoe je met persmensen kan omgaan. Bij twee akties is na afloop 
een perskonferentie gehouden. Onze manier van aktievoeren is aanleiding 
voor veel publiciteit. In de dagbladen is er weinig aandacht voor de ach
tergronden+ In de weekbladen staan soms uitgebreide verhalen, waar ook 
de. .achtergrond belicht wordt • 

.Doordat er met de pers goede en slechte e.rvaringen zijn,. is er in BAN 
een diskussie over hoe open we naar de pers willen zijn. Op grond van 
slechte ervaringen willen sommigen publiciteit helema~l in eigen hand 
houden, en bijvoorbeeldingezonden brieven sturen. Anderen willen wel 
goed voorbereid zijn en dan het risiko van door de pers vertekende in
formatie nemen. 

Het van te voren inlichten· van bevriende pers is een voordeel, omdat het 
het gedrag van de politie kan beinvloeden als er pers aanwezig is. (Bij 
het politieoptreden in Borssele werd de pers .zoveel .mogeU,jk door de po
litie geweerd) Er zijn ook pr!ncip.iële be.zwareo tegen somnige bladen. 

BAN-aktiemodel nu 
--~---~~---~-~~-

1. voor een aktie licht de persgroep de bevriende pers in. 
2. Tijdens de voorbereidingen van een aktie wordt er geen pers uitge

nodigd. 
~op verzoeken van bevriende pers wordt ingegaan, en dan wordt per 
geval bekeken of de persoon in kwestie ingelicht wordt. 

-Als er tijdens voorbereidingabijeenkomsten veel bezwaar is tegen 
fotografen en filmers, weegt rlat zeer 2waar. 

Het kan voor ons zelf een ·voordeel zijn, om bepaalde persmensen in te 
lichten., waar we goede ervaringen mee hebben. 

-de groep moet weten wie dat zijn. 
-we zetten het pas op de ANP telaks als de aktie begonnen is, ten-
zij de voorbereiding openbaar was. 

-tijdens een aktie moet de pers vrijuit kunnen werken. Dus ook fil
men en fotograferen • 

... basisgroepen besteden akstra aandacht aan bui.ten burgerlijke pers, 
zoals muurkranten en dergelijke. 

Het doel waarvoor de aktie gevoerd. wordt is .rechtvaardig., en tijdens 
een aktie hebben we niets te verberg~n. Iemand die bezwaren heeft tegen 
kamera's moet zelf zorgen dat hij/zij er niet voor komt. 

3. zowel op regiodagen als op landelijke dagen wordt er getraind in het 
benaderen van de pers. 

4. Regio's bekijken zelf ·Of ze een perswoordvoerder willen of niet. Ta
ken van een perswoordvoerder kunnen zijn: 

-intensievere voorbereiding op kontakt met de pers. 
-naar de pers toegaan om een gesprek te openen. 

--zorgen dat de pers ook op andere plaatsen komt, en daar met men-
sen spreekt. 

-het ondersteunen van mensen die een gesprek met de pers niet al-
leen aandurven. 

-het inwerken van nieuwe perswoordvoerders voor een volgende aktie. 
-weken aan het ideaal dat iedereen de pers goed te woord kan staan. 
-iedereen kan altijd zelf de pers spreken~ het is niet alleen de 
taak van de woordvoerder./ster. 
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5. Taak van de persgroep voor tijdens en na een aktie. 
-zorgen voor achtergrondinformatie. 
-de "bevriende pers'' inlichten. 
-voor zover nodig de rest van de anti-kernenergiebeweging 
inlichten. 

-omstandersstencil maken? (ook voor werknemers) 
-punten een, twee, en drie uitvoeren. 
·persverklaring maken. 
-voor zover nodig perskonferenties organiseren. 
-zorgen dat de start van de aktie op de telaks komt. 
-iemand van de paregroep maakt deel uit van de bemensing van het 
aktiehuis. 

-op iedere landelijke dag bekijken ·we wie benaderd kan worden voor 
het geven van achtergrondinformatie. 

Uitbreiding naár· andere schakels in de atoomketen 
------------------------------------------------·-
Geschiedenis. 
Er is binnen BAN nog wei~ig gesproken over uitbreiding naar andere ob
jekten •. Tot nu toe ~'laren akties gericht .op, voor het publiek duidelijke 
schakels: U.C.N., atoomáfval èn kernae.r,trales. 

BAN aktiemorlel nu 
------------·---~ 

We leggen niet vast op welke schakels we ons wel, en op welke schakels 
we ons niet richten. Het gaat erom dat akties suksesvol zijn. Daarbij 
gaat het erom dat~ 

-werken volgens het BAN-aktiemodel 
-daadwerkelijke vertraging als uitgangspunt. 
-de keuze van het objekt moet duidelijk zijn voor ons zelf, maar 
ook gezien plaats en tijd vah de aktie• 

-er moet ve·el ruimte zijn voor aktievoorstellen. 
-iedere groep kan objekten kiezen, en volgens BAN-model werken. 

Wat verder kan met het BAN-aktiemodel 
---~---~-------~~---------~----------
We brengen dit stuk in op de landelijke PodewaardvergadeTing van 8 
februari 1981. We stellen voor dat mensen die akties willen voeren van
uit deze achtèrgrond dat kenbaar maken. Basisgroepen ·kunnen ervoor kie
zen,, op een dergelijke manier akties voor te bereiden en eraan deel te 
nemen. 

Er kunnenlandelijke dagen gehouden worden, waaraan iedereen deelneemt, 
dievoelt voor het BAN-aktiemodel. Op die dagen kan er nagedacht worden 
over akties, verbetering van het aktiemodel, uitwisseling van wat groe
pen doen, en trainingen. Zo kunnen mensen/groepen die kiezen voor dirak
te geweldloze aktie elkaar vinden, ontmoeten en zich verder ontwikkelen 
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Het is niet de bedoeling dat basisgroepen zich afscheiden van het lan
delijke Dodewaard-overleg. Er wordt op dit moment hard gewerkt aan 
een trainingaboekje voor direkte geweldloze aktie, dat gebruikt kan wor
den door basisgroepen. 

Eind maart vindt er een training plaats waaraan maximaal 100 mensen mee 
kunnen doen. Dan kunnen zij hun ervaring met het boekje inbrengen in 
hun basisgroepen. 

Voor groepen die kontakt willen onderstaand regionale 
adresseb ,waar mee je kontakt op kunt nemen 

regio emsterdam wanda 
regioamS;t;er!Jaltl sybren 
~egio amste~dam dite 
regio utrecht guus 
regio utrecht hans 
regio haarlem ijmond pet~r 

regio speldoorn josee 
regio wageningen annemiek 
judith rnaria ~orrie · 
regio amersfoort anke 
Of: meth 
regio leuw.ardêh WOQ.ngl'Oép tl!inen 
Re9i~ Den ~a~~,HermaB 

Regi() Deventer MirJam,Bàrt 
Regio Twente Marcel Wolter 
Regio Groningen Allard 
Regio Zeeland STOP BORSELE postbus 587 Middelburg 
REgio Delft Gerard 
Regio Leiden Bert 
RegioEJndhoven Jan 
Regio Alkmaar Hein 
RegiQOttersum . 
Eventuele foute·n en aanvullingen en wijzioin.gen doorbellen 
naar Guus 



Konsensus is een manier om besluiten te nemen zonder stemning. Mensen 
proberen overeenstemming te bereiken door een proces van informatie
verzamelen over een probleem, gesprek over een voorstel, aanpassing 
van een voorstel. 
Het doel van konsensus is om een besluit te nemen waarmee iedereen het 
eens kan zijn. Bij konsensus heeft iedere deelnemer/ster de mogelijk
heid om konsensus te blokkeren. 
Het betekent niet dat een groep unaniem tot een besluit moet komen, 
Een groep kan voortgaan met een aktie zonder volledige over-eenstemming. 

Als één persoon, of een deel van de groep het niet eens kan zijn met een 
voorstel en een gezamelijk besluit blokkeert, kan de gespreksleider hen 
vragen om de groep de mogelijkheid te geven toch te handelen. Als zij 
dat niet kunnen, kan er geen besluit worden genomen. Dan kan de groep 
ook niet handelen en moet er gezocht worden naar een ander voorstel, 
of een kompromis. 

Het kan goed zijn om een bes,luit dan enige tijd uit te stellen, zodat 
meer informatie beschikbaar komt, de deelnemers de kans hebben het 
voonstel·meer in details te bespreken, met elkaar de verhitte gemoe
deren te• laten bedaren, de deelnemers een kans te geven om na te denM 
ken over de verschillende mogelijkheden, een kompromis kan worden ge
vonden tussen de verschillende meningen. 

Sommige grote groepe11 gebruiken een model, waarbij ·twee of drie men
sen niet genoeg zijn om konsensus te blokkeren. 

Hoe kan een deelnemer/ster zich opstellen in het konsensus-proces. 
Welke mogelijkheden heeft hij/zij. 

-zeggen dat hij/zij het er mee eens is. 
-bezwaren of reserves tegen het voorstel naar voren brengen. 
-de groep de kans geven toch te handelen, ook al ben je het er niet he-
lemaal mee eens. 

-weggaan uit de groep (eruit vallen) 
-Konsensus blokkeren. 

Bij de eerste vier mogelijkheden kan de groep handelen, en een be·sluit 
nemen, bij het laatste kan de groep niet handelen en kan geen besluit 
worden genomen. 

Een van de deelnemers/sters aan de groep neemt de taak op zich van ge
sprekleid(st)er. De gesprekleid(st)er helpt de groep om tot een besluit 
te komen. 

1. vraag om verschillende gezichtspunter 
Juist als er verschillen zijn. Vraag ook aan degenen die zwijgen wat 
hun mening is. Een werkelijke konsensus ontstaat alleen als we de ver
schillende gezichtspunten openlijk onder ogen gezien hebben. 
Als je moeilijke besluiten moet nemen, verdeel de groep dan in klei
ne groepen en laat die groepen met voorstellen komen. 



2. luister heel goed naar overeenkomsten en verschilpunten in de groep 

Als de groep geen besluit kan nemen, vat dan punten van overeenkomst en 
verschil kort samen. Het helder formuleren van overeenkomsten en ver
schillen kan leiden tot over eenstemming over de algemene lijn van een 
voorstel. Het helder formuleren van verschilpunten maakt ze duidelijk, 
en .maakt besluitvorming mogelijk. Soms zijn verschilpunten gebaseerd 
op het niQt begrijpen van ~n voorstel. Door ze helder te formuleren 
kunnen zij meestal snel uit de wereld geholpen worden. 

J, Testen van overpenstemming 

Pit is een heel belangrijke stap in het konsensus-proces. 
-zodra het lijkt dat er een besluit aan het groeien is moet de gesprek
leid(st)er dat besluit formuleren. 
-~ormuleer het besluit in de vragende vorm, bijvoorbeeld: zijn we het 
allemaal eens dat we bij elkaar komen op dinsdagavond, en dat we dan 
een 9esprekleid(st)er kiezen op de avond zelf? 

-wees speo.ifiek., zeg niet.: zijn we het allemaal eens dat we het doen zo
als net 9eformuleerd? Als je zelf niet precies weet hoe je het helder 
en duidelijk .moet formuleren, vraag dan om hulp. 

-vraag om een antwoord van de groep. Ga niet uit van"wie zwijgt sstemt 
toe". De deelnemers moeten zich kunnen realiseren dat zij een gezame
lijk besluit nemen. 

-soms helpt een voorstel anders formuleren en te vragen: is er iemand 
die het er niet mee eens kan .zijn dat...... Deze wijze is erg nuttig 
als je snel tot een besluit moet komen. 

-als er gekompliceerde besluiten moeten worden genomen, wees dan vpor
zichtig met tè snelle besluiten. 

J. Als er geen overeenstemming is 

-vraag degenen die het er niet mee eens zijn om andere voorstellen. te 
doen voor het gesprek en het besluit: 
Als je nog niet tot overeenstemming kan komen is het misschien nodig 

voor de deelnemers om een kleine pauze te hebben, een moment van stil
te en bedenktijd in te lassen, of het besluit uit te stellen. 

-AlQ je voorstelt de beslissing uit te stellen, probeer het dan eens 
te worden over wat er moet gebeuren voor je weer over het voorstel 
gaat praten., bijvoorbeeld twee voorstellen omwerken tot één voor
stel door een kleine groep. 

-als een of twee mensen konsensus blokkeren, vraag hen of ze bereid zijn 
de 1Jroep, toch te laten handelen. Het kan helpen om. 

1. in de notulen op te nemen dat zij het er niet mee eens waren. 
2. een eenmalig besluit te nemen dat geen precedent schept. 
J. hen niet te vragen mee te werken aan het uitvoeren van het besluit. 

Konsensus staat of valt met de betrokkenheid van de geelnemers/sters 
in d~ grQep 


