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inleiding 

In vele steden ZIJn de afgelopen 
jaren groepjes vrouwen bij e lkaar 
gaan zitten om z ich gezamenl i jk te 
verweren tegen kernenergie . 
Waarom nu speciaal vrouwen tegen 
kernenergie?We hebben hier een 
aantal redenen voo~ . We denken dat 
er een duidelijk verband bestaat 
tussen de onderdrukking van vrouwen 
enerzijds en het gebruik van kern
energie anderzijds . Om dit verband 
zichrbaar te maken , zullen we eerst 

·even ingaanop beide verschijnselen . 

We denken dat vrouwenonderdrukking 
op al Ie nivo ' s , zowel door be
sluiten die van bovenaf komen , 
als wel in je persoon I ijke leven , 
voorkomt . Het wordt vrouwen die 
proberen om op een andere manier te 
leven heel erg moei I ijk gemaakt . 

We hebben te kampen met een mannen
menral it~it, van waaruit bes I is
singen genomen worden . Deze mannen
mentaliteit komt niet al leen tot 
uitdrukking in de van hogerhand 
opgelegde bes uiten, maar even-
goed en misschien nog wel ingrijpen
der in onze persoon I ij ke omgang 
met andere mensen . 
Het bI ij kt dat par I ementa i re macht 
vrijwel uitsluitend bij mannen 
berust , daardoor zitten we nu 
bv . met een abortuswet die vrouwen 
het recht ontneemt over hun eigen 
I ijf te beslissen . Vanuit deze 
overheid worden er maatregelen 
genomen die er op gericht zijn 
vrouwen terug te dringen naar het 
gezin . Het gezin , waarin vrouwen 
in veel gevallen financieel en 
emotioneel afhankelijk ZIJn van 
hun man , wordt op deze man ier in 
stand gehouden . 
Maatregelen als : de bezuinigingen in 
de kol lektieve sektor ( scholen , 
ziekenhuizen , kresjes en bejaar
denzorg ) waardoor vrijwi I I igsters 
nodig zijn om de gevolgen hiervan 
op te kunnen vangen . Er komen steeds 
meer vrouwen beschikbaar voor dit 
werk omdat het steeds moei I ijker 
voor vrouwen wordt om een betaa lde 
baan te vinden . En verder de be
zuinigingen op sociale uitker ingen , 
waarbij er vanuit gegaan wordt 
dat vrouwen een man hebb die 
voor ze zorgt . 

Kernenergie is ontwikkeld vanuit 
h~t idee van ekonomiese groei , dat 
w1 I zeggen dat er steeds meer 
geproduceerd moet worden om meer 
winst te maken, waarmee weer 
meer meer geproduceerd kan worden. 
Hier~oor is veel energie nodig . 
Vanurt de overheid en het bedrifs
leven is kernenergie ontwik~eld 
en gepropageerd . Je overheid be
h3rtigt ook hier, in het energie
beleid , ~~ belangen van het bedrijfs
leven. WIJ verwonderen ons niet 
Jver zo ' n beleid omdat veel over
heidsme~sen uit het bedrijfsleven 
komen en omgekeerd . 

Duidelijk is dat het bestaan 
en het uitbreiden van atoomin
dustrie al les te maken heeft 
met de manier waarop deze maat
schappij is ingericht . Een 
maarschappij gebaseerd op 
autoritaire verhoudingen en macht. 
Hier zijn vooral vrouwen de dupe 
van geworden . Een strijd tegen 
de bestaande maarschappij is een 
strijà tegen vrouwenonderdrukkinq 
en geen enkele ande re strijd -
kan los daarvan gezien worden . 
Daarom zijn we als vrouwen tegen 
kernen eg ie. 

We ZIJn gaan kijken of er nu al 
direkte nadelen van kernenergie 
zijn aan te wijzen, juist voor 
vrouwen . 
In het hoofdstuk "gezondheid en 
straling" gaan we in op de invloed 
die radio- aktieve straling op de 
gezondheid van vrouwen heeft. 
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Nu is al te merken dat de repressie 
groter is geworden , mede als 
gevolg van een noodzakelijke 
bevei I iging binnen en buiten 
kerncentrales . In een autoritaire 
staat zijn de kansen van vrouwen 
om hun positie te verbeteren n ihi I . 
(zie hoofdstuk 3 en 7 ) . 
Kernenergie heeft al les te maken 
met ke rm-1apens . Het is begonnen 
met de ontwikkeling van atoom
bommen . Nu het aantal landen 
dat over kerncentrales beschikt , 
toeneemt neemt evenred ig het 
aantal atoommachten toe . Het is 
nog niet minder dan voorheen 

DE ATOOMCYCLUS 

uraniummijn 
.Je o ro o t s te n i n 
A~s~raZ~I en Zuid

l,ede-r
en Gal>o 

• 
·dat kernenergie verbonden is ~~ 
met de moge I ijkhei d om kernwapens · • "· 
te maken . (hoofdstuk5) . 
Onze stri jd is niet los te zien 
van de str i jd die vrouwen op 
dit moment in de derde wereld 
voeren , (zie hoofdstuk 4) . 
In hoofdstuk 6 proberen we 
aan te tonen hoe verrdderl ijk 
de bezuinigingskampagne van de over
heid is . 

Tot slot wi I len we nog even 
opmerken dat we het fijn vinden 
om samen met vrouwen te werken 
zonder bonzendom en kal~rièremakerij . 



straling en gezondheid 

Mense lijke zintuigen kunnen radioacti
viteit niet voelen , zien of ruiken . 
Er is een apparaat voor nod ig , een 
Geigertel Ier , om de hoeveelheid radio
act ieve s tra l ing i n de lucht , het water 
of de grond meetbaar te maken. 
Bij 'gewone' lucht- en water vervu l I ing 
functioneren reuk en smaak o rganen als 
waarschuwingssysteem . Je kunt in dat 
geval het klachtennummer draaien 
in ~e hoop dat iemand iets kan doen . 
Een te hoog geha lte aan rad ioactieve 
stral ing ten gevolge van een'calamiteit ' 
- lek, haarscheurtje in de reactor-
za l a l Iereerst gemeten worden i n de 
centrale zelf . De verantwoorde ! ljke 
personen zullen in geva l van een 
' ongelukje ' niet niet de omwoners 
als eersten in i ichten. Niemand weet 
immers wat te doen in zo ' n geva l . 
Rampenpl annen en evacuatie schema ' s 
I iggen misschien ergens in een la . 
Niemand neemt ze er~ serieus . 

Wat i s radioactievestraling en wat 
hebben wij ermee te maken? 
Rad ioactieve stoffen komen gewoon 
in de natuur voor - achtergrondstral ing
e n zijn er a ltijd geweest . Hetmensel ij k 
I ichaam is er op in gesteld k leine 
hoeveelheden natuur ! ijkestra l ing te 
verwer ken. Hoe levende organi smen 
mensen , dieren en planten- reageren 
op een verhoogde dos i s stral ing was 
tot voor kor.t niet bekend . Sinds 
de atoombom aanval op Hirosh ima en 
Nagasak i echter tonen onderzoeken 
een verband aan tussen kanker en 
radioactieve besmett i ng . 
In a l Ie schake ls van de atoomketen 
komen radioact ieve stoffen vr i j , 
van uranium mijnbouw tot aan kernafval . 
Kerncentra les dra3ien op sp lijtstof 
staven çemaakt van ·uranium tabletten . 
Ze produceren electriciteit en leveren 
als bijproduct plutonium . 
Me t name dit laatste bij - product is 
zeer lang radioactief en moet voor 
minstens 250 .000 jaar vei I ig opgeborgen . 
Pluton ium is een chemische s t of die 
in de natuur een onbekende i s . Deze 
stof is zo g iftig dat één pond p lutonium 
in fijne stofdeeltjes verspreid in de 
atmosfeer voldoende is om a l Ie bewoners 
van deze aarde longkanker te bezorgen . 

Rad ioactieve stofdeeltjes kunnen 
via de longwegen of via het voedse l 
in het I ichaam terecht komen . 
Een ingeademd stof de~ I t je b ij voor-· 
bee ld kan zich in de longen vast zette n 
en de ce llen rondom bestral en . 
Athanke l ijk van de ha l fwaarde tijd 
van de stof e n de intensiteit van 
de straling kan zo'n stofdeeltje 
de cel deling in de war brengen . 
Ui t e inde! ij k kunnen hier ernstige 
ziektes door veroorzaakt worden . 
Er kunnen 10 tot 30 jaa r verlopen 
voordat een besmetting door rad io
acti viteit merkbaar is. In 1979 
over leden nog 2500 mensen aan de 
gevolgen van de atoombom die in 1945 
op Hiroshima viel, 35 jaar lateï ! 
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De tijdsaanduidingen ~aast de. 
soorten st raling op d1t plaatJe 
geven de halfwaarde tijd aan . 
Dwz . na ve r loop van X- aantal 
dagen of jaren is ds.helft van 
de rad ioactiviteit u1tge~erkt . 



~ . . .. . . 

Voorheen werd aangenomen dat het 
mènsel ijk I ichaam een kleine extra 
dos is radioactieve straling wel kon 
verdragen . In de loop de r ja ren 
echter werd men wijzer en de gestelde 
normen zijn voortdurend teruggeschroefd . 
Recent onderzoek heeft aangetoond dat 

v1e I ke soort radioactieve st ra I i ng 
dan ook schade be - rokkend aan 
levende organismen. Beschadigde cellen 
leveren echter niet altijd zichtbare 
resultaten op in de vorm van ziektes. 
Moge I ijk geven beschad igde ges lachts
ce llen , waarin deerfel ijke Informatie 
I igt opges lagen , verkeerde informatie 
door aan de nakomelingen. Dan komen er 
kinderen ter wereld met afw ij kingen , 
die varleren vanvliezen tussen de tenen 
tot leukemie patientjes . 
Nog erge r is dat geboorteafw ijkingen 
~iet in de eerste generat ie , maar 
rn late re generaties aan het I icht 
komen . Wie kan tegen die tijd nog 
zeggen wat de oorzaak was? 

- Radioactleve straling beschadigd 
de ce I de I i ng . 
- Ouders kunnen zo~der het te weten 
e rfelijke beschadigingen doorgeven 
aan hun kinderen . 
- Foetussen zijn extra gevoel ig voor 
radioact ieve straling omdat de cel len 
van een ongeboren kind snel Ier delen 
dan die van een volwassene . 
De evacuatie van zwangere vrouwen 
tijdens de dreigende ramp in de 
kerncentrale te Harrisburg spreekt 
in dit opzicht boekdelen . 
- In West Du its land wordt één op 
de acht kinderen geboren met één of 
andere afwijking . Oorzaak : toe- . 
ne~ende mi I ieu vervul I ing . 

Geen kinderen nemen, is dat de ;plosslng? 
De ke~ze voor het wel of niet kr ijgen 
van k t nderen wordt op die manier meer 
genomen ui t benauwdheid dan in vrijheid! 

Sinds de atoombom testen in de 
50- ger jaren , is de achtergrond
stra li ng in de atmosfeer toegeno
men . Aan die extra dosis radio
actievestra l ing staan wij a l Iernaai 
b loot . De ei landbewoners van Mururoa 
in de Sti I Ie Oceaan onde rvinden de 
gevolgen van de nucleaire testen 
veel directer . 
De Frans Polynesische ei landen 
vallen onder de bescherming van 
de Franse regering . Frankrijk 
echter gebruikt deze dunbevolkte 
ei landen als testgebied voor haar 
atoomwapens . De bewone rs wo r den 
n iet naar hun mening gevraagd . 
Vrouwen ~it Frans Polynes ie , Samoa , 
Fuyi en Papoea Nieuw Guinea klaag
den op de schaduwconferentie voor 
vrouwen in Kopenhagen , ju l i 1980 , 
de Franse, Japanse en Amerikaanse 
overheden aan . Zij sp raken over het 
voorkomen van 'vreemde' ziektes 
bij hun mannen , kinderen en bi j hen
zelf sinds de testen . Ziektes waar
mee zij onbekend zijn , maar die wij 
gewoon kanker noemen . Deze vrouwen 
hadden zich aanééngesloten en waren 
een campagne begonnen om deze zaken 
in de publiciteit te krijgen . 
Zij eisen : een verbod op proeven 
met atoomwapens ~nop dumping van 
kernafva l in de oceaan . Bovend ien 
wi I len de ei landbewoners zelfbe
schikking , zodat buiten landse 
belangen geen inbreuk meer kunnen 
maken op hun vrijheid en gezondhe id . 

Ind i aa nse vrouwen van de organisatie 
' Women of al I Red Nat ions ' klaagden 
op het Russe l I Tribunaa l te Rotterdam 
november 1980 de atoomindustrie aa~ . ' 
Radioactieve afvalbergen vJorde·n in 
het Ind ianen gebied achtergelaten , 
nadat de uranium uit de grond is 
gehaa ld. 
De vrouwen protesteerden tegen 
de indirecte moord d ie gep leegd 
wordt op hun volk door middel van 
9~g~2~9~~ steri I isati es . 
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als gevolg van atoomindustrie: • repress1e 

atoomstaat 

11 De Atoomstaat" is de titel van 
een boek van Robert Jung~. Het 
woorc "atoomstaat11 is ook een begrip 
geworden in de anti-kernenergie 
beweging . Het boek van Jungk gaat 
over de grote risiko's die de 
atoomstaat met zich meebrengt, en dan 
nit zo zeer met de nadruk op het 
besmettingsgevaar door straling , 
Maar meer nog met de nadruk op de 
gevolgen die hierui t voortkomen : Hoe 
meer het gevaar toenee~t - door 
het uit z'n voegen gebarst•n 
technologiese wonder - hoe vaker en 
dieper er wordt ingegrepen in het 
privé leven van de mensen. Ook laat 
Jungk zien hoe de aanwezigheid van 
plutonium (daar worden atoombommen 
van gemaakt) wordt gebruiki als 
alibi om a l bestaande kontro lemaat
regelen van de overheid te recht
vaardigen. Een staat die afhankelijk 
is van een op atoomenergie gebaseerd 
energiebe leid - een zogenaamde 
atoomstaat - zal dan ook op den duur 
een onweerlegbaar argument zijn 
voor diegenen die onze rechten en 
vrijheden verder wi I len beperken of 
he lemaal om zeep helpen. 

Zoals Karin Si lkwood om zeep is geholpen. 
lij werkte in de nucleaire industrie 
en merkte dat er met te hoge 
stralingsdoses gewerkt werd. Ze pub 
liceerde dat en heeft het geweten . .. 
Er zijn al zulke grote belangen gemof-:id 
bij deze industrie dat men er niet 
voor terugschrok om hoogradioaktief 
materiaa l in haar ijskast te stoppen . 
Ze gaaf de strigd niet op en ging een 
proces aan: dus werd ze - onderwe9 
naar haar advocaat - van de weg 
gereden . Ze is dood en haar papieren 
zijn uit de auto gehaald ... Ja, de 
'!atcomstaat" is een begrip geworden 
In de energiebeweging, een nogal 
luguber begrip. 
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Hoewel in het hele boek van Jungk 
nauwe I ijks een vrouw voor~om~, hehben 
ve~ l vrouwen met hem die atoomstaat 
herkend , en ze zeggen mét de Aust
ral iese aktiviste Ro~lyn Livingston 
11 power over ~·~i~" r creates power over 
peop le 11

• 

Er is veel kontrole nodig over alles 
wat met kernenergie te maken heeft: 
die kontrole berust op macht en 
machtsconcentratie . Dat kan al leen 
maar leiden tot verlies aan menselijk
heid, waarbij onderdrukte groeperingen 
en vooral 11 de lastigen" daarvan, het 
meeste risiko lopen . Een atoomstaat 
is narnP I ijk a I I een gebaat bij 
gemiddelde burgers. Mannen die 
\'Jerken E>n vro ... wen die thuis de 
spanningen opvangen en hun 
echtgenoten verzorgen bij de geestelijke 
en lichaamel ijke misvormingen die zij 
oplopen , en dan maar hopen op 
gezonde kinderen . .. 

Om bij het begin te beginnen: 
Al Iereerst is er uranium nodig. 
De winningsgebieden I iggen -is 
het toeval?- onder grond waarop 
minderheidsgroepen wonen . B.v. in 
Amerika (noord en zuid) wordt ura
nium gewonnen in gebieden waar indi
anen wonen. De vrouwen van de mijn
werkers zijn veelal jong weduwe , 
krijgen doodgeboren of misvormde kin
deren of moeten( ! ) gesteri I iseerd 
of gearborteerd worden. Hier is de 
atoomstaat al lang van toepassing . 
Indianen worden in dienst van de tech
nologiese ' ontwikkeling' georuikt 
of eigenlijk verbruikt. 



!ets dergelijks gebeurt in Namibië. 
na~r heeft Rio Tinto Zinc de grootste 
in werking zijnde uraniummijn staan. 
Een mijn die mede oorzaak is dat het 
fascistoïde regiem van zuid-afrika 
nog steeds aan de macht is: en deze 
mijn is een alibi voor zuid-afrika 
om Namibië te bi ijven kolonialiseren. 
"Ter bescherming tegen burgers, werkers 
en terroristenm wordt deze mijn 
en al les en iedereen die er ook maar 
in de verste verte mee te maken heeft 
streng bewaakt. 
Uraniumerts wordt gemalen tot 
'Yel low Cake' en In plaats dat de 
heren exploitanten een koekje van dit 
eigen deeg tot zich nemen, expor
teren ze de rommel en komt het dich
ter bij ons . 
Meest a l eerst naar Frankrijk, dat wel 
een fraaie hoofdrolspeelt in de he
le atoomlndustrie . Daar zijn hexaflu
oridefabrieken waar de uranium onder 
andere vermengd wordt. Daar komt het 
Namibies uranium b .v . gezel I ig naast 
Frans uranium te zitten en zo wordt 
het moei I ijk bewijzen dat in Almelo 
uranium uit Namib ië verrijkt wordt. 
Het komt Immers gewoon uit een franse 
fabriek ... 

Als er in de verrijkingsfabrieken 
(A lmelo b.v.) brandstofstaven gemaakt 
zijn , gaan deze naar de centra les 
toe, waar uit deze staven energie wordt 
gemaakt , door splijting . 
In Nederland zijn er centrales in 
Borsse le en Dodewaard en plannen voor 
het plaatsen van centrales in de 
Noor d-oost polder(o. a.) 
En a ls er verzet tegen deze centrales 
gepleegd wordt, bi ijken ook hier teke
nen van repressie. 
Een vrede I levende groep als BAN 
(Breek Atoomketen Nederland) , die 
z ich aan de hekken van de centrale 
in Borssele had geketend, wordt door 
de pol i tie met stokken en honden 
mishandeld . Dit al les gebeurt terwijl 
de pers wordt weggehouden, want 
de schijn moet worden opgehouden dat 
er bij ons niets aan de hand is . 
(Ingediende klachten over dit pol !tie
optreden worden later wegens gebrek aan 
bewijs door de officier van justitie 
geseponeerd!) 

Maar als b.v . in VI issingen een vrouw 
op emotionele manier bezwaar maakt 
tegen de evakuatie- plannen bij een 
eventueel ongeval In Borssele, wordt 
ze voor gek u i tgemaakt en u i t de ver·
gadering verwijderd . 
In west- Oultsland w0rdt nog veel 
meer en geraffineerder repressie 
uitgeoefend. Zo vertelden duitse 
ant i - kernenergie vrouwen uit Hamburg 
dat hun post gekontroleerd wordt en 
kan het aktief zijn in een anti -kern
energie groep genoeg reden zijn om je 
te ontslaan (Berufsverbot) . 
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Een enkele keer laat de staat wel 
wat overdreven duidelijk zijn gezicht 
zien : zoals bij die ontruiming van het 
ant i-atoomdorp in Gorleben in juni 
1980 , waarbij zo'n 10 .000 po litiemensen 
kwame n om 3. 000 mensen van het ter
rein te jagen, en om de zelfgebouw-
de huisjes met bulldozers plat t e 
walsen . (Dat vrouwen prima aktivistes 
zijn , bleek nog eens overduidel i jk , 
want het lukte een bulldozer in 
eerste instantie niet om het aldaar 
gebouwde vrouwenhuis omver te 
krijgen ! ) 
Van de centra les gaat het afval nog 
eens naar een opwerkingsfabriek, zodat 
hei opnieuw gebruikt kan worden voor 
elektriciteitsopwekking. Tenminste , 
dit kan allemaal als de opwerkings
fabrieken werken , want ze liggen vaak 
sti I! 
In centrales en opwerkingsfabrieken 
wor dt ook plutonium gemaakt. 
Dit is trouwens een voorname reden 
voor de franse re~ering om zo 'n 
rottige opwerkingsfabriek te hebben. 
~Jant Frankrijk heeft een u i tgebre i d 
atoomwapenprogram en vindt net nodig 

regelmatig proefbommen te laten ont
ploffen in de Sti I Ie Zuidzee . 
Zo 'n opwerkingsfabriek in gebleken wel 
heel ongezond te zijn. Zowel in 
Engeland (Windscale) als in Frank
rijk (Cape La Hngue) is de omgev i ng 
verschr i kkef ijk vergiftigd en gebeuren 
er om de haverklap ' ongelukjes '. 
Oefranse regering kontroleert daarbij 
de pers zo goed dat er nauwelijks iets 
van d ie ongelukken in de kranten 
doordringt . Keulse vrouwen die in 
hun land ook qebrek aan berichtgevino 
konstateerden rijden met een bu~ vol 
informatie door net lnnd. 

Plutonium is het waar de hele atoom 
industr ie vaak om begonnen is: 
supermacht door middel van een wapen
wed loop tot het bittere einde. 
En om de veiligheid te aaranderen 
non- proliferatieverdraqen die uiter
aard niet werken: ondertussen zijn 
er wapens genoeq om de hele wereld 
te vern iet igen . 
Terecht wordt dit aangeklaagd door 
o.a. vrouwen voor vrede en vrouwen 
tegen kernwapens . 



vrouwen en derde wereld 

W~t hebben vrouwen die tegen kernenerg ie 
zijn te maken met vrouwen uit de 
Derde Wereld? Zoals in de vorige hoofo
stukken te lezen was , heeft de atoom
cyclus volgens ons heel veel met die 
vraag te maken. 
Al Iereerst is de atooMindustrie een 
industrie van de westerse wereld . Maar 
oe grondstof voor die industrie komt 
voorname I ijk u i t Derde \~ere I d I anden en 
uit gebieden ~aar minderheidsgroepen 
~onen, zoals de Indianen in Ameri~a . 

Dat zouden we de Vierde Wereld kunnen 
noemen . 
Bovendien verkopen de Verenigde Staten , 
Frankrijk en West-Duitsland kerncentrales 
aan Derde Wereld landen, die vaak een 
diktatoriaal regime hebben . Ook 
hierdoor ontstaan veel problemen voor 
voor vrouwen in die landen . Er zullen 
hieronder een aantal voorbeelden van 
gegeven vwrden . 
Tenslotte komt er uit die kerncentrales 
voldoende uranium en plutonium vrij om 
atoombommen te maken . 

Wat ZIJn de gevolgen van uranium mijnbouw 
en de export van uranium? 

Het meeste uranium komt uit Canada , de 
Verenigde Staten en Zuldel ijk Afrika 
(inklusief N~mibië) . 
Het canadese uranium is afkomstig van 
indiaans en inuit (Esk imo) grondgeb ied . 
Door de uraniumwinning worden vruchtbare 
landbouwgronden verwoest die voorheen de 
voedse lvoorzien ing van deze volkeren 
vei I ig stelden . Omdat het gemakke i ijker 
is grond van minderheidsgroepen te 
onteigenen , zoa ls van de Indianen in de 
Verenigde Staten , dan van blanken , 
worden juist deze groepen de dupe . 

Tegen de zin van de oorsprenkel ij ke 
bevolking delven multinationale bedrijven 
het uraniumerts . Voor austral ische 
inboor! ingen bijvoorbeeld betekent dat , 
dat er wegen dwars door hun landerijen 
worden aangelegd . Het radlaaktleve gas 
dat vrijkomt uit de open mijnen oedreigt 
het mi I ieu - en dus ook mense~, dieren 
en eetbare planten . 
Om uranium uit het erts te halen zijn 
ene rme hoevee I heden .,.Ja ter nod i g . 0 i t 
besmette water wordt opgeslagen in 
bekkens . In geval van een overstroming 
of dambreuk, een niet ondenkbaar ongeluk , 
komt dit besmette 1vater in de rivieren 
terecht , waaruit de plaatse! ijke bevolking 
haar drinkwater put . 

o..,R CULTURE 
I) REBORN 

IN OVR. \lfiLDREN 
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Wanneer het uranium uit het erts gewonnen 
is , blijven er bergen radioaktief 
gesteente en gruis over , dat door de 
mijnbouwbedrijven in de open lucht wordt 
achtergelaten . De wind heeft vrij spel 
en verspreidt de rad ioakt ieve deeltjes 
over het land . 
Indiaanse vrouwen hebben zelf uitgezocht 
wat dit voor gevolgen heeft voor hun 
gezondheid . Zij hebben bewezen dat het 
aanta l geval Jen van kanker bij de lokale 
bevolking vele ma len hoger is dan 
Jandel ijk gezien . Bovendien kregen 
indiaanse vrouwen meer miskramen en 
misvormde babies dan ' normaal '. 
De verantwoordelijke personen van de 
bedrijven die deze schade hebben 
veroorzaakt I i ggen geen nacht 1-1akker 
van deze cijfers ; integendeel , de 
amerikaanse regering en het bedrijfs
leven ste l Jen al les in het werk om het 
aantal Indianen te reduceren om zo 
gemakkei ijker de beschikking te krijgen 
over de uraniumgronden . In de Verenigde 
Staten is één op de vier Indiaanse 
vrouwen gesteri I iseerd en i n uranium 
gebieden zijn dat er één op de twee . De 
vrouwen zijn zonder hun mea~weten 
onvruchtbaar gemaakt in de speciaal voor 
Indianen ingestelde ziekenhuizen . 

l:.en ander gevo 1 g van uran i um1·1 inning is 
de vernietiging van oude kulturen . 
Zo was het voor de komst van de 
mijhbouwbedrijven bij de australische 
inheemse bevolking normaal dat de 
vrouwen de verantwoorde! ijkheid 
droegen voor de kostv1 inning . Maar mét 
de westerse bedrijven kwamen ook de 
westerse leefgewoonten waardoor het 
werk van de vrouwen werd genegeerd en 
haar maatschappelijke positie ontkend . 
Hierdoor moeten de meeste gezinnen nu 
van een uitkering leven , die volgens 
de westerse normen aan de man wordt 
uitbetaald . Zo is de austral ische 
Abcriganee vrouw afhankelijk geworden 
van haar man . Door deze opdringing 
van westerse normen aan een bevolking 
met een geheel eigen waarde- en normen 
systeem, zijn nogal wat prob lemen 
veroorzaakt . Het alcoholgebruik onder 
deze bevolking is schrikbarend toegenomen . 
Dat zou er wel eens op kunnen wijzen dat 
de Aboriginees geen uitweg meer zien . 
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Wat ZIJn de gevolgen van de verkoop 
van kerncentra I es aan de Oerde \'Je re I d 
landen voor vrouwen? 

De Phi I I ipijnse regering wi I van het 
amerikaanse bedrijf Westinghouse een 
kerncentrale kopen . Dat kost een hoop 
geld . Dat geld wordt geleend van 
amerikaanse banken . Van dezemiljoenen 
do ll ars die worden ge ï nvesteerd om 
stroom op te wekken , profiteren in de 
eerste plaats buitenlandse bedrijven 
die zich belastingvrij op de Phi I I i pijnen 
vestigen . Heel aantrekkei ijk voor deze 
bedrijven , want behalve goedkope stroom 
wordt hen op de Phi I I i pijnen eveneens 
goedkope arbeidskracht geboden ; vaak vrouwen. 
Vakbonden bestaan er niet en zijn zelfs 
verboden . Voor de meeste special istiese 
en dus ' betere ' banen die er in deze 
grote bedrijven zijn , moeten mensen zijn 
opgeleid en die worden dus óók weer 
vanuit het buitenland aangetrokken . 
Enig perspektief voor de phi I I ipijnse 
arbeid(s1 )ers zit er dus niet in . 
Bovendien brengt deze nieuwe industrie 
westerse kultuurpatronen mee naar de 
Ph i I I i pijnen . Dan krijg je in een 
werkplaats bijvoorbeeld ' Miss Phi I ips' 
verkiezingen. Nog erger is de prostitutie 
industrie , die sinds de komst van de 
westerlingen naar de Phi I I i pijnen een 
enorme vlucht heeft genomen . 
Daarmee verandert de positie van vrouwen 
in de De rde Wereld landen drastisch . 



De gevolgen van de bewapeningswedloop 
voor ontwikkelingslanden 

De mensen die vwnen op de ei I anden van 
de Sti I Ie Oceaan zijn in twee opzichten 
de dupe . Er zijn reeds plannen ontwikkeld 
nucleair afval in de Sti I Ie Oceaan te 
dumpen. Dit betekent dat het water 
vergiftigd zal worden omdat er geen 
vei I i ge metode bestaat om kernafval te 
dumpen . Het gevaar bestaat altijd dat 
de vaten waarin het materiaa l is verpakt 
gaan lekken en de vis besmet raakt . 
Via de vis komen de mensen dan weer in 
kontakt met deze gevaarlijke stoffen . 
I~ ditzelfde gebied testen de Veren igde 
S~~ten, Frankrijk en Enge I and a 1 1 ange 
tiJd hun kernwapens . Darleen Keju van 
de Mars ha I I ei I anden zegt : "Ve 1 e van 
mijn vriendinnen kunnen geen kinderen 
meer krijgen . En wanneer ze wel 
kinderen krijgen , kontroleren ze bij de 
geboorte of al Ie ledematen wel kornoleet 
zijn . " · 

een gevolg van deze testen is ook dat 
de ei landen gekolonialiseerd worden . 
Bevrijdingsbewegingen die streven naar 
onafhankelijkheid worden geweldadig 
onderdrukt . Het resultaat van deze 
onderdrukking : inflatie , prostitutie en 
racisme , en een ekonomie die daarop 
gebouwd is . 

Deze feiten betekenen echter niet dat 
wij vrouwen niets aan de onderdrukking 
van vrouwen in de Derde Wereld kunnen 
doen . I ntegendee I . Door de Derde \'Jere I d 
vrouwen van informat ie t e voorzien en 
hun strijd te ondersteunen , komen we al 
een heel eind . Daarnaast kunnen we hier 
verzet aantekenen tegen het fe it dat de 
atoomindustrie onder al Ie r lei 
voorwendsels naar de Derde Were ld landen 
exporteert . Dat bet ekent dat de str i jd 
tegen kernenergie op internationaal 
nivo gevoerd moet worden . 

\ 

I 
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kernenergie en kernwapens 
geen hunker naar de bunker 

De voorstanders van de atoomindustrie 
onderbouwen hun argumenten vaak met 
een beroep op demogelijkheid van 
"vreedzaam" gebruik van kernenergie . 
Je zou de technologische kennis ook 
voor "niet- mi I itaire doeleinden" 
kunnen gebruiken . Wij geloven daa r 
niet in . 

\ 
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Wöt men vaak vergeet is , dat in de 
hele ke r nenergiecyclus (vanaf de 
verrijk i ng van uranium tot aan de 
opwerking van het afval) grondst of 
gemaakt wor dt die bruikbaar i s 
voor de produktie van atoomwapens . 
Een gem iddelde kerncentrale pro
ducee r t 500 pond plutonium per 
jaar . Voor de bom d ie Nagasak i 
vern iet igde was "slechts" 10 pond 
nodig ..... . . 

de 

wa ren 



bi<Hl. ~~~ Nu is het 
·nm'ddels zover dat Derde Wereld
landen in rui I voor grondstof 
(u raniumerts> beetje bij beetje 
de beschikking krijgen over de 
~ennis die nodig is om een atoom
bom te maken . India deed in 1974 
dl proeven met atoombommen . 

· Pdk istan i s nu ook in staat om een 
bom te maken , onder andere dankzij 
de technische kennis die zij , via 
een Pakistaanse medewerker die 
vt:rbonden Wd~ ddn he I A lu.e I o~e 
ultra-centrifuge projekT , gekregen 
hebben . 
Wet het plaatsen van kerncentrales 
in Derde Wereldlar>den komt ook de 
atoomwapenwedloop in een hogere 
versnel I ing. Ook hier geldt weer : 
kennis is macht . 
Het gaat er niei om dat kennis 
vdn atoomindustrie in het westen 
moet bi ijven, het gaat er om dat 
de hele wereld gedwongen wordt 
mee te doen in een race die al leen 
iot vernietiging kan leiden . 

Kernenergie en kernwapens kosten 
kapitalen . Daarom zijn er grote 
belangen mee gemoeid . Dat bete-
kent dat de zeggenschap over het 
gebru ik er van in handen van slechts 
een paar mensen is . Uiteinde! ijk 
zijn het niet meer de regering 
en het parlement (voor wie daar 
nog in gelooft) die de beslu iten 
nemen , maar de multi - nationa ls 
en de onderzoekers verbonden aan 
onze universiteiten en andere door 
de staat gesubsidieerde ~der• ~ 

zoe~t~n)l. \rP 

Kernenergie en kernwapens zijn 
tegengesteld aan het belang dat 
iedereen heeft om haar/z ijn leven 
zo in te kunnen r ichten zoals zij/ 
hij dat wi I . Tegengesteld aan 
kleinschalighe id. We wi I len geen 
bunker voor na de ramp (al dan 
niet met atoomstroom) , v1e willen 
nu leven en op onze voorwaarden . 
De huidige discussies over een 
zogenaamde beperkte kernoorlog 
en over de neutronenbom zijn 
discussies die proberen het 
verschrikkei ijke van een oorlog 
te relativeren , te vermensel ij 
ken . Het zou slechts gaan om een 
bepe rkt gebied , de huizen kunnen 
bi ijven siaan etcetera . 
OORLOG is niet menselijk, ook een 
beperkte of conventionele niet . 
De toename van het aantal wapens 
in de wereld leidt tot een toename 
van de mi I i tarisering van het 
dage I ijkse leven. We wi I len niet 
in de computer , 0e hoeven geen 
camera ' s op straat , niet nog meer 
bewak ingsdiensten en pol i t ie . 

We zijn a ls vrouwen nog maar net 
begonnen ons deel van de koek op te 
eisen , en we zullen elke pog ing 
om besluiten over onze hoofden 
heen te nemen beantwoorden met 
verzet. We zijn als vrouwen niet 
banger , nie+ emotioneler betrokken 
bij het leven , we zijn niet al leen 
maa r bezorgd voor de toekomst van 
het nageslacht . Wat we wél hebben 
is e rva ri ng in het doorzien van 
onderdrukking , zowel i n ons privé
leven als in de zogenaamde hogere 
politieke sferen . En die ervari ng 
kan niemand ons afpakken . 
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vreet het huishoudeliik 

zoveel energie? 

Langzamerhand raken steeds meer 
mensen ervan doorarengen dat er 
behalve het zoeken naar andere ener
giebronnen ,ook iets moet veranderen 
in de maniervan energieverbruik nu . 
Dit dan niet direkt ~n verband met 
een dreigend tekort , want als de be
staande energiebronnen minder ver
spi I lend gebruikt zouden worden 
zouden we voorlop ig genoeg hebben , 
maar vooral in verband met de steeds 
grotere aantasting van het mi I ieu ; 
de natuur eist haar tol . 
Ondanks bovenstaande spitsen overheid 
en produsenten het hele energieprobléém 
toe op een dreigend energietekort . 
Vanuit dit eenzijdige idee wordt er op 
de bevolking een dringend beroep gedaan 
om zuiniger met energie om Te gaan . 
Oit o.a. in de vorm van folders vol 
met bezuinigende tips<G . E.8. folder) 
en reklamespots . 

Vrou.ven van Neder I and veranh10orde I ijk 
gesteld: 

Het vreemde(of juist niet?) is nu dat 
deze oproepen tot bezuiniging zich voor
nam\" I i j k tot de "hu i svrouwen van ons 
I and" a Is hoofdverantwoorde I ij ke perso
nen voor het vermeende grote energiever
bruik van de konsument , richten . Men 
richt zich op het gezinshuishouden en 
gaat tevens ervan uit dat de vrouw dit 
hui5houden runt en vooral vol ledig ver
antwoorde! ijk hier·voor is , zelfs voor het 
energieverbruik van de andere gezinsle
den.(kinderen met radioos , vaders met 
v i deoos etc. etc. > Hierbij wordt we I 
voorbijgegaan aan het feit dat bijvoor
beeld in Amsterdam 50% van de bevol 
King op een andere manier dan in he+ 
gezin woont . 

Schuldgevoelkampagne: 

Dat deze "schuldaevoelkampagne" werkt 
bleek onlangs in het VARA rad iopro
gramma "Hoor haar" , waar in vrouwen uit 
het hele land vertelden dat ze van al les 
doen om te bezuinigen , maar zich rege l
matig schuldig voelen als bijvoorbee ld 
de kinderen de I ichten laten branden als 
ze naar school gaan , nachtenlang de ra 
dio in bed aanhouden en pa overmatig 
doucht . 
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gebeurent 

Vreet het huishoudel ijK gebeuren 
zoveel energie? : 

Deze bezuinigingsakties gericht op 
de konsument wekken de ind r uk dat de 
huishoudens wel een van de g rootste 
energieposten omvat . Er i s echter uit 
gebreid aangetoond dat van het tota le 
energieverbruik s lecht s 25% voor re
kening komt van de huishoudens . 
hiervan is 19% voor won ingverwarming 
en 6% voor elektra .Bezuinigd kan er 
natuur! ijk worden op deze post maar 
de eenzijdige nadruk op deze post 
wijzen we af en bovendien : inhoeverre 
I igt deze bezuiniging in het vermogen 
van de verantwoorde! ijk gestelde per
sonen? 

Overheid plus produsent al Iereerst 
verantNoordel ijk, ook voor energiever
bruik in huishoudens : 

We nemen als voorbeeld de verwarming 
van huizen . Uit resente publ ikatles 
is geb leken dat er het atgelopen jaar 
flink door de konsument bezuinigd is 
op gasverwarming en ander gasgebruik . 
Wat gebeurt er : geen hoerageroep , nee 
een behoor ! ijke stijging van de gas
prijzen ! Zou je wi I len bezu inigen op 
het gebruik van elektrische apparaten 
dan zou je al Iereerst de moge! ijkheld 
moeten hebben duurzame , niet energiever
si indende apparaten te kunnen kopen , 
(die moge I ijkheld heb je steeds minder} 
en boven dien een scheiding moeten kun
nen trekYen tussen nuttige en onnuttige 
apparaten ; dat is vrij moei lijk :een kof 
fiezeta~paraat of een zaagmachine zullen 
zelfs niet door iedereen als even nuttig 
bestempeld worden . Wel kunnen ze beiden 
op duurzaamheid gemaakt zijn . Zou het 
tabriseren van elektrische broodmessen, 
elektronisch speelgoed o f du i zend soor
ten t . v. ' s dan als overbodig bestem
peld mogen worden en verboden moeten 
zijn? We laten deze vragen open . 
In ieder geval hoeft het bez uin igen bin
nen huishoudens echt niet i n te houden 
dat bijvoorbee ld het ni vo van het hu i s
houdel i jk werk ette l ijke jaren t erugge
draaid zal worden wat(vaak toch nog) 
een extra belasting voor de vrouw zou 
betekenen . 



Mogelijkheden van de overheid : 

Door het bevor deren en het subsid iëren 
van isolatie van woningen zou er veel 
minder warmte ver loren hoeven gaan . 
Bij het bouwen van woningen zou 
rekening gehouden kunnen worden met 
maken van gemeenschappelijke kook-
en wasgelegenheden en rekreatieru im
tes . Dit i n tegenstel I i ng tot wat er 
nu gebeurt : het vo lbouwen van polders 
met"eengezinsdoorzonwoningen". (te l 
eens op hoeveel gasfornuizen , t . v . ' s , 
auto ' s , boormach ines , wekkerradio's , 
wasmachines etc . etc . daar op een 
r.ijtje staan> . 
Verder zou de overheid kunnen inspr ing
en op een dringende behoefte aan groeps
woningen , die door hun kol lektieve 
karakter eerder energiebesparend zouden 
kunnen zijn . 
Bovenstaande gebeurt s lechts op zeer 
kleine schaal .Zou dit missch ien te ver
klaren zijn uit het feit dat de overheid 
met handen en voeten gebonden is aan het 
bedrijfsleven en wel I icht dezelfde be
langen heeft? 

Het gezin als woonvorm ; heeft dit te 
maken met produktieafname? 

De produsenten zijn er niet bij gebaat 
dat het gezin als woonvorm wordt aange
tast . Het gezin is door de tijden heen 
dè konsument b i j uitstek gebleken . 
Het gezin wordt gezien als de meest har
moniese en prettige leefvorm voor mensen , 
waarbij de vrouw een spesia le rol ve rvult 
narnel ijk die van "sfeermaakster" in huis . 
Op dit idee nu , van sfeer, gezel I igheid , 
en harmonie , speelt de produsent hand ig 
in . Door middel van rek lame wordt gesugge
reerd dat gebruik van al Ierle i artike len 
en apparaten direkt of indirekt b i jdraagt 
tot de verhoging van harmonie en geze l I ig
heid in huis : met lassie rijst tovert u 
in een wip een"gezel I ige" maaltijd op 

tafel en de aanschaf van een tweede t . v. 
voorkomt onnod ige ruzie over de keuze 
van het net . 

Wat zien we nu eigen I ijk al Iernaai gebeu
ren : 

Aan de ene kan t een overheid die een 
dringend beroep doet op de bevolking 
maar de produsent inm iddels engestoort 
zijn gang laat gaan bij het produseren 
van steeds meer ongevraagde artikelen en 
het versp i I len van bergen energie en 
niet te vergeten het veroorzaken van 
steeds meer mi I ieuaantastend afva l . 
("wegwerpmaatschapp ij " ) 
Naast de onmacht is er onwi I het be
dr i jfsleven aan te pakken daar grotere 
produktie meer •11inst oplevert v;at dan 
ekonom i sche groei tot gevo I g zou i1ebben . 
(een fabeltje ove r igens) 
Ondanks de huidige ekonomische terug
gang op dit moment(zou het idee van het 
vr i jlaten van het bedr ijfs leven dan toch 
niet goed gewe r kt hebben)zien we dat het 
hele energiebeleid nog s t eeds gericht is 
op ekonomische voorui t gang en van daar
uit is het ook te verklaren waarom kern
energie ontw i kkeld en gepropageerd wordt 
onderanderen . · 
Het dreigen nu met een energiet ekort en 
om het echt se r ieus te laten I ijken een 
beroep op de bevo lk ing zuiniger aan te 
doen , b i ijken si imme man ieren om een be
vo lking , die meer en meer afw i jzend staat 
tegenover kernenerg ie , te overtuigen van 
de noodzaak hiervan . Hoe de vrouwen hier
bij weer misbru i kt wo r den hebben \<Ie a I 
uitgebreid aangetoont . Nu , ze proberen 
het tevergeefs ;wij wijzen kernenergie 
vo l ledig af en daarnaast het huidige 
energiebe le id wat Óp verspi I I ing , macht 
en onderd r ukk ing berust en het leef· 
mi I ieu langzaam maar zeker om zeep helpt . 
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kleinschaligheid en alternatieve energie 

Wanneer we om ons heenkijken , 
gebeuren er heel veel dingen met ons , 
waar we helemaal geen invloed op uit 
kunnen oefenen ; er wordt ons niets 
gevraagd . Over onze hoofden heen 
worden bes I issingen genomen over za
ken die juist voor ons , vrouwen heel 
fundamenteel zijn. Voorbeelden van 
deze autoritaire gang van zaken z ijn· 
Besl isslngen over 
-Ons I ij f : 
abortus . Mannen aan de top vinden dat 
vrouwen niet zelf kunnen beslissen 
of ze al dan niet een abortus no-
dig hebben. 

-Ons leven: 
Mannen besl lssen welke woonvorm 
' goed ' is , waardoor er nog steeds 
hoofdzakelijk huizen voor gezinnen 
worden gebouwd . (Dit voor zover er 
al gebouwd wordt , natuurlijk) 

Ook wordt er voor ons bes I i st, wáá r 
onze huizen neergezet worden . 
Nieuwe stadswijken , zonder goed open
baar vervoer , terwijlman l iet de 
auto meeheeft naar zijn werk . 

-Onze omgeving: 
Besl lssingen die genomen worden om 
dóor te gaan met mi I ieuschadel ijke 
produktieprocessen . Zoals het werken 
met bestrijdingsmiddelen en het pro
duceren van veel giftige afvalstof 
fen . 
Ook kernenergie en kernwapens zijn 
hier vieze voorbeelden van . 

Met de huidige organisatie van de 
maatschappij , doen we de natuur 
heel veel geweld aan . We verbreken 
de meest fundamentele natuur l ijke 
relaties , om steeds maar meer te 
kunnen gaan produceren . 
Zo komt er bijna e lke week wel een 
nieuw huishoudel ijk ar tike l op de 
markt , wat vrouwen wel moeten kopen , 
wi I fen ze er ' een modern huishouden ' 
'Op na houden . 
Het wordt steeds i deal istieser te 
denken dot we op deze manier verder 
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kunnen gaan . 

Al dit gekoeieneer ervaren wij vrouwen 
als vormen van geweld . Wij kunnen niet 
bes I issen over ons eigen I ijf en le
ven . Ook kernenergie met de bijbeho
re nde gevaren i s zo ' n vorm van geweld , 
wat ve r strekkende qevo lgen heeft voor 
ons dage l ijks leven . 
Hie rvanu it gez ien I igt het voor de hand , 
dat wij niet langer wi I fe n leven in 
een maat schappij waar ons van zoveel 
kanten geweld wordt aangedaan . 
We wi I fen op een andere manier met 
e l kaar omgaan , op een andere manier 
samen leven en werken . 
We willen ze l f kunnen bepalen waar 
we wonen en met wie ; of we wil fen wer
ken en welk werk we wi I fen doen ; of 
we kinderen wi I fen krijgen en op welke 
manier we die kinderen groot v1: I fen 
brengen enz . 
In zo ' n manier van leven , past ook 
het kunnen bes I issen over je eigen vor
men van energie . 

Het is moge[ijk om alternatieve ener
gie in het groot toe te passen . 
Denk dan b. v . aan grote woestijnen 
vo l met zonne- panelen en enorme 
wi ndmo len- parken op zeeën en oceanen . 
Deze vormen van alternatieve energie 
z i jn een di rekt antwoord op de steeds 
toenemende vraag van deze maatsch 

f~•- · A-• 1 ,,._ •• ,,( ((,.,.••l ici<tfté 
v ... ivtPs • I st.,•e• 



pij om meer energie . <Dat bi i jkt wel 
uit het feit dat deze manie r van al 
ternatieve energie-gebruik door overhe id 
enbedrijfsleven op dit moment het meest 
aest;muleerd wordt) Ze zal op die 
manier al leen bijdragen aan een gecen
traliseerd , burokraties systeem : 
hele kontinenten worden afhankelijk 
van enkele gespecialiseerde energie
produktiegebieden . 
Juist deze zaken ondergaan geen fun 
damentele verandering : de macht 
bi ijft bij een hele kleine groep . 
En in die groep zul je zeker geen 
vrouwvriendelijke mannen én vrouwen 
aantref fen . 

Wanneer we toewi I len naa r een maat
schappij waar er niet over ons besl ist 
worat door deskundigen , lndustriele 
burokraton en technologen , hebben we 
niets aan altbrna+ieve energie als 
ze op die man ·3r is opgezet . 

Alternatieve energie als stap op de 
~·1eg naar een nieuwe man i er van omgaan 
~et elkaar én onze natuur! ijke omgeving , 
zal een veel kleinschaliger vorm 
moe·. n re!.JL 

~YY: 

:Y 

--------~ 
Kle:nschal igheid is voor ons onlosma
kel 'jk verbonden met alterratleve ener
gie . 
Kle'ne <woon- leef en energie- > eenhe
den die de gebruiksters kunGen ~egrij 
pen . Al leen zo kunnen we weer een 
direkte greep krijgen op onze energie 
en dat zal ons helpen om de macht over 
het daae I i .i ks I even te herste I I en . 
Bovendien zullen er door kle i nscha-

igheid meer arbeidsplaatsen ont
staan . Op dit moment zie je dat 
door de automatisering juist d ie banen 
verdwijnen , waarop ju ist vrouwen zat e n, 
zoals ponstypistes en kass ie res . 

Zoa l s a l b leek garandeer t het gebru i k 
van a lternat ieve energ ie nog niet s . 
We wi ll en proberen nog wat moge l ijke 
negatieve kanten , specifiek voor 
vrouwen te benoemen . 
Dit ervan uitgaande dat wat goed i s 

voor de een , nog niet goed hoef t te 
zijn voor de ander . . . 

-Als gezonde voeding met zich meebrena+ 
dat vrouwen langer en vaker in de 
keuken moeten staan , is aat nade-

i g voor vrouwen , omdat vrou~,o1en hier
mee nog meer gebonden worden aan huis 
en hiermee haar huisvrouwenfunkt ie 
<voeden , zorgen) wordt verst erkt . 

-Al s ze lf voedse l verbouwen meer we r k 
betekent voor vrouwe n kan d it nade
li g z i jn , zolang mannen fu l l-ti me 
b i i j ven werken en geen ' vrouwenta
ken' op z ich nemen . 

- Als gezonde voed ing betekent ' t e rug 
naa r de na t uur ', schuil t daa rin het 
gevaar dat de zogenaamde ' b io logiese ' 
funkt ie (bar·en , zorgen , moedere n) 
van de vrouw gebru ikt gaat wo r den 
o~ haar op haar p laats , thuis t e 
0uden . 

s hetgezamenlijk gebru · k van eleK
-iese apparaten <wasmach'ne , boor
~c ine , t.v ., scheerapparaat , s t of 
.J i qer enz . ) in b. v .. >~oongroepen 

_etekent dat je vaak moet \'Jachten 
up je beu r t , kan dat erg ver velend 
zijn . 

-Als het gebruik van alternati eve 
energie betekent dat er geen wasma
ch i nes meer kunnen zijn en huisvrou 
wen (weer ) al les met de hand moet en 
wassen, dan betekent dat ook weer 
een extra be last ing . 

Ko r tom : k leinschal igheid en a lte r na
t ieve e ne rgie hoeven niet al ti j d i n 
het voordeel van a l Ie vrouwen u i t 
te we r ken . Maar wi j moeten e r a l le rt 
op zijn dat het da t wel doet . 
Als we deze gevaren van tevoren aan 
kunnen zien komen moeten \>Je proberen 
meer greep te krijgen op deze nieuwe 
ontwikkel inq . Een nieuwe ~aatschap
pij moet ook voor ons vrouwen , een 
goede maatschappij zijn. 
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nawoord 
We hebben als groep van vrouwen 
tegen kernenergie ook bij het 
maken van deze tweede brochure 
weerflink moeten discussiëren 
over uitgangspunten en strategie . 
We hebben er over nagedacht 
in hoeverre kernenergie te ma-
ken heeft met kapitalisme en 
met het feit dat het steeds 
mannen zijn die aan de touwtjes 
trekken. We wilden daar bij niet 
vervallen in een komplot- theor ie , 
want dat zou de heren te veel 
eer aan 1oen. Zo si lm zijn ze 
nou ook weer niet . We zijn niet 
tegen mannen , maar wel tegen 
machtsposities en die nemen zij 
nou eenmaal , zeker voor wat betreft 
kernenergie en kernwapens , in . 

Dat betekent niet dat we helemaal 
geen praatjes (VOS- cursussen en 
dergelijke) meer willen doen , 
maar het moet voor onsze l f wel 
leuk bi ijven . 
Wat ook bij het maken van deze 
brochure weer bleek was hoe 
alomvattend kernenergie is . 
Dat het te maken heeft met je 
eigen huishouding , maar ook met 
de Derde Wereld, met par lemen
taire politiek en autonome akties, 
·En ook weer dat je a Is vrouwen 
met ~I deze gebieden te maken 

. hebt . 
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Voor ons al Iernaai geldt dat we 
het prima vinden om met vrouwen 
samen akties te doen omdat ook 
binnen de anti - kernenergie be
weging vaak mannen het hoogste 
woord voeren . Als vrouwengroep 
kunnen we onze eigen akt iedoelen 
en -middelen bedenken . 
We hebben ook gemerkt dat onze 
manier van werken (vee l regelen 
en "aan voorlichting doen") voor 
onszelf op de lange duur niet 
zo bevred igend was . Daarom zijn 
we nu begonnen met theater- ach
tige dingen . Je hoeft d ·arvoor 
niet steeds te vergaderen , je gaat 
niet elke keer met ee~ vol Ie agen
da naar huis en het is op een 
inspannende manier ontspannend . 

DaT veroorzaakt bij ons geen mach
teloos gevoel van "er is nog zo
vee I strl jd te voeren" , maar 
juist het tegenovergestelde "we 
kunnen ze overal pakken die mannen 
van de atoom indust r ie". 
Deze brochure werd gemaakt met de 
rate lende windmolen van WISEen 
MI 1 ieudefensie boven onze hoofden 
en heel veel koek om de spann ing 
van het werken te ver l lcht en . 

februari 1981 
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