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FOCUS OP KERNENERGIE INTERNATIONAAL EN VROEGTIJDIG

Er zou een internationale samenwerking van de grond moeten komen; radioactiviteit kent immers ook
geen grenzen. Waarom naast een internationale anti-globaliserings beweging ook geen nternationale anti
kernenergie beweging uit de grond gestampt? Het is van groot belang dat er naast aandacht voor nucleaire
installaties in eigen land ook verzet en steun vanuit Nederland van de grond komt richting buitenlandse
anti-nucleaire beweging. Omdat kernenergie uiteraard overal dient te worden bestreden vanwege de
enorme risico's voor gezondheid en milieu. Maar vooral om het hypocriete beleid van Nederland te
bestrijden; er wordt brandstof yoor kerncentrales vanuit Urenco, Almelo geëxporteerd en kernenergie
vanuit o.a. Frankrijk geïmporteerd. Je hoorde oflas het misschien al dat Nederland de Kyoto-norm gaat
halen ? Niet door terugdringen van energieverbruik, maar simpelweg door de rotzooi te importeren en
ze in het buitenland met het afval te laten zitten!

Daanlaast is het nu duidelijker dan ooit dat men in een wereld waarin terreur bestaat, naast alle andere
zeer gegronde redenen, het zich niet kan permitteren kernenergie in stand te houden. In veel landen
worden nucleaire installaties inmiddels extra beveiligd vanwege mogelijke terreur-aanslagen. Met name
La Hague is een militaire vesting geworden met flink wat rakketafweergeschut.

Verder is gebleken dat La Hague en Sellafield GB een gigantische bedreiging zijn voor de
volksgezondheid en de toekomst. (Vanuit Borssele en Dodewaard gaan er regelmatig transporten
radioactief materiaal die kant op om daar opgewerkt te worden!). Jaarlijks veroorzaken zij de hoogste
uitstoot van gevaarlijke radio-activiteit in de hele wereld. Zowel rondom La Hague als in de omgeving
van Sellafield is een ongewoon hoog aantal gevallen van bloedkanker of leukemie
vastgesteld. Dat schrijft de Europese wetenschappelijke onderzoeksinstelling STOA in een rapportage aan
het Europarlement.

Vorige maand vond er weer een transport plaats naar Gorleben. Deze transporten trekken steeds weer
duizenden mensen om hiertegén te protesteren... en terecht. MAAR het is ook van het grootste belang om
de strijd aan te pakken aan het begin van de nucleaire keten. Daar waar de radioactiviteit
het minst hoog/gevaarlijk is. Dus wat kernenergie betreft, bij de opleidingen, de onderzoekers, de
congressen, de politiek, de publieke opinie, bij de uraniumwinning en transport naar de uranium
verrijkingsfabrieken. Aktie van hieruit tegen de winning is, buiten ondersteuning van plaatselijke
actiegroepen, nogal moeilijk. Maar aktie in Petten waar onderzoek naar kernenergie wordt gedaan, bij de
aankomst van schepen met uranium in bv. de haven van Antwerpen en bij Urenco de
uraniumverrijkingsfabriek in Almelo valt prima te organiseren.

Kernenergie een DOOD-lopende weg!
Kom NU in aktie.
Waar een wil is is een weg (die niet doodloopt)

Elise Leijten, briesll@euronet.nl Postbus 95214 1090 HE Amsterdam

DOEL
MIDDEL

HOE

Stoppen van nucleaire industrie wereldwijd
politieke lobby, bewustmaking van publiek waarbij de media een
middel is (geen doel !) en een verbreding van bereik kan
veroorzaken. Alternatieven tonen.
Directe aktie
Demonstraties
Ingezonden brieven
Theatrale akties
Benaderen politici
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Get them young, get them soon
Met de publieke opinie zit het goed I fout

Met enige regelmaat worden er in anti-kernenergie kringen geruststellende opmerkingen gemaakt over de
Nederlandse publieke opinie ten aanzien van kernenergie. Slechts een klein gedeelte van de Nederlanders
is voor, dus de rest is tegen, is ongeveer de strekking. Vooral mensen die al langer bij de AKB betrokken
zijn en dus de successen hebben meegemaakt, lijken ervan uit te gaan dat het nog slechts een kwestie van
tijd is voordat kernenergie de Nederland en vervolgens wereld uit is. Met de liberalisering van de energie/
elektriciteitsmarkt verdwijnt de enorme steun die de kernenergie industrie in het verleden genoten heeft,
en geen weldenkende investeerder of afuemer zal dus nog in kernenergie geïnteresseerd zijn, is de
gedachte.

Maar het voortbestaan van de industrie hangt niet alleen af van z'n economische perspektieven of
potentieel. Overwegingen van politieke aard, en de wens van veel landen om een bestaande
technologische/ kennis infrastructuur te onderhouden of uit te breiden, al dan niet uit prestige
overwegingen, zijn minstens net zo belangrijk.
En daar komt de publieke opinie om de hoek kijken. Een publieke opinie die onverschillig is, of eentje die
zelfs pro-atoomstroom is, schept natuurlijk een uitstekend klimaat voor de heren en dames die om wat
voor reden dan ook geen afscheid willen nemen van de kernenergie-optie. Niet voor niets houdt ook
Nederland in de Derde Energienota de optie kernenergie nog half open, in afwachting van betere tijden.
En in Europa is Energiecommissaris De Palacio bepaald niet de enige voorstander. In de ondoorzichtige
krochten van Euratom en onderzoeksprojecten lopen zat mensen rond die ondanks jarenlang gebrek aan
vooruitgang in hun onderzoeken naar 'betere' kerncentrales het bijltje er nog lang niet bij neergooien.
Wederom, in afwachting van betere tijden, aangezien erkend wordt dat 'publieke onrust' over kernenergie
wel een probleempje vormt. Diverse onderzoeken naar een mogelijke toekomst voor kernenergie gaan in
stilte door, en tegelijkertijd is de industrie al jaren bezig met een PR offensief om mensen bewust te
maken van het klimaatprobleem en de eindigheid van fossiele brandstoffen, om vervolgens in een adem
kernenergie als oplossing voor te dragen.

Als ik kijk hoe de reguliere media (Volkskrant, NRC, Elsevier etc.) erover schrijven, en hoe' gewone
jonge mensen' erover denken, dan lijkt dat offensief behoorlijk zoden aan de dijk te zetten. Meestal
denken mensen dat kernenergie in elk geval in Nederland allang passé is, en hebben ze opgevangen dat
het geen C02 uitstoot. De conclusie die vervolgens blijft hangen is dat kernenergie geen relevar..t issue
meer is omdat 1) het hier niet meer speelt, en 2) omdat er niet zoveel problemen meer aan kleven (het
afval wordt immers niet meer in zee. gedumpt maar naar Frankrijk en Engeland gebracht om daar
'gerecycled' te worden - klinkt ook al zo milieuvriendelijk). Interessant is dat zowel vanuit milieu- als
industrie hoek opiniepeilingen zijn gedaan naar de mening van Nederlanders over kernenergie, en dat
geen van beide partijen de uitkomsten daarvan aan de grote klok wil hangen omdat de uitkomsten voor
beiden niet waren zoals gewenst. Kortom: hoe het er nou eigenlijk voor staat met die opinie is volstrekt
onduidelijk. Wel duidelijk is dat vooral de pro- kant hard werk maakt van het bijsturen van die opinie.

Mijn stelling is dus dat je niet zo druk maken over de publieke opinie wel het laatste is wat de AKB zich
kan permiteren. Het PR offensief van de industrie zal onverminderd doorgaan, en ik sluit zeker niet uit dat
daardoor stapje voor stapje een klimaat gecreëerd wordt waarin het acceptabel wordt gemaakt om grote
subsidies (nationaal, Europees of in ander internationaal verband) te verstrekken voor de voortgang van
onderzoeksprojecten en uiteindelijk zelfs nieuwe, veiligere centrales. (Als het zover zou komen blijft
natuurlijk altijd de vraag waar eventuele nieuwe centrales geplaatst moeten worden, maar eerlijk gezegd
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denk ik wel dat er altijd wel een plekje te vinden is, bijvoorbeeld naast reeds bestaande installaties - en het
dan verkopen als veel veiliger dan de oude centrale die tot nog toe gebruikt werd, nieuwe
werkgelegenheid en al dat soort praatjes. Hierover kun je van mening verschillen maar uiteindelijk gaat
het erom te voorkomen dat het überhaupt zo ver komt dat de vraag naar lokaties aan de orde is. Mensen
moeten bewust gemaakt worden van de problemen, ook als het niet aan hun achtertuin raakt).
Het gaat hier niet per se om een urgent korte termijn gevaar, maar juist om een (mogelijke) lange termijn
ontwikkeling die niet uit het oog mag worden verloren. Het gaat mij er niet om pessimistische
doemscenario's te schetsen maar ik denk wel dat bovenstaande zou kunnen gebeuren als de publieke
opinie verwaarloosd wordt.
Het is genoegzaam bekend dat mensen die eenmaal een mening over kernenergie hebben, die niet meer
snel zullen veranderen. Oftewel: we moeten ervoor zorgen dat diegenen die nog geen mening hebben,
eerder door ons dan door de PR van de industrie (al dan niet via de media) bereikt worden. Het feit dat
veel jonge mensen bovendien een pragmatische kijk hebben op politiek en milieu, betekent bovendien dat
kernenergie meer kans gaat maken het voordeel van de twijfel te krijgen (bijvoorbeeld ivm
klimaatverandering, en ook omdat de groei van elektriciteitsgebruik niet echt ter discussie wordt gesteld).
Tenzij wij erin slagen de problemen en nadelen, cq. het falen van kernenergie flink onder hun neus te
wrijven.

Dus moet er een gezamenlijke inspanning komen voor een hernienwd offensief richting publieke
opinie, dat verder gaat dan rekenen op het effect dat je acties via de media op de publieke opinie
hebben.

Dus moet er meer werk van gemaakt worden scholieren en jongeren te bereiken, ze te stimuleren een
spreekbeurt over kernenergie te doen, ze bestoken met begrijpelijke teksten over kernenergie, ervoor
zorgen dat er een goeie website is met veel Nederlandstalige propaganda (Laka?) etc. Kinderen met
'bewuste ouders' krijgen de boodschap 'kernenergie = fout' meestal wel van huis uit mee, maar het is
niet genoeg om te vertrouwen op de reproductie van deze houding zonder er zelf werk van te maken om
mensen te bereiken.
Ik ga nu niet even snel op papier zetten hoe we dit precies aan zouden kunnen pakken maar noem wel een
paar onderdelen die er volgens mij bij horen. Bijvoorbeeld het laten herdrukken van De Sticker met Het
Zonnetje (jawel), en ervoor zorgen dat deze weer op veel plekken opduikt, net als de produktie en
uitgekiende distributie van infosheets.
Naast de inhoudelijke informatie moeten vooral 'beelden' (video, logo's, design) gebruikt worden om de
boodschap over te brengen, wat ook kan omdat er volgens mij wel nog een latent 'kernenergie, 0 ja, dat
was toch slecht' idee hangt bij veel mensen waaraan je kunt appelleren. Dit latente gevoel moet gevoed
worden zodat het zich verstevigt en kan uitbreiden. Het gaat dus nadrukkelijk niet alleen om het
verspreiden van informatie en argumenten, want dat is niet genoeg. Door creatief beeldgebruik moeten
tegenstanders van kernenergie zich manifesteren en letterlijk laten zien dat het hier wel degelijk om een
nog steeds relevant issue gaat.

Als mijn pessimistische scenario van hierboven uiteindelijk niet blijkt te kloppen, is dat alleen maar mooi.
Maar als het wel die kant op gaat ben je te laat wanneer je een publieke opinie 180 graden van gedachten
moet zien te veranderen. Niets is onmogelijk, maar als je te laat bent is het zoveel lastiger en verlies je
uiteindelijk veel meer tijd dan wanneer je ervoor zorgt dat het standaard een belangrijk onderdeel is van al
je activiteiten.

Myrthe, november 200 I
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KERNENERGIE IS DOOD! LEVE DE AKB!

Het gaat slecht met de anti-kernenergie beweging (akb) in Nederland. Of eigenlijk zou je ook kunnen
zeggen dat er helemaal geen sprake meer is van een akb. Hooguit van een aantal clubjes en individuele
mensen die afen toe wat tegen kernenergie doen. Er is weinig samenhang, weinig visie, weinig overleg.
Het probleem in Nederland met de strijd tegen kernenergie is niet dat we geen medestanders hebben, een
flinke meerderheid is nog steeds tegen kernenergie, maar dat we geen kans zien de status quo te
doorbreken. Het gaat er dus niet om mensen te overtuigen, maar om te activeren. Het gaat erom druk uit
te oefenen die maakt dat Guiste) beslissingen genomen worden. Dat lukt al heel lang niet meer met
kernenergie. Waarom lukte dat vroeger wel?

Ik zal proberen een aantal redenen aan te geven waarom de akb een massale beweging is geworden en
redelijk 'succesvol' is geweest. Wat kunnen we er van leren?

- - creëer een 'wijlzij' situatie--
- probeer (sub-)onderwerpen te vinden waarop je allianties aan kunt gaan
- creëer een situatie waarin het voor zoveel mogelijk mensen belangrijk lijkt een standpunt in te nemen,
geef ze het gevoel dat ze zich niet langer afzijdig kunnen houden
- geefmensen het gevoel dat ze belangrijk zijn, dat er NV iets te winnen is
- - creëren van conflicten- in de politiek (in de kamer, partijen) maar ook maatschappelijk (op straat,
onder bevolking, maatschappelijke organisaties)
conflicten jaren '70 die akb geholpen hebben (die de akb uitgebuit en gecreëerd heeft):
- discussie nieuwe kerncentrales (73/75)
- export naar Z-Afrika van reactorvaten (74)
- weigering van de Kalkar-heffing (74/75)
- leverantie uranium VCN aan militaire dictatuur Brazilië (76/78)
- verrijking door VCN van uranium uit het door Z-Afrika bezette Namibië (78/-)
- dumpingen in zee van radioactief afval (78/-)
- ondemokratische karakter (het tekenen van geheime opwerkingscontracten) '78
- - creëer lokale aanspreekpunten

Terwijl de akb gediend is bij conflicten en polarisatie, en groot is geworden door tegenstellingen te
creëren en uit te buiten, lijkt er geen visie op het zoeken en benoemen van tegenstellingen en het zoeken
van coalities met andere deelstrijden. De angel is uit de strijd en dat is misschien ook wel logisch, want
hier in Nederland (West-Europa) heeft kernenergie geen toekomst meer, loopt ze op haar laatste benen.

Kernenergie is dood?
Er is de laatste jaren de neiging nu het in Nederland slecht gaat met de akb, zich steeds internationaler te
gaan oriënteren, dan heb je toch nog het idee dat je met een flink aantal bent. Ik geloof daar niet zo in, het
is een vlucht, een gebrek aan actieperspectief in Nederland; het is ook gemakzucht. Je kan natuurlijk
makkelijk zeggen: "maar kernenergie is ook internationaal, en kerncentrales aan de andere kant van de
grens zijn net zo gevaarlijk" Dat klopt allemaal wel, maar je geeft daarmee wel toe dat kernenergie in
Nederland dood is, en misschien is het dat ook wel: als je nagaat dat het ECN (nog ongeveer het laatste
pro-kernenergie-bolwerk) een belangrijk iemand ontslaat omdat hij te veel en te vaak zijn pro-kernenergie
standpunt ventileert, zou je heel goed kernenergie in Nederland dood kunnen verklaren. Het is onmogelijk
dat er in Nederland nog weer een discussie over nieuwe kerncentrales zal ontstaan. Dat zal niet gebeuren,
misschien spijtig voor de akb, maar zo is het nu eenmaal. En dat werkt ook helemaal niet meer zo: het is
helemaal niet nodig dat er in Nederland nieuwe centrales gebouwd worden. Je bouwt ze gewoon ergens
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anders en importeert te stroom. Goed voorbeeld is Temelin in Tsjechië. Oostenrijk, dat al heel lang
besloten heeft geen kerncentrales te bouwen, had wel contracten om stroom van Temelin af te nemen.
Idem dito Duitse elektriciteitsbedrijven. Gelukkig zijn er een aantal bedrijven om gegaan Het is niet
eenvoudig voorstelbaar dat er in west Europa nog kerncentrales gebouwd gaan worden, zelfs in frankrijk
niet. En ook alle plannen voor nieuw kernvermogen in Oost-Europa hebben zich niet gematerialiseerd.
Misschien dan in Noord-Amerika? Of in Azië? Of Zuid-Amerika? Of Mrika? Ik geloof er niet in (maar,
kun je zeggen: Finland dan, of Zuid-Afrika, beide landen hebben concrete plannen voor nieuwe
kerncentrales! Een incident, die de trend niet zal veranderen). Maar is dit dan niet juist een pleidooi om
nog internationaler te gaan werken? Nee, dit is eerder een pleidooi om te kijken hoe je je beperkte energie
het beste kunt gebruiken. Als we dit onderschrijven ('Kernenergie is dood') is het dan wel zinvol om te
proberen meer mensen te betrekken bij deze strijd. Is het niet veel zinvoller om 'belangrijkere' strijden
beter te ontwikkelen:

Maar het feit dat we de moeite nemen naar een dergelijk strategieweekend te komen moeten we maar zien
als een bewijs (aanwijzing?) dat wij er in elk geval niet van overtuigd zijn dat kernenergie dood is, toch?

Desondanks blijft het wel belangrijk je af en toe af te vragen of de strijd waar je mee bezig bent nog
zinvol is. Ofje je energie niet beter kunt besteden. Dat moet je als individu doen, maar ook als beweging.
Is het niet goed om met een klein kluppie de bestaande situatie ("alles gaat vanzelf dicht en daar is door
voor- en tegenstanders niets aan te veranderen", dus zeg maar de situatie in Nederland vanaf Tsjernobyl
1986) te 'bewaken'. En als je dat niet vindt, wat zijn dan de onderwerpen waarop nog winst te behalen is,
of waarop je verlies moet voorkomen. En hoe kun je dat zo effectief mogelijk (in de huidige situatie is dat
'met zo weinig mogelijk mensen') doen?
Waarom 'met zo weinig mogelijk mensen': geef ik de hoop dat de akb ooit weer groot wordt?

Het is flauwekul om te geloven dat je snel weer een grote beweging kunt krijgen: symptomatisch voor de
crisis van de anti-kernenergie strijd is wel dat die zelfs binnen de grotere beweging absoluut geen
prioriteit en aantrekkingskracht heeft: het wordt gezien als saai, achterhaald (achterhoede gevecht):
mensen zijn niet echt makkelijk te porren voor acties tegen kernenergie Als we het niet eens voor elkaar
kunnen krijgen om mensen binnen de actiebeweging te mobiliseren, hoe kunnen we dan verwachten dat
mensen daarbuiten wel gegrepen worden door die strijd.

Waarom lukt het niet om mensen binnen de beweging te activeren, mee te krijgen met onze acties: ligt dat
aan ons isolement? aan onze uitstraling, of de uitstraling van de acties (een blokkade'~, maar dat hebben
we al zo vaak gedaan!), ligt het aan het onderwerp en de argumentatie waarom we tegen zijn? Is de
drempel van bijv, de transport-acties te hoog? Is het misschien zo dat mensen nog wel met de mond
belijden tegen kernenergie te zijn (uit een soort 'traditie': je behoort nu eenmaal tegen kernenergie te
zijn), maar niet zo overtuigd zijn van het gelijk dat ze dat 'nee' ook in daden willen omzetten? Of denken
veel mensen simpelweg langs de lijn hierboven: het is niet belangrijk meer, de strijd is gewonnen:
kernenergie is dood?
Kortom het is moeilijk om wat voor reden dan ook mensen te betrekken bij de strijd tegen kernenergie.

Maar wat betekent dan die constatering? Minder vaak acties organiseren, maar waar je dan wel meer tijd
in steekt; niet achter elk transport aanhollen. Werken aan mobilisatie, en structuur om mensen te bereiken.
Maar vooral ook, zorgen dat acties slagen! Dat als acties mislukken dat niet te wijten is aan gebrekkige
organisatie of voorbereiding ofte weinig mensen.

Als we het eens zijn dat we ons niet overal mee bezig kunnen houden, wat zijn dan de onderwerpen
waarop we wel actief moeten zijn: waar kunnen we winst boeken of moeten we proberen verlies te
voorkomen?
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Met andere woorden: wat moeten onze speerpunten worden:
atoomstoom'?
borssele dicht?
de hele cyclus, dus verrijking, dus VCN Almelo ('bij het begin beginnen')
transporten naar opwerkingsfabrieken?
komende transporten naar HABOG COVRA?
internationaliseren (of zoiets)
Ik zal ze hieronder uitgebreid behandelen

Atoomstroom? Misschien, maar dan wel onder bepaalde voorwaarden. Ik denk namelijk dat het geen zin
heeft om een campagne rond atoomstroom te beginnen als het je niet lukt om daar en controversieel item
van te maken Het heeft geen zin om 1000 of 10.000 natuurstroom klanten te werven; als je er iets mee
wilt zul je een paar weigeraars moeten vinden die bereid zijn zich af te laten sluiten en dat als
pressiemiddel moeten nemen. Die situatie is natuurlijk wel veel moeilijker dan 20 jaar of langer geleden;
want toen had je geen keus; nu wel. Waarom verander je niet gewoon van elektriciteitsmaatschappij of
waarom neem je dan geen natuurstroom, zijn vragen waar je een antwoord op moet formuleren. Je moet
het probleem politiseren, en niet zien als een 'consumenten' probleem, want daarmee wordt alles een
individuele keuze en niets meer een politiek probleem. Confronterende acties zijn noodzakelijk. je zou dat
bijvoorbeeld ook kunnen doen door de hoogspanningsleidingen (masten) die specifiek voor import
gebruikt worden, te bezetten, te verven, of wat dan ook. Dat zou je zelfs heel goed internationaal kunnen
doen (vanaf een kerncentrale in frankrijk een -gekleurde-link leggen naar Nederland ofzo). Je zou dingen
kunnen doen met de elektriciteitsbeurs. Je zult je dus moeten richten op de maatschappijen en niet op de
consumenten. Dat wordt ook duidelijk als je ziet dat de maatschappijen de natuurstroom niet aan kunnen
slepen, zoveel vraag is er na, maar tegelijkertijd steeds meer atoomstroom importeren omdat de totale
vraag naar elektriciteit explosief stijgt (door de IT sector bijvoorbeeld, maar ook huishoudens). Het heeft
zoveel te maken met hoe je de maatschappij wilt inrichten.

Borssele? Op dit moment is het onzin om te denken dat we genoeg druk uit kunnen oefenen om Borssele
te sluiten. Het is niet eens te verwachten dat we sterk genoeg zijn om de beslissing van de rechter over de
sluitingsdatum van 2004 te kunnen beïnvloeden. Spijtig, maar helaas. Daarom denk ik dat de sluiting van
Borssele in de huidige omstandigheden geen speerpunt moet worden. Wat niet wil zeggen dat we niet
boos kunnen reageren als Borssele wel langer open blijft.

veN Almelo ('bij het begin beginnen') Hoe zinvol dit ook zou zijn in een situatie waarin we de harten
en hoofden moeten winnen voor een standpunt tegen kernenergie (dus mensen moeten overtuigen), de
situatie is anders. Uit ervaring blijkt dat het nog moeilijker is om mensen voor een actie bij de VCN te
krijgen dan voor transportacties ofzo. Acties daar moeten dus met weinig mensen uit te voeren zijn en
toch een redelijke impact hebben, anders heeft het geen zin ze te organiseren. Goed moment zou zijn
tegelijkertijd met een opwerkingstransport (of wel in Nederland of Gorleben ofzo): laten zien waar het
begint. Maar meer dan een incidentele actie met weinig mensen zal het niet zijn. Het lukt ook niet de
(jaarlijkse) Tsjernobyl herdenkingen in Almelo te verbreden.

transporten naar opwerkingsfabrieken? Op dit moment eigenlijk het enige waar regelmatig acties
tegen worden georganiseerd. Jammer is dat ze geen pers (meer) halen en vaak mislukken. Belangrijke
redenen daarvoor zijn dat ze te voorspelbaar zijn, vaak slecht georganiseerd, discrepantie tussen openlijke
aankondiging voor geheime actie, en ook reactie van overheid (noodverordeningen enzo).
Ik denk zelf dat af en toe een goed voorbereide en redelijk grote actie heel goed is, bij voorkeur tegen
Borssele transport, probleem is nu dat er teveel transporten zijn en er een (pavlov) reactie is om bij elk
transport iets te willen. Dat versnippert veel te veel en een belangrijke eis van dit soort acties is dat ze de
pers moeten halen. Als je alleen de direct betrokkenen wilt laten weten dat je het er niet mee eens bent,
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kun je beter wat anders verzinnen. Blokkades van transporten gaat om media: de directe vertraging is
bijna secundair, maar zal het interessanter maken voor de media.

komende transporten naar HABOG COVRA? Over een paar jaar komt het afval terug van de
opwerkingsfabrieken en zal opgeslagen worden in het zog. HABOG bij de COVRA in Borssele. Er
bestaat een (grote) kans dat de eerste transporten pas plaats zullen vinden als ook de kerncentrale in
Borssele al gesloten is. Daarmee is de aloude eis van de AKB (eerst einde van productie -kerncentrales
dicht-, dan praten over opslag) realiteit geworden. Toch lijkt het me om een aantal redenen van belang
juist ook dan nog tegen die transporten te ageren. Geen terugname van het afval voor er een definitieve
opslag faciliteit is (we weten immers nog steeds niet wat er mee te doen), maar, en een stuk belangrijker,
acceptatie van die tussenopslág is een enorm (internationaal) PR-argument voor de kernlobby, en zal het
verzet tegen afval-opslag elders een stuk moeilijker maken. (nog afgezien van het feit dat het gewoon ook
een slechte faciliteit is, technisch gezien). Ook een argument kan zijn dat als dat afval daar al is, de kans
groot is dat het daar ook blijft, zie bijv, het onderzoek naar de mogelijkheden om het daar niet 50-100 jaar
op te slaan, maar 400 jaar. In het algemeen kun je stellen dat als we die transporten accepteren, het
'afValprobleem is opgelost'! Volgens mij is dit een belangrijk onderwerp en we hebben nog een paar jaar,
maar misschien dat we ons daar nu al meer op moeten richten. Het HABOG is allang in aanbouw, bijna af
zelfs en het zal veel uitleg betekenen: want 'we zijn immers verplicht dat afval terug te nemen. '

internationaliseren. Is het verstandig om ons meer met 'het buitenland' te bemoeien? Ik denk dat je (
behalve misschien op het gebied van expertise -kennis en ervaringen) heel moeilijk de AKB in andere
gebieden kunt ondersteunen. Ik denk dat het zeker onverstandig is om te proberen massaal mensen naar
acties in het buitenland te krijgen. Het is vervelend te moeten constateren dat er in Ahaus meer mensen uit
Nederland waren dan daarvoor of daarna bij een Nederlandse actie tegen kernenergie te krijgen zijn (bijv.
bij de 15 jarige Tsjemobyl herdenking in Almelo).
Ik denk dat het wel zinvol is om buitenlandse strijd in Nederland te ondersteunen met activiteiten, maar
dan is een belangrijk doel (naast het tonen van solidariteit en het bekendmaken van de strijd daar) hier
mensen bij die strijd te betrekken en daarmee de 'beweging' te versterken. Ik zie gewoon niet in hoe het
de beweging hier versterkt door de weinige energie die beschikbaar is te stoppen in het gezamenlijk
ergens anders naar toe te gaan.

Dus:
Omdat we met weinig mensen zijn, is het noodzakelijk je energie zo goed mogelijk te gebruiken.
Kies je momenten en kies de doelen zorgvuldig, zorg dat je die weinige mensen die mee willen doen,
goed kunt bereiken, werk aan een interne structuur. Laat je niet (in ieder geval niet altijd) leiden
door externe gebeurtenissen. Zorg dat je bereikbaar bent voor anderen/nieuwe mensen. Politiseer
en polariseer problemen. Neem kleine stapjes en verwacht vooral niet te veel. Het blijft een strijd
van lange adem. Maar ook een lange weg begint met een enkele stap. Dus. beweeg!

dirk
november 200I
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PAMFLET I DISCUSSIESTUK

OP NAAR EEN RADICAAL LINKSE MASSABEWEGING TEGEN KERNWAPENS*!
* ÈN TEGEN ALLES WAT DAARMEE SAMENHANGT, DUS!

Vergeleken bij de atoomlobby hebben we maar zeer weinig invloed op het beleid van de Nederlandse
regering. Laat staan dat we ook maar enigszins kunnen opboksen tegen de macht van een grote nucleaire
mogendheid als de VS. Het enige wat we doen is af en toe een speldeprikje uitdelen aan degenen, die de
verwezenlijking van een atoomvrije wereld in de weg staan. We prikken en dan zijn we weer weg. Dat
heeft waarschijnlijk wel voor even effect, maar zeker niet voor op de lange termijn, want met al dat
prikken alleen bouwen we nog niks concreets op. De zone van vrijheid die we ons creëren als we
actievoeren is immers altijd maar van korte duur, omdat de krachtige arm van de staat (uit naam van de
regering!) ons keer op keer te verpletteren. Zo hoppen we letterlijk van actie naar actie, ronddolend in ons
eigen kringetje, in onze eigen subcultuur. En ondertussen draait het systeem van de rijken en de
gewapenden vrijwel moeiteloos door, terwijl wij, onszelf uitputtend, bijna letterlijk 'achter' de
atoomtransporten aanhollen.

Het wordt tijd dat we ergens naartoe gaan werken, dat we onze huidige actiemethoden op een
constructieve manier gaan aanwenden. Door bijvoorbeeld onze spelden niet alleen te richten op de
nucleaire kwestie op zich, maar ook op de wortels ervan. Alleen dan kunnen we werkelijk effectief zijn.
Want de nucleaire kwestie is in wezen geen oppervlakkig milieu- of beleidstechnisch probleem: de
nucleaire kwestie is bij uitstek een maatschappelijk probleem. Een probleem dus, dat geworteld is in de
manier waarop de huidige maatschappij is georganiseerd. Het is immers niet zomaar zo, dat we constant
een ongelijke strijd moeten voeren tegen oppermachtige economische en militaire belangen om ons
primaire doel- een atoomstroom en kernwapenvrije wereld- te bereiken. Als die belangen in deze
maatschappij niet zo machtig waren, dan was een atoomstroom en kernwapenvrije wereld zeer
waarschijnlijk al veel dichterbij geweest. Daarom moeten we, willen we werkelijk effectief zijn, met onze
acties niet alleen een wereld zonder nucleaire dreiging promoten, maar ook een wereld zonder geld en
geweld. We moeten dus, willen we werkelijk effectief zijn, met onze acties laten zien dat er een
maatschappij mogelijk is waarin het belang van de mensheid voorop staat inplaats van de belangen van
winsstreven en hebzucht.

Het zal vast niet gemakkelijk zijn om een dergelijke brede boodschap vandaag de dag uit te dragen. De
gemiddelde burger van tegenwoordig is immers consumptief en gelooft niet in een alternatief. Maar de
eenvoudigste oplossing is nu eenmaal niet altijd de beste. Bovendien moeten we ons afvragen waar de
consumptivistische en perspectiefloze houding van de huidige burger vandaan komt. Toch zeker niet
vanuit die burger zelf?!? Waarom anders worden al die reclamespotjes op televisie vertoond? Waarom
anders bejubelt de officiële pers en de gerenommeerde wetenschappelijke literatuur de overwinning van
het kapitalisme en het einde der ideologie al sinds 1989? Daarom juist wordt het tijd, dat de burger weer
een perspectief krijgt aangereikt. (En dit keer een perspectief waarmee die zelf aan de slag kan.) Het
wordt tijd voor geweldloze (tegen)propaganda van de daad inplaats van alleen maar geweldloze directe
one- issue actie. Het wordt tijd voor geweldloze directe one- issue actie plus een brede boodschap, dus.

Met een dergelijke propaganda moet het mogelijk zijn om in ieder geval iedere burger in deze
maatschappij te informeren en te overtuigen van de rationaliteit en haalbaarheid van een andere,
kapitaalloze en fundamenteel direct democratische maatschappij. Want hoe irrationeel is het eigenlijk wel
niet, dat er in deze maatschappij nog steeds technologieën gebruikt worden die de aarde ernstige schade
berokkenen, terwijl men allang technisch gezien in staat is om grootschalig schone technologie toe te
passen? Hoe irrationeel is het eigenlijk wel niet, dat er in deze maatschappij wapens zijn die de mensheid
in één klap kunnen vernietigen, zogenaamd voor de veiligheid? Ieder doorsnee mens met heeft verstand
genoeg om die irrationaliteit van het huidige systeem in te kunnen zien. Natuurlijk zijn er mensen die,
ondanks hun inzicht in de problematiek, voor kernenergie en voor kernwapens zijn. Maar zij halen
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doorgaans enkele huidig vanzelfsprekende (en irrationele) omstandigheden aan om hun standpunten te
rechtvaardigen. Zo beweren zij bijvoorbeeld, dat schone technologie te duur is om grootschalig toegepast
te kunnen worden en dat we nu eenmaal wapens nodig hebben om de buitenlandse vijand af te schrikken.
Echter, in welk systeem is schone technologie te duur? In welk systeem wordt er alles op alles gezet om
een duidelijk omgrensd en liefst ook nog gepersonificeerd vijandbeeld te promoten (Denk aan de cliché
vijandbeelden Saddam Hussein- Irak, Bin Laden- Afghanistan)? In het systeem waarin alles om geld
draait. In het systeem waarin xenofobie ertoe dient om internationale machtsposities in stand te houden.
Kortom, in het irrationele systeem dat liberaal- democratisch kapitalisme heet.

Als we werkelijk een atoomvrije wereld willen én als we werkelijk iets willen veranderen, dan moeten we
dus niet alleen protesteren tegen kernenergie en kernwapens op zich, maar tegelijkertijd ook tegen dat
systeem dat kernwapens en kernenergie mogelijk maakt.

Een dergelijk protest vereist echter meer dan alleen een tegengeluid. Het vereist ook, dat wij andere
mensen bewust maken van het feit, dat zij zelf voor een anti- autoritair- links alternatief kunnen vechten
door het heft in eigen handen te nemen, door het zelf op te bouwen, samen met ons. Het actiewezen is
immers niet alleen voor ons bestemd en de 'ideale' maatschappij al helemaal niet: wij zijn geen
beroepsactivisten, zoals de reguliere media ons wil doen geloven: wij zijn gewone burgers, net als
iedereen. En wat wij kunnen, kan iedereen.

Het lijkt me daarom een goed idee om nog meer ons best te gaan doen om andere mensen op te zoeken,
zodat we ze onze ideeën kunnen overbrengen. En dan niet zozeer via de reguliere media, omdat die onze
boodschap altijd zal vervormen. Face-to-face contact met de gemiddelde burger van tegenwoordig lijkt
me daarom veel geschikter. Mede, omdat de opbouw van een fundamenteel direct democratische
maatschappij niet zonder zulk onvervreemd contact kan. Menselijke schaal is voor zo'n opbouw geboden.

Zo zouden we bijvoorbeeld energie kunnen steken in het organiseren van infosessies daar waar de
problematiek zich al dan niet letterlijk in de mensen hun achtertuin afspeelt, op lokaal niveau. Want daar
zijn de mensen, door de nabijheid van de problematiek, het meeste geïnteresseerd in wat wij ze willen
laten zien. Dat kan vlak voor een spectaculaire actie, zodat de lokale pers de info- avond hopenlijk aan wil
kondigen en misschien ook nog wel eventjes langs komt. De infosessies moeten dan natuurlijk wel
plaatsvinden op een laagdrempelige plek (geen donker kraakpand of achteraf- zaaltje!). Daarnaast zouden
we kunnen proberen om lokale netwerken op te zetten van mensen, die actief zijn in lokale actiegroepen,
zodat we via die mensen weer nieuwe mensen kunnen bereiken. Dan is het handig om te weten welke
issues er lokaal leven en of we ons issue (kernenergie of kernwapens) met deze issues kunnen verbinden.
Met zo'n mobilisatie kunnen we dan bijvoorbeeld proberen om populaire druk uit te oefenen op
gemeenteraden, opdat die zich uit zullen spreken tegen het landelijke kernwapenbeleid. (Zonder aan de
leiband van het lokale gezag te gaan lopen, uiteraard!)

Natuurlijk zal het actievoeren op deze manier niet altijd zonder slag of stoot gaan. Bovendien is er op z'n
minst enige verdieping voor nodig in de wortels van de huidige sociale en ecologische problematiek.
Immers, als wij de gemiddelde burger van tegenwoordig willen laten zien dat het anders kan door de grote
verbanden achter ons 'issue' te tonen, dan moeten onze argumenten serieus overkomen en daartoe
gefundeerd zijn.
Actievoeren op zo'n manier vergt dus, hoe kan het ook anders, veel tijd en inspanning. Waarschijnlijk wel
veel meer tijd en inspanning dan zomaar één losse actie organiseren zonder al te veel lokaal werk en
(enige) studie vooraf. Maar misschien zal het ons zo ooit nog wel eens lukken om een radicaal linkse
massabeweging op te bouwen, te beginnen bij Volkel, Dodewaard en orsse1e.
Een geslaagde poging tot werkelijke verandering kan tenslotte alleen van onderaf gebeuren, door
iedereen.

Elle
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De strategie van de anti-kernwapenbeweging

De afgelopen jaren is er sprake geweest van een opleving in de strijd tegen kernwapens. Vanaf de eerste
Burgerinspectie in Nederland op 1 oktober 1998 is er sprake van een gestage stroom van akties,
demonstraties etc.
Toch is het doel: ontmanteling van de laatste nederlandse kernwapentaak, als dominosteen naar een
kernwapenvrije zone in Europa en uiteindelijk een kernwapenvrije wereld, niet duidelijk dichterbij
gekomen. Daarnaast lopen we momenteel tegen een aantal zaken aan, die het noodzakelijk maken een pas
op de plaats te maken en ons te beraden op de toekomstige strategie.

Strategie van de afgelopen tijd:
I) openheid van zaken als eerste stap naar ontmanteling.
2) kernwapens zijn in strijd met het Internationaal Recht
3) samenwerking in Europa met anti-kernwapenorganisaties
4) bundeling van de krachten van anti-kernwapenorganisaties in Nederland
5) lobby richting politiek

ad 1 Openheid van zaken over de Nederlandse kernwapentaak en bijdrage aan de nucleaire
strategie van de NAVO.
Na de ineenstorting van het massale verzet tegen de plaatsing van de kruisraketten eind jaren 80 , nam de
interesse van het nederlands publiek, pers en politiek voor kernwapens af. De kruisraketten werden niet
geplaatst en de indruk ontstond dat het kernwapenprobleem in Nederland toch leek opgelost.Vanuit
overheid (en NAVO) wordt een doelbewust beleid van geheimhouding en stilzwijgen gevoerd, waardoor
het onderwerp als publiek en politiek issue uit beeld verdween. Het doorbreken van deze geheimhouding
en stilzwijgen was en is van het grootste belang. Want hoewel we daar aan de ene kant in geslaagd zijn
door de aanhoudende akties op kernwapenbasis Volkel: de aanwezigheid van kernwapens op Volkei
wordt wel gekenschetst, als een publiek geheim; publicaties in verschillende media (o.a. Netwerk, Vrij
Nederland, Groene Amsterdammer) ; de regering bevestigd ondertussen dat twee Fl6 squadrons op
Volkei een nucleaire taak hebben, maar weigert nog steeds te bevestigen of te ontkennen of er
kernwapens aanwezig zijn.Aan de andere kant blijft die openheid beperkt: (zie boven de positie van de
regering), weliswaar iets meer openheid, maar nog steeds geen totale duidelijkheid; ook in de media blijft
ondanks een aantal duidelijke publicaties regelmatig terugkomen dat de vredesactivisten beweren dat er
kernwapens op Volkei liggen of wordt gesproken over de vermeende kernwapens op VolkeI. Ook in de
lopende enquête van Akties tegen Kernwapens zien we in de eerste resultaten terug dat een krappe helft
van de geënquêteerden zegt niet op de hoogte te zijn. Kortom we zijn er nog steeds onvoldoende in
geslaagd om het "nieuws" over de aanwezigheid van kernwapens naar het publiek te communiceren
c.q. het als een bom in te laten slaan. De vraag blijft hoe we de gewenste openheid van zaken de komende
tijd wel voor elkaar gaan krijgen.

ad 2 Kernwapens zijn in strijd met het Internationaal Recht
De uitspraak van het Internationaal Gerechtshof van 8 juli 1996 die stelde: "het dreigen met en/of het
gebruik maken van kernwapens is i.h.a. in strijd met het internationaal humanitair recht" en dat
kernwapens de ultieme bedreiging voor de mensheid zijn, betekende een forse steun in de rug.
De uitspraak was bijv. een belangrijk onderdeel van het actie-model Burgerinspectie.
De uitspraak vormde zowel in het Proces tegen de Staat van de Vereniging Juristen voor de Vrede, alsook
in processen van individuele of groepen vredesactivisten die voor de rechter moesten verschijnen i.V.m.
akties tegen kernwapens een belangrijk juridisch argument. Toch merken we keer op keer dat deze
uitspraak van het hoogste rechtscollege ter wereld in het Nederlands recht niet erkend wordt. Hoewel er in
het Proces tegen de Staat nog geen definitieve uitspraak is (en er natuurlijk meer juridische argumenten
aangevoerd zijn) stemt het advies van de procureur generaal aan de Hoge Raad niet positief.
In de verschillende processen tegen individuele of groepen vredesactivisten zijn er al wel uitspraken tot
de Hoge Raad toe, waarin een beroep op deze uitspraak van het Internationaal Gerechtshof wordt
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verworpen. In navolging van de Nederlandse regering stelt de Hoge Raad niet alleen dat de uitspraak van
het Internationaal Gerechtshof niet bindend is, maar slechts een advies (advisory opinion), ook stelt het,
onterecht, dat niet in alle gevallen bijv. wanneer het bestaan van de staat in gevaar is het gebruik van
kernwapens door het IG afgewezen wordt. Weliswaar zijn een aantal van deze zaken nu voorgelegd aan
het Europese Hof voor de Mensenrechten in Straatsburg. Een uitspraak van dit Hof kan nog jaren op zich
laten wachten en voor de opgelegde boetes, vrijheidsstraffen heeft dit geen opschortende werking. Je zou
natuurlijk kunnen stellen dat het er niet zoveel toedoet of kernwapens in juridische zin illegaal of legaal
zijn, het zijn immorele massavernietigingswapens en verzet daartegen is vanuit het eigen geweten
rechtvaardig. (Dit wordt wel ondersteund door de Neurenbergprincipes die stellen dat burgers het recht en
zelfs de plicht hebben alles te doen wat in het vermogen ligt om misdaad tegen de menselijkheid te
voorkomen). Toch moeten we ons afvragen of we mogelijkheden zien om politiek (en het juridisch
systeem) onder druk te zetten om de uitspraak van het Internationaal Gerechtshof onomwonden te
erkennen.

ad 3 Samenwerking met anti-kernwapenorganisaties in Europa
Kernwapens zijn een internationaal probleem en samenwerking ligt dus voor de hand.
Wat betreft Europa en het .verzet tegen de nucleaire strategie van de NAVO wordt er ook wel
samengewerkt door uitwisseling van informatie, gezamenlijke actie-dagen als I oktober Neurenbergdag),
het aanmerken van Trident als speerpunt c.q. zwakke schakel van de Europese
kernwapensituatie.
Voor Nederland bestond die samenwerking in eerste instantie vaak uit inspiratie: bijv. door de akties
tegen de Trident onderzeeërs of bijv. het gaan gebruiken van het actie-model burgerinspectie wat m.n.
door Voor Moeder Aarde België was uitgedacht. In later stadium bleken we België te kunnen verblijden
met documenten over de Belgische kernwapenbasis Kleine Brogel die buitgemaakt waren tijdens
Burgerinspecties op Volkel en gaan er nu regelmatig nederlandse
activisten naar anti-trident akties in Schotland. Toch blijft samenwerking en informatie-uitwisseling nog
te gammel en besteden nederlandse vredesbladen slechts onregelmatig aandacht aan de activiteiten van
verwante organisaties en groepen. Dit zou kunnen verbeteren.
Daarnaast kunnen we ons afvragen of er mogelijkheden zijn om die Europese samenwerking uit te
breiden zijn tot Europese aktie gericht op Europese instellingen als bijvoorbeeld het Europarlement.

ad 4 Bundeling van anti-kernwapenorganisaties in Nederland
Er zijn in Nederland verschillende organisaties, groepen en individuen actief in de strijd tegen
kernwapens. Hoewel er verschillende samenwerkingsverbanden zijn en er bijv. ook nogal wat mensen
actief zijn in meerdere organisaties blijft samenwerking toch een moeizaam punt. Om het oneerbiedig te
stellen: elke organisatie heeft zijn eigen stokpaardjes en vaak al genoeg moeite om de eigen toko
draaiende te houden. Weliswaar is er een zogeheten " kernwapenoverleg" waarbinnen een aantal
vredesgroepen participeren, toch blijkt dit onvoldoende te functioneren.
Na ruim een halfjaar voorbereiding werd februari jl. een anti-kernwapenmanifest gepresenteerd in een
poging de krachten van verschillende vredesgroepen te bundelen.Rond die tijd werd ook gepoogd om het
IKV en Pax Cristi bij dit manifest te betrekken, omdat er rond het issue kernwapens wellicht wel
samenwerking mogelijk zou zijn, dit i.t.t. andere onderwerpen. Beide organisaties hebben dit uiteindelijk
niet gedaan. Niet omdat ze het oneens waren met het anti-kernwapenmanifest, maar omdat beide
organisaties stelden ook rond dit onderwerp hun eigen strategie te willen voeren.
Op deze "vrijages" met IKV en Pax Cristi was indertijd al veel kritiek. Met de opstelling van deze
organisaties rond de "Nieuwe Oorlog" lijken nieuwe pogingen om samenwerking te zoeken al helemaal
een doodgeboren kindje. Toch moet de vraag gesteld in deze discussie welke samenwerkingen wel
mogelijk zijn en of we mogelijkheden zien om bijv. het kernwapenoverleg nieuw leven in te blazen.

ad 5 De lobby richting politiek
De afgelopen jaren zijn vanuit de verschillende vredesgroepen nogal wat contacten geweest met Tweede
Kamerleden. De eis om openheid van zaken te geven over de kernwapens op Volkei mocht op gegeven
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moment rekenen op steun van zo ongeveer de helft van de kamer (SP,Groen Links, D66, PVDA) en liep
feitelijk vast op de opstelling van het CDA. Daarnaast verklaarden SP, Groen Links en D66 zich
onomwonden voor afschaffing van de laatste Nederlandse kernwapentaak en de PVDA met mitsen en
maren emgsZIns.
Volgend jaar mei zullen de verhoudingen in de 2e Kamer zich volledig wijzigen. Hoe precies is
onvoorspelbaar, maar vrijwel vast staat dat D66 halveert en er waarschijnlijk een nieuwe speler op het
toneel verschijnt (Leefbaar Nederland) In die nieuwe situatie zullen we ons moeten afvragen hoe er
richting kamerleden geduwd en getrokken wordt. Maar wellicht nog belangrijker is de vraag op welke
manier we nog voor de verkiezingen invloed uit kunnen oefenen? Welke mogelijkheden zien we om
partijen zich over hun standpunt rond openheid en/of ontmanteling van kernwapens uit te laten spreken en
dit issue ingebracht te krijgen in de verkiezingscampagnes.

Wel, hopelijk tot I en 2 december
Rob Boogert Den Haag
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REPRESSIE EN HOE DAAR MEE OM TE GAAN

Terwijl ik stuk dit begin te schrijven is de G8-top in Genua nog volop aan de gang, evenals de massale
protesten ertegen en het harde politieoptreden. Al op de eerste dag van de top werd een activist
doodgeschoten. Ook de gebeurtenissen rond de Eurotop in Gothenburg, waar de politie eveneens met
scherp op demonstranten schoot, liggen nog vers in het geheugen. Hoewel ernstig gewelddadig
politieoptreden daarmee steeds dichter bij komt, is het in Nederland gelukkig nog niet zo ver gekomen
(maar een situatie als in Genua of Gothenburg is hier recentelijk ook nog niet aan de orde geweest). Er
kan echter wel geconstateerd worden dat politie en justitie een steeds repressiever beleid gaan voeren
tegen het (opkomende) radicale activisme.
In dit artikel zal allereerst ingegaan worden op de aard van deze repressie en vervolgens komt de vraag
aan de orde hoe we hier vanuit activistische hoek mee om zouden kunnen (moeten) gaan. Daarbij zullen
een aantal opties geschetst worden, met voor- en nadelen op verschillende aspecten.

Poldermodel-Repressie
De omgang van de autoriteiten met activisme, en de daarbij onvermijdelijke repressie, past uitstekend in
de geest van het Poldermodel. Activisme wordt getolereerd zolang het maar leuk en aardig blijft, geen
hinder veroorzaakt en de politie de controle over alles kan houden. Er zijn echter grenzen en die mogen
niet overschreden worden; gebeurt dat wel dan valt het tolerante masker bij de autoriteiten af en volgt
politie-ingrijpen, niet zelden gevolgd door een justitiële vervolging en veroordeling.
Deze tweeslachtige houding leveren de autoriteiten veel voordelen op. In de eerste plaats levert ze het een
goed gezicht naar buiten op: wij respecteren het recht op vrijheid van meningsuiting en demonstratie en
geven daar alle ruimte voor, maar er zijn natuurlijk wel een aantal regels die gehandhaafd moeten worden.
Op de gemiddelde burger komt zo'n houding uiteraard als bijzonder redelijk over, dus als er ingegrepen
wordt dan zal daar wel een goede reden voor zijn is de gedachtengang dan. Wie herinnert zich niet de taal
die door de Haagse autoriteiten voor de Klimaattop in november 2000 gebezigd werd? Er zou alle ruimte
voor vreedzaam protest zijn. En wie herinnert zich niet het politieoptreden tijdens de Klimaattop:
arrestaties van personen die een spandoekje ophielden op de stoep naast het congresgebouw (en dat al
weer aan het opvouwen waren), een solo-activiste (wegens overtreding van het samenscholingsverbod in
haar eentje), mensen die het touwtje van een vlaggemast aanraakten en als klap op de vuurpijl werd een
hele anti-nucleaire demonstratie ingesloten en aangehouden. Het ging hierbij steeds om vreedzaam
protest. Toch bleven Burgemeester en Wethouders ook na de Top hardnekking ontkennen dat dit optreden
in strijd was met hun mooie woorden voorafgaand aan de TOp.1 Een mening die blijkbaar breed gedeeld
werd, want in de reguliere media viel geen onvertogen woord over het repressieve politieoptreden te
vinden: als er ingegrepen werd dan was dat blijkbaar nodig.
Een tweede voordeel van de Poldermodel-repressie voor de autoriteiten is de scheiding die zich biunen de
beweging kan voordoen tussen dat deel ervan dat zich beperkt tot de getolereerde activiteiten en dat deel
dat wel een stapje verder gaat. Gelukkig is de solidariteit binnen de beweging redelijk groot, maar er is
(voor de media) altijd wel iemand te vinden die wil zeggen dat hij/zij de activiteiten van die groep of dat
clubje te ver vindt gaan (denk bijvoorbeeld aan de (interne) discussie over het knippen van hekken in de
vredesbeweging, dat sommige mensen te ver gaat). De autoriteiten proberen dit natuurlijk zo goed
mogelijk uit te spelen: 'wat jullie doen vinden wij prima, maar je bent het toch met eens dat wat zij doen
niet kan'. Deze strategie is vooral ook succesvol in de rechtszaal; door mening officier van justitie wordt
met verve betoogd dat de vrijheid van meningsuiting een groot goed is, dat hier op vele wijzen (brieven
schrijven, een enkele demonstratie) invulling aan gegeven mag worden in ons vrije land, maar dat de
verdachten te ver zijn gegaan met hun actie, zodat van meningsuiting op een wijze zoals in de wet

1 Zie ondermeer de beantwoording van raadsvragen gesteld door de Haagse Stadspartij na de Klimaattop.
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bedoeld geen sprake meer is.2 En rechters gaan vrijwel altijd in deze redenering mee (hoezo
onafhankelijke rechtspraak?).
In de derde plaats is het voor de autoriteiten een voordeel dat hun selectief-repressieve optreden de
verhoudingen met activistische groepen en groepjes meestal niet wezenlijk verstoort of afbreekt. In het
kader van het Poldermodel-denken is het voor hen veel voordeliger om in gesprek te blijven met de
beweging, te doen alsof ze luisteren en tegelijkertijd de lastige kantjes er vanaf proberen te halen of te
isoleren. Een methode die effectiever is en waarschijnlijk veel minder kost dan het stimuleren van een
permanente diepgaande vijandschap die openlijk geuit wordt, zoals bijvoorbeeld in de hoogtijdagen van
de kraakbeweging.
De autoriteiten hebben in het algemeen voordeel bij het Poldermodel, anders hadden ze het natuurlijk
nooit geïntroduceerd, en waar het om repressie gaat is dat niet anders. Naar buiten toe wordt een tolerante,
zij het duidelijke, houding aangenomen en ondertussen wordt alles waar ze echt last van hebben of
waarmee ze het gevoel hebben dat hun gezag ondermijnd wordt aangepakt. 'Repressieve tolerantie' op
zijn best, kortom.

Uiting van repressie
Er zijn een aantal opvallende kenmerken te vinden in de aanpak van activisme door politie en justitie.
Ook hierbij geldt weer dat deze aanpak voor de autoriteiten voordelen oplevert en zo op het eerste gezicht
behoorlijk effectief lijkt te zijn.
Een eerste kenmerk is de neiging van politie en justitie om de veroordeling van gearresteerde activisten
niet af te wachten en zelf al een verkapte straf op te leggen door mensen volstrekt onnodig lang vast te
houden. Voorbeelden hiervan zijn de laatste twee bezettingen van het terrein van de Sophiaspoortunnel
door GroenFront!(-vrouwen) en een actie tijdens het Kerstvredesaktiekamp 2000 bij de Vliegbasis
Volkel: op onzinnige gronden werden activisten hierbij 3-10 dagen vastgehouden. Twee mensen die uit
protest tegen de Amerikaan!le bombardementen op Afghanistan nog geen twee uur de ingang van het
Amerikaanse consulaat in Amsterdam blokkeerden, werden ruim twee dagen vastgehouden. In die tijd
werden niet alleen hun namen achterhaald, maar er werd ook een dik RID-dossier op tafel gelegd, waarin
ook allerlei persoonlijke gegevens stonden. Langer vasthouden treft dus in de eerste plaats mensen die
anoniem (willen) blijven, maar steeds meer ook mensen die hun naam wel zeggen.
Een tweede kenmerk is het door het Openbaar Ministerie relatief laag inzetten waar het aanklachten en
eisen betreft. Komt een officier van justitie aan met ernstige aanklachten die gemakkelijk onderuit te
halen zijn en hoge eisen dan heeft hijlzij meer kans om te verliezen dan met een simpele aanklacht en een
lagere eis. Om de een of andere reden lijkt rechtspleging van de kant van de rechter zorgvuldiger te gaan
bij ernstigere aanklachten en hogere eisen; een boete van een paar honderd gulden is echter zo gegeven.
Voor de meeste activisten is een paar honderd gulden echter niet niks, zeker niet als zulke boetes zich
opstapelen: wie een jaar lang kernafvaltransporten probeert te blokkeren zit al snel aan zo'n acht boetes
van 500 gulden en een totaal aan boetes van 4000 gulden (of 80 dagen zitten) is nu niet bepaald een
aanlokkelijk vooruitzicht.
Een derde kenmerk van de repressie is het creatief gebruik van de wet. Artikel 184 (niet opvolgen van een
ambtelijk bevel of ambtelijke vordering) kan voor zowat alles wel uit de kast gehaald worden, zolang de
politie maar een vordering gegeven heeft, en levert bijna altijd een veroordeling op. Het idee dat als de
politie je iets vordert, je dat dan ook moet doen, zit diepgeworteld, ook bij rechters. Zo wist een Haagse
rechter het in verband met een demonstratie tijdens de Klimaattop zo bont te maken door te stellen dat de
politie inderdaad geen goede grond had om die demonstratie te verbieden en dus ook niet om de
deelnemers eraan te vorderen weg te gaan, maar hij veroordeelde toch iedereen omdat er maar naar de
politie geluisterd moest worden, ook al had die niet gelijk.
Een ander bekend artikel is artikel 141 (openlijke geweldpleging in vereniging gepleegd), op grond
waarvan alle omstanders bij een daad van geweld {bijvoorbeeld het openknippen van een hek rond Volkel

2 Deze opvatting is ook juridisch volstrekt onjuist; zie hiervoor Ward Ferdinandusse, 'De strafbaarheid van een
grondrecht; de Wet Openbare Manifestaties en het grondrechtelijk karakter van de betoging', in:
Nederlands Juristenblad, 2001
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of het schilderen van een leus op een F16-bunker) gearresteerd en veroordeeld kunnen worden. Over dit
'je was erbij, je bent erbij' is al veel geschreven.
Een nieuwe vondst waarmee de officier van justitie in Middelburg kwam aanzetten is het preventief
arresteren van mensen wegens voorbereiding van een misdrijf (artikel 46). Door te stellen dat twee busjes
anti-kemenergieactivisten bezig waren met het voorbereiden van het in gevaar brengen van
spoorwegverkeer (kernafvaltransport) of autoverkeer door een blokkade-actie, kon iedereen ergens
onderweg van de weg afgeplukt worden en afgevoerd worden naar een politiebureau. De rechter sprak
deze activisten weliswaar vrij van het ten laste gelegde, maar hij oordeelde ook dat de aanhoudingen op
zich wel rechtmatig waren.
Een laatste opvallend kenmerk is het actieve vervolgingsbeleid dat ingezet is. Een tijdje geleden was het
bij veel (kleinere) overtredingen zo dat je na een paar uur vastgehouden te zijn weer op straat gezet werd
en er verder nooit meer wat van hoorde. Tegenwoordig volgt voor vrijwel alles een dagvaarding of boete,
die je vaak al direct meekrijgt bij je vrijlating. Ook worden veel oudere zaken, bijvoorbeeld in verband
met acties rond Volkel, alsnog vervolgd. Het lijkt erop dat er soort ontmoedigingsbeleid wordt ingezet:
veel (tijdrovende) rechtzaken en zich opstapelende boetes, in de hoop dat activisten het zat worden en van
verdere acties afzien.
Naast dit alles blijven zich zo af en toe vervelende zaken voordoen die ook onder de term 'repressie' te
vatten zijn: vrouwen die door mannen gefouilleerd worden, veganisten die een paar dagen lang alleen een
beetje fruit te eten krijgen, onnodig gebruik van handboeien, intimidatie tijdens verhoren, mensen
urenlang in de kou of regen op een luchtplaats zetten, hardhandige aanhoudingen, ruwe of verbaal
agressieve behandelingen op politiebureaus, mensen de nacht laten doorbrengen op een houten bankje of
stoel in een wachtcel of verhoorkamer, weigeringen om advocaten in te lichten of met aangehouden
personen te laten spreken etcetera. De manier waarop je behandeld wordt, hangt met dit soort zaken
vooral af van de houding van de betrokken agenten, rechercheurs, arrestantenverzorgers en (hulp
)officieren van justitie. Sommigen onder hen hebben duidelijk een hekel aan alle arrestanten of vooral aan
activisten, terwijl anderen met activisten juist weer wat gemoedelijker omgaan dan met 'echte'
criminelen.

Hoe hier mee om te gaan
Er zijn een aantal opties denkbaar om met deze veranderende repressie om te gaan. Hieronder worden
kort een aantal geschetst en worden wat voor- en nadelen ervan op een rijtje gezet. Dat er gesproken
wordt over omgaan met repressie, betekent niet dat we deze repressie als een vaststaand gegeven moeten
beschouwen dat we slechts lijdzaam kunnen ondergaan. We moeten ons natuurlijk tegen deze repressie
verzetten, maar het is wel zo dat we er op dit moment nu eenmaal mee te maken hebben en dat dat niet zo
snel zal veranderen.

- Stoppen met aktievoeren
Wie helemaal geen last (meer) wil hebben van repressie, doet er het beste aan helemaal te stoppen met
aktievoeren (of er überhaupt niet mee te beginnen) en zich terug te trekken uit de beweging. Ook dan kan
het overigens nog maanden tot jaren duren voordat alle openstaande rechtzaken en boetes afgehandeld
zijn. Ik ga er maar even vanuit dat we dat nu juist niet willen, want dan geven we de autoriteiten wel heel
makkelijk hun zin. Dit wil niet zeggen dat het niet begrijpelijk zou zijn als mensen er op een bepaald
moment genoeg van krijgen en zich (tijdelijk) liever niet meer willen laten oppakken.

- Confrontatie zoeken
Een andere houding die aangenomen kan worden, is er één van juist de confrontatie zoeken. Je trekt je
niets aan van het handelen van politie en justitie en gaat om dit duidelijk te maken nog openlijker aktie
voeren. In lijn met bijvoorbeeld het model van de burgerinspecties ga je juist voor het krijgen van
rechtzaken om dingen aan de orde te stellen. Deze confrontatiestrategie kan ook in de rechtzaal doorgezet
worden. Nico Steijnen schreef daarover een notitie met betrekking tot rechtzaken in verband met anti
kemwapenactivisme: direct de confrontatie zoeken met het Openbaar Ministerie en desnoods de rechter
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en als dat niets oplevert de zaak zoveel mogelijk traineren, zodat ze er op een gegeven moment wel zat
van moeten worden.
Er vallen een aantal dingen te zeggen voor openheid bij het voeren van akties: vaak kunnen punten beter
naar buiten (media, publiek) gebracht worden en er is over het algemeen meer waardering voor openlijk
aktievoeren. Aan de andere kant zal een confrontatiestrategie drempelverhogend werken: deelname aan
akties zal (potentiële) aktivisten vanwege de consequenties afschikken, zeker wanneer rechtzaken en
boetes zich gaan opstapelen. In de huidige situatie, met de relatief kleine vaste groep van activisten in de
anti-kernenergie en anti-kemwapenstrijd is dit al snel het geval.

- Ondergronds/geheim
Het tegenovergestelde van de helemaal openlijke strategie is het ondergronds gaan, akties zoveel mogelijk
in het geheim voeren. Dit zou ook een verschuiving in aktievormen betekenen: bijvoorbeeld geen
openlijke blokkades meer van een kemafvaltransport, maar alleen nog maar materiaalblokkades. Als het
goed gaat, zal deze strategie minder arrestaties en rechtzaken opleveren. Daar tegenover staat dat het
moeilijker is je punten naar buiten te brengen en dat het zeker niet tot het aantrekken van veel meer
activisten zal leiden, vanwege de min of meer gedwongen geslotenheid van de groep.

- Verbreding
Meer mensen aan het aktievoeren krijgen heeft veel voordelen: grotere akties, meer afwisseling van
mensen die arrestabele akties doen (druk per persoon neemt af), lastiger voor justitie etc. Nadelen zijn er
misschien ook wel: onoverzichtelijker, kans op lekken groter, tragere besluitvorming. Ideaal zou zijn dat
verbreding plaatsvindt naast het voeren van akties. In realiteit moet echter geconstateerd worden dat het
tweede al zoveel tijd van iedereen vraagt, dat het eerste nauwelijks aan bod komt, terwijl er wel goede
plannen voor bestaan (bijv. een aktivistenschool, informatietoer etc). Het zou een mogelijkheid kunnen
zijn de komende tijd iets minder op aktievoeren in te zetten zodat er ruimte komt om ook aan verbreding
te werken.

- Andere wegen zoeken
Er kan ook voor gekozen worden andersoortige akties te voeren, waarbij de kans op arrestatie en
vervolging een stuk kleiner is. Te denken valt aan meer ludieke, demonstratieve en theatrale akties.
Mogelijke voordelen zijn dat deze akties laagdrempeliger zijn voor nieuwe aktivisten en minder
consequenties hebben. Mogelijke nadelen zijn de waarschijnlijke gebrekkige belangstelling van bijv. de
pers en het minder direkt treffen van datgene waar je tegen bent, toch een van de principes van het
geweldloze direkte aktievoeren.

Mogelijk dat er nog meer strategieën te bedenken vallen, maar mij schiet er zo geen meer te binnen. Wel
is het natuurlijk een mogelijkheid verschillende aktievormen en strategieën te combineren. Ik ben daar
zelf wel een voorstander van, omdat er volgens mij juist veel kracht ligt in diversiteit. Ook denk ik dat we
de verbreding niet mogen vergeten, al was het maar zodat we zelf eens wat meer tijd over gaan hebben.

Over andere zaken die met repressie te maken hebben valt natuurlijk ook nog veel te zeggen. Hoe ga je
om met noodverordeningen, wanneer is het goed om een klacht in te dienen tegen politie-optreden, hoe ga
je te werk bij rechtzaken, wat is een goede manier om arrestanten te ondersteunen, enzovoort. Ik heb
helaas geen tijd meer om ook daar nog op in te gaan in dit stuk, maar als daar behoefte aan is, kunnen
deze zaken tijdens de discussie in het weekend uiteraard ook aan de orde komen.

Mark
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