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WIE
Op dIt _t v.. schrl J_ Is hot sl ..n.o' bas is •• n YOOI"Sten... Yin de
l..Ute nl..... dat op clonderiUg 3l co-lssl•• 8ueren "''Sdleld lng un CO IS511 HEROY ERWEGIHG(" v 8u.r.n )
_rt de def ln IU ... beslissIng un hot .h.l.pe.....te opsl.g . Id.rs te OEIIOHSTRATIE-IIAHlnSTATlE ~ JUli
g..n • • I l . n . h de t I. dl. ~t ..ken. Sinds tor t is dit ra pport ult .Alhoewel
Ingedl . nd door CiIA-ZIJper Bel.ng- Oele 10 punt... liJn ••_.echter Een ... d. pl.nnen dl. tl..r 1199'" on hot nog nl.t oftlel otl Is . beschl kt en ~
I'YdA.dus ......rdorhold.toch onder- punt U.de .ngol un hot voorste l ..rd dl. openba.r ..ft')etondlgd tunnen ...relen ou r rsU vorsl • . ln h.t .rUt.1
uit "'rdt QOha.ld.OorspronkeIIJk lOU .rult getrokk.n _t d. Ra.d hI....n Is hot pI.... een InforuUo-tlllpa gn. ..n Ad hI t ...rdt er .1 gedotlto-
d. besliss ing u n.n op 29 rt, slechU ... urzoek wild...k.n. te sUrten dl. ul_ In !"" deDO-Clanl lijk op In geg..n, Ik wil .on pa.r .nd.,."
lII.r doordat ... 7G-ul .ktl r- Hog .oor d. urgaderlng WiS de ..rwach- op ~ junI In AltNur. Inurrel n ntt punt.n ..nstlpp.n.
d.rs .n s u rs d. ra.dsz..l beletton tlng dit Zijpe tot .....1fde opst.nlng Het doel v.n du. ulIPIg.. Is ......r Een '.n d. vr.g.. Is In '-w.rr. d. d..l-

b G k d 10U k-.. .ls blJvoorbO<!ld Enkhulz.. . ..nd.cht U ....n ..n d. door h.t Noord- n_ Yin Gr••npeac... H.tuur .n HilI ...
:~~~g :f·:;;:~~t.~~o:rd•••~::J:- Oele s ntl ltl teg.. Ulns..,lu>: kon HOII.nds o..rleg g.'o....l..rd. b .Is... ..Igsllns effekU.f is g.....st .Hun In-
stond. onder punt 15, een voorstelOtIl IAaf op .t je zleltenhu1safvll.llriaf de Het zichtbaar maken van het tot stand breng is te koncentreren op 3 punten .N.l.
tot ••n .oorbereldlngsslult to t wlJ- ,."st ho. J. lIlf ....r.Aan 10lets h..ft g.k ....n ••rlet teg .. h.t .".1 •.n, In g••n d.-plng. sch.ldlng Yin h.t .f•• l •• n
1191"9 van het bestelll1ngspl.n Over te wtnse.tus nteU,dus ben Je er zeker Yin Noord-Holland . ten sC!MArio zonder kernenergie.
g..n, d.t hot In ziJn geheel nl.t doorg..t; Alv..t ..bllls.r.. teg n -.g.IIJk. EchUr d.....rd.rb. ld un d. COISIlssle
Op ~ ...rt . 1 was ......rdorhe ld ,"n Echter door druk ••n burg n.r Cut- d!.lsplng In Junl · ..pt r dIt J..r. beschouwt h.t .f••l ". ls otn geg..en. "
d d kkoord ho k.r. dl. _Ide dat .r "Ilest uur- Het g...n ••n .... Int><oord op h.t rap- En"da. rbIJ h..ft d.....Inl. g. tra cht
s~r:..·UW"~:s::...t..~r. lIJ k. onreen_t" 10U besU.n tuns.. port v.n d. c_. • 8ueren(zoutkoepols ) • • l k. dIs kussi r d. her koet h. t
Interh••opslag op het ECll-urreln. hot RIJk.d. _ te Borsel .... Oodc. •Oe 6 . ls.. l i Jn : radlo-.kt l h .l U v_Jd · OUr-
OUrb lJ stelden l i j eon tl ..ul voor- ~~••dr l'.f lleYltl """"lOU _IIJ.k ...lOU~~k~tl. 1_. duliplng In d. ocu.. un hot r.- ..teg.. Is d. sch. ldlng Yin liet .h. 1
...rdeA.Otll zIJn(v.rtort) . : , . - l OU ku .~. ......... dl ..ttl .f .h.l . er doels ..I doorge_ . r er zIJ n 2

gen.Ook sUld. hiJ dat ze ..1 aoesten 2-Slul U ng YI. d ktrllC..tr.I.'s In 00- ..nIer .. .. dit t. _.Ot eo-In l. wil
1-- bui tenlands .h.l. 2· Er _ t.... _t llSIlers IIlns..lus _t arti kel 65 . rd ... Bors. le .. de onderlotureak• • n ... scheidIng Ulr hot . Ivo VlO s tr. -
n~rdlglng v. n d. overhei d In zou ga.. .-I..(don hiJ wijst Z1Pt .an toren.fabr1e ..... lallOrlterla dl . go- II ng.TerwlJI wiJ dal r1lOvonop .... schel
de CllYRA _.3-Oe duur Yin de _lag ... dia Is er 9"" gseeaU rud dl. daar rlch t l i Jn op hot vebnl lk en .oo r tllt- ding nur bron .n herkoet n ....Gel.
. g hoogstens 5 J..r duren Ingaande op I. ts tegen in u n brengea) . tlng ... k. "......-g l . . I..U t. VON Js t de ....Inl. reso l uut
1 J.nuarl 1984; ... verl .... t ... _t 5 Inel dlMls Is bekend dat noch h. t _ I 300psla g Yin hot t ot toe geproduceor- .an d. hand.
Ju r kon . 11 : n hot kid r. het _nt u n .rtl k. l 65 door IIlns..l.. Is d••" 01 In d. kemc: tr. I.' s . Ot ....hsl. vInd ~It dat bIJ r. dlo-
·l....IS v.... eenvd f ll nn 'detl..~slOSI.s.l ng.0- geuIt. en dus .11 .... I. de fanUslt... ~_dd.IIJk. sch.ldlng un h. t rad Io- ... cllden ..t ... halveri ngsti j d • •••In-

ngege ....... . llIl Cutk.r besWt. .h d.t d. bestwrlljk. .ktl.f .".1 nur bron Yin d. herkoet. der.un 10 J..r : hl ........ un "'rd... vol-
ren.~·Oe loods ..g nl.t grot.r zIJn ov.reen_ten nl.t besUan.WeI stut 5-Het .ff.ktlef Uru9d r lngen Yin rad io- stl. n ..t ..t.on stoYlg. bo. engronds.
dan rsodlg Is voor h.t lug ... . ldd. l - In d.!tI rs tu kkon dit Ulns..l us .... .ktl.n .".lst..... . fkoetlg uit In- constructI• •"H. t g..t hierbIj . 00r.1 ..
rldlo-.ktl.f .h.1 wit ...._ld Is ••rzoek ..n d. _Ubestur.n •• n 80 dustrieeI ••n -.dlsch. to.passlllCJsg.blo- hot rad lo-Iktl....".1 utt ll.kenhulz.n
,"n 1 s.p~r 1982 tot 31 .ugustus ..1. en Ood.....rd ·nl.t l ln.ol .cht". den .. bepa. ld. ond.rzoetscontra.Echt.r d.
1987,VoorU rek.... zIJ .h d. gelIld- HIJ .Ind dan ook dat Ood.....rd :.1 go- 6'G~.n ond.rgrondse opsl.g •• n r.dlo-.k d..rop.olgend. conclusl. do.t dit weer
d.ld. ho....lh.ld radlo-.ktlvlt.lt noeg heeft: . tlef .""1, noch In Hed.rland. noch In d••ls t ..l.t~Ook .oor radionuclId.. IIOt
par J ..r. h.t gemldd.ld•••n h.tgotn de Wlns..lus h..ft llch 1..ldd. ls ..t .11. h.t bult.nhnd. (hl ...... h.bb.n w. Ass. ..n h.lverlngstlJd ••n ... r dan 10 j ...
• fgelopen 3 J..r Is gedUlllPt.5-Voor 1 10 .oorw..rden .kkoord ••rkl ..rd.Ook d In OuIUland .n d. Keoopons. kl.n.gen kan d. tlJd.IIJk. opsl.g In constructies
~:ful~I:: :,,~~.:u~::'I~: ~;~~~k' f.nsl. Is bereid h.t scht.tt.rreln op In 801gl. op h.t oog). ~~I:~ b:~'~~~~ ~:~k~~~~\j~:~IJrr-
;ekoltn wordt.6-Er IIIg g••n verdere :~~:r:,:::Yl~~nsnl.r:~t~~\~jn::;_ D. Inforutte- k_g•• lil g..o.rd wor- .un wel ..n pertod.n Yin IS tot 150
uItbreiding •• n hot EtII-GCO urreln to- I.nglng ••n d. perlod...t 5 Ju r er .." d.n door 0 • • • tun ... d. 50.000 .n d. j ..r •
.... 7·Er _t een ..nvull.nd ••lIlgheld uitbreid ing ••n de Clpacltelt _t to.eq 100.000 huls-•• n-huls-kr.nton ..n t. Wel Is d. COISIlssI•••n _nlng .ut d_
ocndt rz..k k-.. lilt de .fschoN lngs- Het .....t unult d. geaeenUr..d Is ..k....n..st d....rbekend••fflches.. pen ul t g.sloten _t "'rden •
• 1s....8-Ot kosten ziJn voor hot RIJk. krachUloos .Cutk.r heeft ziJn Ra.d ste- but tons . Oa.",..s t Is .... grot. peng- '4I.r ower d. Inbreng ••n d••llleu-grot-
9-Er _t ot n SOS en 4OS-ge lu ldsreduk- vlq In _.En de ru ilhandel _t hot Inges t . l d.Eventuotl -.. er .durtontlospoo schri jven LO:"dOl....rd.rh. ld . Ind
ti. k.-. ... resp. het r lne- .. hot sch l.tUrreln Is wen lcht voldoende ca Op ~ JU1I1 vertrekt de d_.tr.tI. .. ...ut d. door d••tnd.rheld geen weten-
1.'-cht-schl.toef...lngen,Dlt ... pla n- toch nog een -kj.voor hot bloeden te 13.00 uur v....f .t sUUon Alkmar schappellJk v.ran~~It~~:HS!Uf~~~-=:ijj~:;r:;:=:lI!:=::;
... tot Otl tllln tellng.an t schl.tt.r- hebben. nur h.t ..rktpl.1n bIJ d. Gro u 1Cerk. publIkat les l i j n ••
re tn _tets per 1 j .rl 1984 ...reIen 1101 u I hot verz.t Yin d. Zyper-_I- D..r begint .un een If esU tl...t dl · ..Igen .ut d. door
••stgelegd In hot Stru twr~ " 111- klng doorgaan. Het uI .t. t bllJvtll bIJ • rs. spre k.rs· sten ..er d. _ liJk. sl ng u n geschied ... 1
u t re Oef...Urrelnen.1G-Als hot r.ppo~ ... d-.tratl. u n 200 ....... op 26 d_lng er loutkoepel-opsl.g....r d doen ..n d voord.l..
••n de Isl . v Beu,."n ..r.nd.rtngen februari en d 3000 handtekeningen dl. Interl psl.g . g......kund.... tedsnl dl . thans door
In opsl.g_thodl.k.Clpaelttlt•••rtoru d. bu~ster nl.t wild. I.,.,.... 8\J h.t Hoord-lIIlnonds OYerleg l iJn tot hot gebruIk Yin radl er- -
teNIj... unbOYot1t._t hl ..... reto- Een Uk.n un de wand Is echter d.t d. lOl toe ••ngeslot... : 0... Held.r.Schagen ...rden 9eg " I
nlng word.. gehoudon.U-Ilt overh.ld uI .-.mIcati. tuss .. hot Zyper-k_ltft (b) .Al ku. r .Hell oo(b ) .Heor Hugo .rd. .""IJd n h.t 3f"Yin h.t ri-
op kort. tiNlJn proberen de hoevotl- .. d. o••rlge 27 beslsgroepen en ener- WI.rlng...Enkhullen.Hoom.Y.ls...H...... I..ctt ".1 In dl stortboltes
hetd .,..1 t. - .....Ind. rtn.door of gleto-Hee. In Noord-lIIlll.nd nl.t 0;>- k.rk.Bew.rwIJk.HI.rl..(2x) . n Alsst.rd.. In lout Is b.t.r dln h storten' l " MI
het .,..1 btJ d. k.muntral •• op te tl...1 Is.Ot tot .... 10 .ff.kU.f nogo- (U'I.Het sekreUrla.t .1s biJ Koen : tl.ntlsch. ac...n.V hit werwtJd.ren '"



STOP DUMPING '83 
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"De ontwfkktlln~ van do elettr1efttlt>· 

\':"'~~~.:O;.d'!:':l ": :;::;:rs•• 
do._,nfl Ul Sltc:f>ts dln Of19HtOOrd 

1vu..t, ---.J HIT U>U>-81JIItUI<I&:~re"' <>!' lliS,t>rGmtmeJI'r ' -~~/1' -) kunnen p1utn1ndin lïïdlon tfjdl 
" v1n btpuld; utegoneen wen afval 1s Tot heden ZlJn ae proceourts -"tre>'... een adekw1te o lossin tot st.nJ 

opshg in construttte-s boven or eveon be· aanvraag tn het kader van de kt,."ener- kontvoor e o ergren van c» els ge-
noden het aardoppervlak voor porlod"" gle·wet nog steeds lopende.Het aktie- vol~ d•orvan a k...,leren.U. hoeveel· 
van 15 tot ISO ja&r ten brulkbtre ~·- k..".ltH In Velsen zit voorlopig een he.U.n radioak tief vast afval." 
lijkheld". Dit Is een v1n de belangr1jk· beetje •f tewochten op .. t er nu ge-
ste conclusies van het r~pport.(zle ook beuren gut.l,.lddels Is het grootste Een stoere ul"tspruk VIJl H.J. Wervers 
hot bljgund stootje). dool van het attlelt-ltee tot de vit 1974, ontleend aan etn door hu 
"Dl c- lsslo ziet voordolen In etn een· vo,.lng van etn energtelt .. tteo over gehovdtn voordramt op het R.C.M.· 
tralt venrijderpluts,blj v .... teur tn gtgun tn doen zo- un het Moord- (nu de E.C.H. In Pett.en)kongros op 
etn relatief ~n bevolkt gtbltd •t ,...,...Hollands Ovtrleg.(llat overigens op I .. t van dit jaor. Deze veelbelo-
borgen voor drlntwotorwlnnlng,btwonlng hun lnhtltf ontstaan ts) .lo gauw be- wndo woorden krijgen echter ttn vfe-
en natwrt>thovd.Kier <oudtn dan de kend wordt wat het belfld gut wordon ze nu".ak als Je u bulet In hot 
stortholte,de constructlt voor opslog bo-n! het aktfek011ltte ,..,, gereakti· lfc:f>t van do huidige ontwikkelingen 
von of fets bentden hot aardoppervlak en veerd wordon,of In het geval Zype op hot gtblod van lnter1CIDj)Slag von 
ton Ytrbrondlngslnstallatlejvoor kool· wordt ung-zen,zullen •e het ent,... radioaktief afval op land. 
stof 14 en waterstof·J • tr tfu•) .,..ten glekonftte versterk~<~. !Ie zijn nu bijna 10 jur verdor en 
zijn geconcontreerd.Als voordeel biJ op· DH eon keus voor Velsen tot veel ak· do adekwatt oplossing waarover ge-
slag boven of net onder grond geeft de tfes zal lelden Is de afgelopen tijd sproten word fs niet gevonden en 
t-h•te de controletri>oarhtld op.Mur wel dufdelijk geworden. hONel un deze voonrurde nlot Is 
elders eonclvdoort zlj: "dat biJ dltp go- T,... tktl ts springen ....,lt.-lijk voldaan, draalen do ktrncentralos 
ologfseh venrijderen(l) hot voordtol 00,..otn btzottfng door 60 M11Stn van de I'UStlg cloor, nog -· gft hot 1111· 
wezlg wan een efflclontt btrrfore die hoorzitting van de COVRA.Dtzt hoorzlt· lev in spuitend. Nu wordt deze uit· 
door htt passleve karakter toelc .. stlge tlng 010ost orgel ast worden.W.I Is er ==~~~~s ·~·r~n'!~goehkekttnEde.Cr.Hn.• be-
tosti wtlonele controle overbodig ... u. •durna ttn besloten hoorzitting ge· •·-· - -t h 
Dat zo nog veel .. el! Ijkheden verochten weest otaar •t na• de -nteraad ztlf van zins Is het afavl In hur 
bliJkt ook u1t hun rapport :*Rekening van Vel stn hun bezwaren IIOChttn voor· lü'rntje op te slaan. Je stlat er dtn 
-t worden gehouden •tt un<lenlljke 1ezen.ln Volsen zijn velo btNIIr- tod> weer van te kljken IRt de we-
vortroglngen door bez,.urproctdurts en schrlfl.tft lngtdfend.Etn ondertokend tonschippers al niet ... r 'odtkwatt' 
t e verwochten protesttttlts .Misschlen, door een 16·tt1 orgonfutles vooma· oplossing' kunnen bedenken. 
•IJn dt autschlppalljkt bt"'"rtn te- Mlljk uit Velsen-Moord ztlf,ttn lndtr Wet het radioaktief afavl Pt"d>l-
gen v'"'IJderlng van radlo·aktltf afval door ttn tientol Alltsttrdust btsls· betreft wordt stte<fs duldoHJur 
binnen Ntderhnd nog wol groter dtn die groepan,on enkele dufzonden lndlvl- dat het voorlopig een problt• zol 
togen hot ster~ in d• Atlantische Oce- duolen,oo~ fiNfllpeace diende - bt- blijven en dit zolana de ovtrheld 
un . ' zwurschrlft In. tn do ot-lobby zicii in allerlel 

0. andere •ktie lAS de bezetting van k-lsslos kronkelend ons dit soort 
het terrreln ,.. .. de opslag zou ko· ' adokotate oplooslngen' blljvon 
.. n.Oit otord door 120 aktlovoerdors· voorschou len, •• zelf kolhord 
sters uttgtvoerd.Oe bedoelfng ws c:. zullen IIOtttn k~ken en alert 
enerrtjds etn nfet •h te vtrsUn• oeten blijven reag.ertn. wUltn we 
,..arschwfng tt geven on andoruljds niet voortijdig het loodje leggen. 

PROCEDURES IN VELSEN GAAN UUUM 

Volsen -t zeitor nog niet uit hot 

:Yd~
1
h!i~f.s~~~n b~:?:";~v~!::!t. 

vs.N.l. of .._., ,of Zljpo,of Volsen het ehett of tn hde:r gev•l de a.n- ZAND. 
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• Ondftp t t oH .. ondorg 
In geologl· • sche fo,..tles .. .... .. 
geologische 
fo,...tlts 

tl op Continon t' * .. 
talt p •t 
in de zee-

_I H bod .. 
+ # + 

'I ... # 

.... 

fttt ECH UM"'in. Tot nu toe wordt 
het Jurlljks geproduceerde ofval 
daor opgeslogtn totdit het w-a1 
per jon ,..rdt 9td111Pt. De kapo cl· 
telt Yin do bellulzing Is cfurop In· 
gesteld : oh do loods vol Is wordt 
<Ut Inhoud ervan in Hn koor de .... 
aan In geklopt. llen heeft dan ook niets 
aan <tn opslogtapaclteit van zeg 11 
Jaar a-dat de portode waarin kon 
worden ged,.pt zich beperkt tot t""e 
;::!:.=;=)~•• hot jllr(dlt 1.•.•· 

PftOC[OORES. 
Xls uttente d•tta ... s 1 ftbrvart ge
kozen. Ah op dit dot-. oen gesc:f>lkt 
terrein zou t IJn gevCI<lden fn het b .. 
S'*-fngsp1an voldeed un do eogolljk
hoid tot opsltg on venerklng van 
radioaktief afVal (voor Velsen geldt 
dit •In of -•· voor Zijpe n!tt), 
dan zou hot nog 1109e1ijk zijn een 
nieuwe opslagloods neer tt zetton 

:.~rg:e.~: ~d!Yj."~r,!:~~~. tot 
Het Is lr•lddtlls oind llllrt on nes 
steedt b fMn ckf1nttiaf t..sluit 
91~ft. lolh ,uet-4 gold cM.zc tor
Ilijn ollHn voor een aangepast be· 
st.-fngsplan en dat Is nu In ZIJpe 
niet het geval. 8est~1ngsplannen 

dacht vestigen op het foft dat ondanks IVA&#J'E# ""' ~r "'"""" "''"'~.:vrrl)ll """"'~.:t/T7/AI&.. 
~!:,•!.:: ~~~~':dd':hwo~~

1
!f;:::: kernafval zalliOrdtn opgesc-pt. ••~ nu -•I s,.. jortnlango 

MtnStn die- aan dit n~r htbbt.-t 
••gewerkt: 
l'l*tt.l~ ~,,.,. 

.4rl<m•• 
llal'iJk• -· 1'rtd 

A80if!IIJ€Jim: 

Jaarabonn ... nt : /24,· (per IZ nrs. 

~lró":~~~~i~~~ l~tr'· 
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lijkt btztttlng gepland,••• door een Vier lillilden lang tonden ,. WlnsMIUS voort>troldlng, Volgens het Oftlong• ge-
s-nloop van -tandl?hedtn wrd dit bezig zien en t.o. volgen op zijn publle"rdt ropport v111 do k-lsslo 
hts ultgtstold,TO<h b etk ons zo rondreis door llederland .lodn !.":1 ~~~!":!~~l:!~~t..!1:!; .. 
~~~:~!::~og":~!-=~!"z:~:g t:~~n ~~':s~!~{:!'~~~~:e;;.,."'rdt~:~t> boson die de wot geoft .. vla bt-· 
het bh d NE l k UlO ) 0re te v 1 Enkh 1 - ren do •-rklngtrtdlng van een bosta-
voer truw~a~lv~erpo ~;I:.Ot d":,~ h:~ kor~, o..:,.;•:,; ZIJ~/~~èh voor: alngsp1an op to houden, -t. uker 
HoordzeH•naal . ltderoon vit Volsen kiJ·• doden wrd er aktief gereogoerd. ;!\'".;:"~1~ ::.!~tk:\'!':f'= :::-
:~.:;!:."j~~!~kb~j=~o~~~~e~11r'wW . llen hulde pes -r opgelucht •• planologhcht ... t gel ttn bthoe 
In Albour oan het vergtderen ..,,... en als ook dozo 110gtlljkhtld \'cm van opslag von rod~kt~f •ttrlaal~ 
eorst nltt Mns wisten dat er NE IMS tijdelijk) niet IlOgeliJk b etk. Dot rekening worden gebouden •t "" pro· 
gek-.. .lltl leidde deze vertoning tot nv In af\Aehtlng op do ontwlkttliT cedure, dfo ~oren ui W!'l!!ft, • 

vraqen In do Raad tn tronttartlkeltn ~:.~ :::!~j!: :~!:~ =-~~~n OPSI.A$WACI Eli . 
In do plutsolijkt pers. Er wrd beslo- blijven dat de eogelljkhtld van d....,.. Zoo is y:•• Is de kipoeitolt op hot 
ten dat een dergeliJke biJstand van en ons als " " lWnrd van Dilloklos ~~.!,~~. t=~·=t ~"~ v~r 
de HE niet nog een keor zal gtbturen. boven het hoofd hangt. lltt Hrst a<htor en de PvdA OOk dit jaar nes 110t door 
Echter I week later stonden we er,.., de hond wrd gel>ou~en ols preule- G,....,peaco ultgt htt hebbe 
Deze ongevetr etn .. and l•ng voorberei· •lddel .. onwillige gMeefiUbesturen geprobeerd un t!~ .... ~~e;~ wl n 
de •ktlt duurde 4 uur.W. krogen van de on bevolking todwingen opslog van <ltgelljk opslagkapaciteit Is voor 
tuinders koffit a•ngtboden en volt Vel· kerncentrale ofVal te urwaardtn In enkele jaren, 1s dit door de verschil· 
StilTHoordors kregen voor het ttnt een llun eigen -ving, lijkt st-_,. lende 111nhttrs htrlluldelljt ttrsljde 
kiJkje In de loods -r hot nu oll-•1 en -r do -lte ,...rd .. •Is rHflt goschovtn.Yolgens lltt rapport van 
.. druldt.HI een d-nstratlt door 110gtlljkhtld .. rtttnlllj) to -tt• ~lct Is : 
Velson·Hoord wrd de bezetting 1fge- g10n houden. Op hot ogenblik d'reigen t.Uitg.."... van "" upac1ttlt .... 
slottn.Oit wu ook een gotdo ooftning we gekonfrontetrd te wor<Utn •t btldo opslag ••• onvt-rilt vloeiboer 
voor hot pas opgosttrta Hoord·Hollands roogelljkhedon, nl. lnterl110pslag.......- radlooktier otval van In tötul 150 
Ovtrltg. d .. pen van rodloaktlef afVal voor kublokt •tor.., ten Jurlljko aanbod 
llat er ook uit de vergadering van voorlopig nog Hn of twee jaren. von 18 kublelct •tor, opsllg voor -
31 .. art zal k-n, de ver .... lde We 110gtn ochtor niet vergtton dat In porlo<Ut van 8 Jur eoge11jk In Oodt· 
btslsgroop.n en enegfelc .. ltets zullen janvort von dit Jur 11 wrd gospro• wurd. 
het ofval blijven opJag111 van pluts ten over 1 ftb<uar1 l is uiterste 2.U1tgeandt von - bpecltolt • ..,. 
tot pituts totdat er 90011 plek- daU.. voor ttn definitieve baliulng opslag vu -rkt afVIl v111 co. 
fs en.v..,.k...., dat tr"" "dtflnl· wilde.., d-Ing van hot oflto1 dit ' 900 stuks~ vottn on"" jur-
tlevo ops•ag ul k...., In 1994. Jur nes voort_", Olt htd -lijk UilbodYlil 200 stuks 20fHittr vottft , 

frtd ~t:;~~,j'~ ":.=~r:1:t=:-· ~~~g,:oo~.~~~ ~~.:nj:r 

-rklng biJ hol [Cif het.,.., .... 
do ktrncent"l• fn Ood-ard wordt 
teruggezonden on het vloelbi•r •fval 
onve"..rkt In de daarvoor bestOOide 
ttnks bliJft O(>Vtslagen. 
3. Het is eogeliJ~ In do nieuwe op

. slagbunkers In Borssele 6400 stuks 
ZOO liter vaten on 2400 stuks 1000 
llur contolnors op tt •laan, 
Het ovorlgo lfVtl kon na persing on 
••....,.tlng biJ hot ECH - terug
gezondon nur de CO<Itrale en In do 
tllaos besclllkl>are rulorten ,..rdtn 
opgeslagen, Over een periode van z 
Jaar kan "'" Alnbod van c:a, 800 
stuks 200 llttr vottn wordon ver-

:~h:; g:!~~J!~d~~=:~~telt 
4.Uitgoandt van de huidige situ· 
atle , dot de loods op hot ECH·ttrroln 
waar1n het afVal ligt opgeslagen nlot 
fn zijn gthetl ..,rdt benut (de helft 
-.ft gtbrulkt ... r lege stolon Z(IO 
liter Yottn), dat het eGgelijk fs dat 
co. 4500 vaten nn ZOO IIUr ... rdtn 
opgeslagen. Hierdoor 110rdt het _. 
lijk ten parlodo van ca. 11 jur to 
overbruggen. 
SCIIEIDING HAAlt BROif • VAH kERfCOIIST . 
bê overtie1d ls tchtir bïng dat etn 
afvalopslag oP deze •nier in weten 
eon afvalscholding naar do bron van 
herk-t (Hn von de etsen v111 do 
ttçensttniltrs van komtnorglei In 
zou kVMOn houdtn, Hot zou bliekenen 
dat do IIOgtliJtheld wordt geboden hot 
afval afk-tl~ van kerncentrolts 
opart ter diskussie te stellen. Tot 
nu tot wrdtn do dlllf)lngen altijd ver
gezeld door etn roklamt·klllpegnt 
v111 dt overheid. Het 1ou biJ de d,..p. 
ongen slechts gun over -afval voor 
..., belangrijk detl afk-tlg v1n 
ziekenhulzen on laborotorfl•, Zo 
kwOII het afVal jaronleg onder hot 

::;;.ante~2':!~~·~:'.:\' ~~~ 
van do publieke opinie, op do bo
del:a van de Atlantische Oceun te
recht: hot komenorgie-afval ging 
on.W.r die .U.krllantel In ene moeite 
..... Bij een scheiding nn het 1fval 
nur de bron van hertemt wordt dit 
verhul natuurlijk tl ttn stuk -•· 
lijkor tt verkopen. E.tn rtdOII dvs 
• ..,. de overheld .. OOk otlt rapport 
u ~·· Dot dit jur nog (27·1-'83) 
wrd door de horen Will- (PSPl en 
Aiders jPvdA) vragen gest•ld over 
de huid gt opshgklpecitelt, dit nu 
I.v.•. dt opsl•gperlktlen In Noord· 

~~~~~~~~~~f!:~~·~c~~~ ~~~~ ~~J 
ofl<ochtlng van ton dtflnltlove op
lossing. Volgens de minister echttr 
zijn dl btweerde ctjfel"$ over rt-n 
overschot aan opslogrulortt niet 
juist. - d<ls ,. un tt - · 
~~i ~~"~1ct!ltJ:! ~rr:;" 
de atntsttu· • d• Mstai.NSit opslag
eogelljkhtden volltdlg te benutten, 
ten grou kans btstut op voorlopig 
voortdurtnda stortingen van radio
oktlef •fV•l In dt oceaan. 
YOOAIIU[ I 0. 
11itäëiil'iilsttr tr tllts un w11 doen 
.. nog tnlgnlns geloofwurdlg over to 
k-n door to .,..,.n dat hot "_ ernst 
h en •oezfln de vrugte:kens Y&n Mat· 
schappelijkt aord" voorlopig -t 
wordon voorkaatn dat htt .. torlaal do 
zee in verdwijnt, -t echter •t do 
nodigt restrvt worden bekeken. Mog 
afgezfl!l van het Hederhndse s'-· 
drag op do London ~lng Conventton 
en hot f•lt dat hot afval nog stttds 
dl.aplt1ur In beton wordt verpakt, 
wist - bljvoo...,..ld al heel lang 
dat het un tt bovtien <OU zijn uit 
te goan van etn gescheiden loz-llng 
van kort tn lang ltvtnd Isotopen· 
.. terlu1.Er htd al leg een hierop 
gebisoorde unpasslng van <Ut opslag 
en het verwerk I ngssys U.. kunnen 
plutsvinden,Htt Is du,... ook rttr 
de vrug of het Rapport van de k
•tssie van Buoren (k-lssie herover· 
otglng vtnrijdorlng rldloattlef af· 
vol ), die zlc:f> voor zo'n gescheiden 
bebandtllng ultsprHkt, wl serleus 
u l ... rdtn g-n. TerwiJl do ondtr
hlndellngen In lijpo over opslag on 
oafonterftln zich nog steeds In ten 
•vergevorderd stadha• bevtndln, 
heeft de alnlstor Intussen al vergu".. 
nlngen voor de dl.lllplng van dit jaor 
binnen. 
Vlj laten ons niet boot-• en zijn 
reeds begonnon .. t do voorbereiding 
van akttes hitrttgen : 
STOP IUIPIIIG '83. 

Ad, ,...te ...... 
postbus 14110, 



DISKUSSIE 
WEEKEND 
Op vrijdag waren er zo'n 50 a 60 ....,. 
SCII .-dg.Dote Wrdeelden ddl in 
vier cliskusSiegroepen. 
Gropen over afval,atoc.stroca,kleine 
plaatsen en. een Utrechtse aroeP over 
een voortzetting Vlll een eerdere di$
lci.tssle. 

ATOOIISTI\0011: 
PLENAIR 

Von de verschUlende diskussiegzoepen 

Op lOndag 6 ma 
groepje wan mensen uit Gron1ngen 
NljiHgon , Utrecht,Haarl .. en Am· 
stt"rda•, gepn1t over" een moge ... 
lt jke structuur voor de A,K. B. 
en een Jendel ijk sekretariaat. 

;~.~1 ~:~o~::~~!t:ij!~ k::~ e!:~: 
;r:odat t'r beter sa•engewel"kt kan 
worden en er geen dubbel •trk 
gedaan hoeft te worden .De idee· 
en dl< dur gespuid z i jn hebben 
wt uitgewe.rkt tot ten voorstel. 
Vergelijkbare vaorstellon zijn 
a 1 eerder door anderen gedaan: 
zie o.a. htt voorstel van Stro· 
breed in Onderstrooa. 

de basis· 
overleg9en. 

•tnfonaotte bunde zodat bekend Is 

·=~=· 1~;::r:ed!Ve~
1

~:n het 1and 
geNktelijker kunnen bereiken. 

_UQJOIIALI OVDI.eQOIJI 

·Mn wilien regionale oYtrleggen 011 
kontakten en sa .. nwerl<ing tussen ba· 
sisgroepen en ewnt.ueel 1ndere gl'()e· 
pen te bevorderen. 
-Op het regionul overleg is het ..,. 
gel Ijk elkoor te steunen b1j akti v1to· 
ten en info,.atie uit te wisselen.Oe 
notulen van dit overleg gaan naar a1-
le basisgroepen 1n de regio . + de re· 
gtonale tontaktpersonen en het s.kre· 
tariaat. 

RIOlOltAU I(IITUTPDSOIIU 

UJrDil.JJ'I SDUTA.IIMT 

• Heeft als voornumte funktie het 
doorgeven van info-tie. 

- Heeft de adressen von de kontakt· 

re~=:=.:~.J:9r!r;~~tk:;.:;~~-
• Krijgt de lnfo,...tle van de basis· 

groepen ... ,.... ze bezig zijn, zo• 
dat er beter •-ngt110rkt kan wor· 
den,ook boven de regto's ult. 

......... 
liet is nodig dat hit landel Ij~ setre
tartlil een 1nfo,...tlestenc11 ver
spreid.Btjvoorbeeld 2x per •and.Hior-
1n staan vergaderdiU,ottlvtteiten 
van basisgroepen on telefoonn."..rs 
van kontaktpersonen voi'IIOld.Het 1s de 
bedoeling dot aktteverslagen,achter· 
grond·art1~elen en dhkusstes In be· 
stunde bladen/tijdschriften bl i jven 
verschijnen. Oe Doodnek tot organisatie is juist 

bij atoo.st~okties ven sroot be
ûnS.ru storten "-!tees in elkair 
temj 1 andoren DOt opstartcn.Durbij 
kcat dat de -tandi8IU>dell per regio 
sterk vel'$dlillm zoe.ls blijkt bij u· 
rieven, ...,nchillende pm:ent&i<'S un 
Ulldelen,en ...,..c:hillen in de cmc&-

die vlak 'I/OOr het begin VIII het plenair 1 !lacotOMALI ÏMTA&ncuo••• Ket is oo~ de bedoeling dat er regio· 
werden uitsedeeld.llalaT op die Milier had t nale kontaktpersonen k-n waar geen 
bet niet veel zin.llet pek un stencils 0 of nog geen regionaal overleg be· 

werd in mol ~ voerslagen a-aJ<t .[RIGIO .. AL OVIRLIG J Als er behoefte is un een landelij~ 
overleg over een bepaold onderwi'Jl 
kan dit wordon voorgesteld vla het 
1nfo,..t1estenc11 . 
De butsgroepen krijgen dit stencil 
gratls.Oe regionale overleggen sturen 
MerV11or geld nur het sekretartut. 

=l::.~.~:!C·=t~u;, 
konden de .men niet eer doorlezen en de.,; LA111DILJJI II&IITA•UAT staat. Deze personen: 
diverse verslap\ waren ook niet zorgvul· = •nni Bftll'+ I) hebbtn de •d,."ssen van de basis· 

tijn.Voor;tcl : Laat eent twoe -
z.i<:h a&luiten, daatna weer twe: Mlde-

dig genoeg. Venc:hillende mensen kalden '6 ~. • groepen , 
tich in lul diskussi~rsleg niet te "'t!'•staoaos~RM 2) zijn op de hoogte von hun aUi vi· PIII8Ul.lltO 

~rb:J~ ~ ~~~ -::n· rugvindal.Schoorvootencl beg<>n cle wrpcle- <•h •••er teiten. Het lijkt ons hot beste als het pers· 
ring,-.ar tot een. heldere di.skusslestel... uU:eAoc•P""ten) 3} Weten wat er verder tn de regio btle1d door elke re91o ztlf wordt __ 

VOCI1lastenlco.it-(28SPrijzen)Oil071bl
Si.....mkels en bwrUaäitees. 

lina 1r.an niet wordon gel<onen.Oe diskussi-· ······· · ············ · · ····· · · · · gol>turt. dlan,Groepen die zich baztghOIIden ;t 
anton reageerdon op ellwr waardoor do 4) Houden kontikt •t het Iondelijk een spectul onderwei'Jl ,..ten dur het 

~= k: t"ii:.Mr.:!J1Za~ Onze belangrijkste uitgongspunten ;., ,~:!~·~~~~! taandorsiets over de -•te vanaf on riJn er ook het 
in de haDd iOWOrkt door do vreeoole op$tel zijn: &lttviteiten bepulde rogto(s) w11· ~~~jk:!k~t~~~~~Î1es kunnen de KLEINE STEDEN/DORPEN: 

Nrestai is er ...ar een kleine kom wn 
oktievel ingen en is het -ilijk aa OT 
niel.ole - bij te treldten.llet is oolc 
$MI bekend wie bij de aktieveerdon/
stors boort.Deardoor bn je niet alle 

lina ven de stcelen,weardoor hot meren· •tn1•tteven bij de wisgroepen hou· len weten woT<Sen deze door hot lan· ,."gionole persgroepen .... nwerten on/ 
deel in rijen u t neer te kijken OP- den deHjk sekretariaat doorverwezen of SlllOnvloeten. 
klein fJ'OO'Pj• die probeerdon de diskus· •ttet landelijk sekl'ttlriut geen be· naor de•e oenontn.D1t geldt ook 

:~~ ~Jdt:besne~ di.,! ~~i ~ _•_l_is_s_i_ns_•_re_c_h_t_t_oe_k_e_nn_e-~_. ----,-voo...,.r_oe_r..,•_··_.,..-...:•..,en_·_·~::ooo:-:-:-:::":":::::---'-----"-ic_t_y_,A_d_,Ma_rj_o_l•_t_n ___ _ 

=~"!:".:.:::.1~ ~:~M:" ::.r-is 

~;~ tF" s~év:.=., ":.t:.., ..,.e! 
~~:Tt~ ·~ ~l:r::;d ?;:- EEN NIEUW 90EK SPECIAAL OVER dot tot uiting in hot tdo~ 009 eon 

~~~=w p=~~~~Î~t ATOOMAFVAl AlOCIMAFVAL IN :.-:;aal:er~==~ n::m e: ~;=i~: 
is de ~ven de plaatselijke bevol
kina -tal hehouclener.Ook voorlichtina 
.., JllbUeiteitsalcties zijn .oeilijk. 

de structuur en llf6t w111en we un BEWEC.C éllvoneon -""lltv!.!!.,~8t:v!• opdatbl~~ u~~ en wat voor akt1es, te be.ntwoorden ...-- 'flniv r a. .. ._ 
Hieronder volgt daf'l nu een bloeal e4 Na het. boek "Gem atoomafval In zee' het over de onzekerheid over verepNidingJ-
z1ng van de stuk1cen zoals U op U · dit niet qeeubtidih-rd werd door de ·'neehat'l!lmel'i In het milieu. Er wordt 
terdag ge•akt zijn. Een aantal van BMD I'N "" botok dat ~~ bet.eald ge•ugqereerd dal die> onzekertieden 
die diskussits hebben zich op zondag word do-or onto geliefde Jonkheer. kunnen wordltn ~ door meer Utai!Cl:IT: 

Zij praetteo over lleXisa in do AU.Donk 
maar am het piDbteTkaop,daama is er 

voortgezet . Van twee van de vier zon· 0e auteu,.... i-11!1'"'*" Olm~teld. Joop weton•cheppelijk onderzoek. Toch 
daadislcussiegroepen tref je hiernaast Soer, Steef van Ouin en Jan Pleter nog vertrouwen In die wetenechap 

:!":.,. ~1~c!r:~ zijn bana dat wo 

drie di$ktas1estukktn aan,Van de Wind hebben alle een •kedomiectote ven llet model? Ataot doot n'ltet weten· 
grO@p dSe op t1 aprtl verder gut opleiding ac:f'lter Ot rug waardoor het echappelljk ondertoek met alle voor· 

straks ell-.1 gesc:helden optreden. 
pratetl n...- ik geen uitspraken op ,ol'l- geheel wet we tenachappelijk eandoet. en n.adeJen erbiJ betrokken wel een 
dat dit aSdde1s h!M'I stuk voldoen~ Dil doel echter nlel veel af van de opiOMing te vinden l• voor het ~ 

te zieo la>nkurentiestrijd Cllldozlina _.. 
s lec:bto sfeer en eon -aina die iOOft 
-.beid is. 

duideliJk is. ~';':'~:en;:" ge~~rk~t ~,.;~..=~ :r; ~t~:m;:~~; i~t~':!~ ;:;_ 
en ch~mitche foriT'IUiet. w .. r onze etje van de 'nleldlng (biJ 11) waar tteet 

AFVAL: 

SAMENVATTING VERSLAGEN Oe opslog-planne<1 ICirden buiten 
llooT<S·IIo11and niet oopeplkt.llol 
kOifi ~1t.1 
Gel>rû ..., diûus5ie owr afval bi..- de Dlwniteit vm cru - ..U:t 0115 cn
AU,gebrelc .., sttuctwr ,aetneJ< .., kon- fr!jpl>ear .Oe uit-ten vm lloclewa&N 
nis (hoe :wek je iets uit) of wordt het 80 cntt.nden lul kracht """ ellwr .Die 
pos illte.rr&SS811t als .,. elirekte okties ge-kx>ppol.ina is nu wrdoena>.-. kijken 
werd 1cu1nm -? allen naar okties,niet naar het effekt, 
M.b.t. de eis: het effektief terogclrin&or llo meten beitippen ui-rl<en en ideecn 
van de ziel:enruis• en industrieel afval- wrbredcn.Bui-ratie is bolatigrijk 
.~. word psul.d dat de AD niet ca uit te draaen·llo djn tot de lcanklusle 
11100t pon eisen dat alle radi<>-aktiviteit i"-. dat de kennis• mochustruetwr 
de wer.ld uit moet,..,. wol dat "" eon blijft bostilliD Clld&ks besisde.:okntiscbo 
dislwssie over het gebtuik van radio-ok- priru:ipes.Doordat binnen de buispoep de 
tie! .Uriaal op 11118 bomen brengen leemis niet aoed gespreid wordt ,wordt 
Op deze -.ier vût bet zJ.eloenlld.s.-afval 1eidersclvp sekreeerd teNijl het maar de 
als cleloo&ntel -.. bet Jcommerai..-afval vrua is of deze ........ dat zelf willen. 
dalooit weg. llo denbol un repenale overleJ&"'l .,. _, 

~-:. ~=.:: =.r ... '".'::~- t~!!r:~l~.~~,~r.:~i~:e 
op het afval te wijzen en lul vragen stol·bevol.ldna?Het pwol wn Un ADewogina 
lina te "_, over het afvalvruastult en cntbreekt ..,. is wol nodig.Niot alleen 
deal' oolc iets- te doen. kerM~~ergio aonpakl<!" ..,.r het -rgie- een tljclje gt<!n aktie nog g .. n kri· 
11o bomen de link IIOt bet ~os afvû beleid 011 de olo:o1oad..sche situaH~.Verbre-sis.Oe beweging zijn de plutsolijk 
-.cle overeenkalsten ~~ 41l.delljk den ~~UT vall:bewogina,vredes-a>na on aU leve groepen,die gun toch wl 
11o bilnon de Ocoanie als ld ,_, VOCI1lastenlr.-it.ees tce.VIIIuit de plut- door.Een nieuwe info·kampogne zou 
deal' vindt in..., klein gebied .....,1 daose11jke probl-tiek kan de 1 int • ., passieve ondersteuning van ... n-
pingen adels ~~JA~~- worden gelegd 110t kernenergle.81jvoor· sen gevon.A11een als buitenparlellll!t1-
vat van_ -·~· , beeld von de schilleboer of •tlieupa· taire b.,..ging kunnen we de sluiting 
tet'UI Ult La l!aque ""Wl.ndscale. pier of alternatieve energie naar de van kern<entrale's afdwingen.Wij den-

AKB· str1jd,Jutst 1n kleiM plaatsen ken aan dec,entrale aktie in .. n be· 
grijpen dit soort dingen sterk in el- poolde periode.Tijdens vredesde110 
tur.Verbreding Is een centru l punt In Oen Hoog aktievoeren ""de link 
binnen de AJCB,durvoor wl inhoude· kemenergie·kemwopens duidolijker 
liJk kunn.n praten .. t cl ups als vak· te •ken , (Bijvoorbeeld bij de UC"). 

Op zaterdag wen! er geprut owr strato- •ilieu·,vredesbewging en lokale groe· Enkel en vinden een afsluitende de· 
gte.Dit ging.., de hand vm een aantal pen vonu1t een oigen ontwikkelde vi· mo behngrtjk.Een goede inhoudel i Jke 
t 1~ (kort ) sie op energiegebled.IIOI auton00111 voorbereiding kOftOt v01k niet aan 

~):.C .,.1 j e bere!::,ge.:'."::\. je mti- zijn basisgroepon?Dit -• goed uit· bod bij kleinere dirotte att1es. 
vatie? ged1skuss1urd .Ot"den,anders wordt ten centrale &kt ie nu lukt niet, 
2)0...r 0115 doel en strategie.llolke rL:h- gezaoenlijk aktievoeren -tlljk.Over wel de<entrul OOidat dan lederoen 
ting moet do AD op.(pluuelljke aktie, de verschillende opvotttngen en Inter· dan op hun eigen •nier kan werken. 
-r in!01111ltie sewn cnkruit·achtii< ak- prototles over buiten-parl...,ntarts· Oe op zonciao ll!t zo'n 70 a 80 •n· 
ties,met altematieve'~reie aan do aana• en anti -pu•luentar1s• zou een sen voortgeutte dtsku$sie kon er 
pel> verbreden totdat ,.. alleen Irteed aparte the•clag georgenisoord kunnen opnieuw niet uit koan. 
zijn; WOT<Sin.Oe AJC8 kiest voor g-ldloos Oe Utrechtse groep vertelde dot ziJ 
Z)OYer ClllU uitpngsp<nt<Wl(Opori>aarbeid verut.Dit verzet 110et bedreigend vonden dit d.,e beweging geen bewo· 
Recllt op verzet Autcnc.de Anti·parl_,! zijn voor de atooelobby en de staat. ging •er .. s en dot er te wtning 
tair,Bu~ie v~c-rilelijk• We zijn het vortrouwn 1n eigen solldlrttett heerste.Oit ..,.,st aaar 
beid) • kracht verloren,dit moeten "" op· .. rst opgelost worden anders tonden 
4)0w1' V81'brecling en waar we dm nieuw opbouwn.We liDeten _..r greep ze niet IIH~\en aan nieuwe akties 
Mei.Hoe pak Je .Ut aa>? - krijgen op info-voorziening en pu· on/of stroctuur.Ook de ande,." grot · 
S)Over wat wil je bereiken •t okties? bi ieltelt caoov.e igen .. dia .We -ten pen deden hun verslag, -urbij t-
Atecalobby treffen het part-e COldor d9o1'91an met •nfornatie goven un groepen .. n bijna gelijkluielende 
d.M :etteD. • M •nsen 011 ons httn. idet'e.fl over structwr en deeentralt 
6)11at is de ....Ute oeiWoel iD de lem- We zijn 1100r henoaarderlng van 11ln· oktles hadden. Oe andere groep wilde 
enorgiec:yclus?(Buitonlandse cmtrale's, der grote/harde/naar buiten ~erlchte alletil over polt teke ontwikkelingen 
J:allwo,afvû fil\alld.ele okties ais okttes; schrijven/denten/t.v.·ktJkon binnon hot atOCMO·energ1e/bewapenlngs-
oux-trc<lll?J /filll •ken is ook aktie. lol>by prattfl. 
7)0ver ... sate akties en liOlke dan. a. 8epaoldo groepen "" - sa•n te wor- Het enige echte beslult .. s 0111 de 

hoe seef je deal' dan- vervola aon? ~~.~~~ ~~~n~ ::~~~lt!r:~~~- ~ ~mr•:.:ezr"'J~r~r~·~~=~c~t 
Het b 41idelljk dat dit nota! llll>lti• clenkon,Als j o de<entrul aktie voert OP "$APRIL KOMEN OM DE STRUC 
..,. klinkt, <11 dit bleek ooit niet te dan -t or ""1 ttn ~al de continu- TUUR Eli DE AlCTIEVOIIMEH ~ DE -
lopen. De ÜJI!'iddels tot * 150 ...son tm· tteit Zijn on eon landelijke baw· OROE .DE 17E IS 1" DE S.S.R. ; 
i<arceide dislwssimtcn helibon niet over ging waarop jo kan terogvo11on als I)[ 24E WMRSCHIJ"LIJK OOK. 
alle ende~ hetzelfde besprolcen. er "'t alnder ' lktteunbtedlngen' (fred) 
Oo zich J!ÎD&OD do dislllasslos blmóln do ztjn.Bij Cl!!ltrale aktie betekond 

ZATERDAG 

wete necheppeli iko 'IOOrtl.andort altljd dat de td\rljvere tiet probleem van 
zo goed in ziJn met de bedoeling de het epelaan van atoomafval onopiOibaer 
leek te overdonderen. vinden. MIJ!!Chien ia d.it we1 een bel~ 
INH:)l.().. er tl jn 10 tl.tttJeken dio rijk probleem waar elko oprechte wet.".. 
eUa focctten von het. aioomefy-.J Juidoli)k tehll(lpet- mee :ril als ·dJ o1 hij nader*t 
beliChten, t .w.• Red:lo.aktleve: straling, ov~r de 9f'ondalagefl van onte wetonechap. 
Afvelhoeveelheden, VotpeJdcingemethoden, Men hinlct op \wee gedachten - enerzljda 
TuueMpslag en opwerking, MolhOCkon probeert. men mel de besl8énde wet..,.. 
van dumping, O...mplng in zoutkoepel•, tellep de nadelen vel'l die wetenschap 
Het zout , Zoutkoepel• en krlter·le, te butrijden en eneterzijde lfOelt "*' 
Oe ( zout)mljn, Erv•rlngen met zout. ook we.l dat er iet• ttelemaaJ mta la 
Voor de leek op atoomgebied een zeet met d.tt wetentehappelijk denken t•lf. 

!~~za:~an~~en:al or:i:terhoe~el~ hCrU de JOnge 

voorbeelden bevel ,...,.uil blijkt dot ATOOMAFVAL lH BEWECJHC 
het met de veiUgheld ven etoomenergte 
•••r olechl gatleid 1.. Hel be9int el -..-zicht -do ",__tlel< -
In heL -•te hoofdotuk mei de beoct..ii- rwt -•f o,...L 
vin9 ven wal tedioaklieve atrali"9 Nftleu(ederoUe Ct'Oftf.nQM 
lnhoudl met doanne een opoommlng ultgevorl/ 'Df Hak!Dl' ISBN go-70622-02-S 
van de hoeveelheden 8lralifl91Produklen 
die vr1)9ekomen .zl;n door de teaten 
met atoombommen en de gevolgen 
daarweer ven op de gozon<hejd ven 
""'"""" DuldttiJk wordt In dit hOofdolul< 
dat hel. wericen met. modeHel" in de 
wet.ettat:t\•ppelljke wereld z.eer onYoltedige 
informetio ophtYert. fn de pr-• klijk 
ktopt datt dul ook weinJg van deze 
modellen. fn hel hoofdlluk Oivene 
methoden ven dumpi09 komt tot uiting 
da t de ILromlngiMOdellen dl• door 
hydroh:n~en worden OP9'Iteld in <te 
we rkeUj$cheic1 helemaal niet tcloppeo, 
mNr toctl ~er el dle jeren gedumpt 
mot die ·1 Ueve modellen alt wat 
het 'weten happell)k verentwooro·. 
Do wotentehl\iPen wggeren met een 
model de werkell jkN:ld na te boouen, 
«.e weten .zelf ook wel dal het niet 
klopt meer de teken In de regering 
en parlement hebben nog ateect. een 
heilig onttag 'IOOr de welentehiPPet 
or .tij maken met opzet qebr1,1ik van 
de kortzichtige konklutlet. 
ln bijna alle hoOtO.tukken Y&tl het 
boc!k komt dit lervg - de handige reqerin
gen gebrulken de kottzldltloj1eld van 
de ~tenechapper en de wetenachapper 
pakt 0. regering door ze voor vold0t'9'n 
1e itoo te pleeteen. Hieme worden 
de parle-~ten via 9fh••l of qedeelteHjtc 
geheime st.ukken ook weer voor Yoldongen 
feiten C)8Pl.u.ut.. kortom de a.t.oomttaat 
waar-In do menMtl watden eangep411t 
aen de teeNdek ... wat ken moet en 
wat moet ken. 
In f'let boek ttaat uitgebreid hel. get}c»· 

mei veo Ven Aerdanne met de opwelicinc;p.· 
kontrekten, de htugen• en de- verdraalde 
rellen. wn ik ner goed vind Ja de 
e venwlehUge- opbOtJw in het boek vèl'l 
teehnieche, (medlech) eoeiele en politietee 
feiten. lete mlnder Q08d vind lk daL 
de wetenK'hep z•u niet toYHl krillotc 
oplevert. - het djn de meneen die de 
wetenec:Np naet goed toepauen en 
mlobrulken. Hieruil bltjkl <llldelijk 
dit de tc:hriJvera ook afkorrwtig zijn 
uit dlozetfde _......,_lljl<e wereld. 
Oo aomm1t)l plaateen lh het boek komt 

breedst 
Oe zogenallOde 'b,_.' •a.tscllappelljko 
diskussie levert -r eens .. n bewijs 
van het feit dat zij eigenlijk zeor 
51101 ts, beperl<t tot •nsen oet geld, 
en dus tot de voorstanders van kem· 
energie. Op 3 .. 1 organiseert onze 
jonkheer in ·--rl<lng oet de ECN 
een bijeenk-t In de Jaarbeurs· 
tongreszul te U~Tedlt. In leder 

~a~ B:":t ~,!;~;t!!~kl'!;l~g-
tn van binnen· en bultelllandse 

::~·:ter~ = ~t=~~.; ... 
voor de konferentie, i-rs de kon· 
terentte Is ook bedoeld _,. e111eu-

m~=:!'!!r .~·:;.~:: .:..~% .... 
Do Bra.., steekt er ,zeer effektlof, 
Hn stokje voordot de zaal vol kent 
111t 11111t~.~tktlv1sten. Do kosten 
voor het bezoek aan de kon,.rentle 

~;<~~~ ~~Jt~r.~~èt.~n dat 
Het Is wl duidelijk dot deze bij· 
eonk-t een onderonsje zal worden 
Vlll He,.... '11ln Stand. 

Arionne 

Eind februari """• een schip utt zuid· 
Afrika In de hlven vtn 8oltl..,re. 
De 'St1 Constantll hod kontalnon 
Mt z.g. yellowcate un bOord w11rvan 
er fin 1Mdt stukgegun. Dit ongeluk 
gebeut"ête op volle zee ••r pas 1n 
de 1'11vt1t IlOeSt Mn speehle betlllnnfng 
de rotzool oprol- . Oe dok".rkers 
vertrouwdon de zut niet en welgorden 
ondanks de belofte vtn vftl"lllll hety 
no,...lo sahrh het schip te lossen, 

:~~t:'t!t:~~ '=r:::~-= 
een klll(lagnt tegen te houdoft. 
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Namens het fîlm M
zaal-inia~ief.

OP 17 APRIL PRATEN 'WE VERDER,OM
PRECIES TE ZIJN OM 12.00 UUR OP
SBR _ BEMUURDE WEERD WESTZIJDE 3

IN UTRECHT.
IEDEREEN DIE OOK ZIN HEEFT OM
HIEROVER TE PRATEN IS WELKOM.
ALS JE NOG MEER INFORMAtIE WILT
KUN JE BELLEN NAAR LEA
020- 25 91 85

Je voert samen aktie n eeel ,
om één ding dat je op korte termijn
wil bereiken.Belangrijk is dat je el
kaar daarop vindt. maar dat je je to
taal eis (een betere m,,'ultschappij?)
niet uit het oog verl iest en daar ze
I:.er geen concessies aan doet om samen
te kunnen werken. In de samen\'jerking
met een andere groep of organisatie
kun je jouw ideeën over het atoo~ro~

gramma Mar voren brengen.Zo'n situa
tie kan zich daar goed voor 1enen.
Ons verzetsperspektief moet dus een
offensief perspel:.tief zijn.We Il'<oeten
op passen dat we onszelf niet teveel
beloven.De anti-kernenergiestrijd is
niet zo gewonnen. we moeten een lange
adem hebben.Een lange termijn-strate
gie dus.
Leek het er iJl 1980 nog op dat we 00
waard echt dicht zouden krijgen. we
weten nu wel beter.De kernenergielob
by is meer dan de twee centrale's en
de lleN.Het is een verstrengeling van
wetenschappe11 jke .pol i t ieke en ekonomi
sche belangen die uiteindelijk leiden
tot een toteale atoomstaat.Ooor deze
komplex€ belangen is het niet gemak
kelijk snelle resultaten te behalen.
Voorwaarde voor een nieuw offensief
verzetsperspektief i 5 dat we onze arM
gumenten op een rijtje,·letten en een
redel ijke inschatting ,maken van de
atoomlobby nu.

TERUG NAAR AF
Wat is onze motivatie om tegen kerne M
energie te stl"ijden? Het gevaar van
kernenergie is meer dan de kans op on
gelukken met centrale's.Onze reden om
tegen kernenergie te lijn is VOOl""name~

1ijk dat we de greep verl iezen op ons
eigen leven. Kernenergie is onkontro
leerbaar,Het is een onderdeel van een
apparaat dat zo groot en onoverzichteM
lijk is dat het ons gaat beheersEm.Per
fektionereing van dit systeem leidt
tot de atoomstaat. •

Dit stuk is een zeer beknopte wwer
gave van wat we in twee dagen alle
maal bespl""oken hebben.we wa ren nog 1ang
niet klaar.
Belangrijk was hoe we praatten.We wil
den elkaar en omelf opnieuw motiveren
om d66r te gaan. de strijd niet op te
geven omdat het allemaal zo moeilijk
loopt en omdat het zo onduidelijk is
waar tegen je vecht~

Uitspitten van wat er gebeurt en hoe
de atoomlobby zich ontwikkelt en daar
een nieuwe inschatting van maken geeft
lMr~pel<t1ef om dool"' te gaan.Je weet
weer waar je mee beZig bent.
Er zijn nogal wat feiten over tafel ge
gaan.Het was allenninst de bedoel ing
om elkaar af te tl""oeven of ergens van
te overtuigen of een standpunt dool" te
drukken.De feiten waren bedoeld als on
dersteuning van wat er gemeenschappe-
1ijk was in de groep.
We zijn er snel vanaf gestapt om aan
het ei nd van het weekend een kon
kreet aktieplan op tafel te leggen.
Dit lOU vertroebelend werken op de dis
kussie.We vonden het belangrijk om
eerst deze diskussie d66r te voeren,
voordat we over konkrete invull ing zou
den praten.
We hebben goed naar elkaar geluisterd
veel tijd besteed aan waar we het wel+
en waar we het niet over zouden hebben.
We willen voora1 doorgaan met deze ma
nier van praten ovel" dit onderwerp om
uiteindelijk. te komen tot een konkreet
aktieperspektief.En we moeten zo blij
ven praten om ontwikkelingen bij te hou
den en te bl ijven zien waar \'je staan
in dees wereld.
Met andere groepen of organisaties sa
menwerken kan op bezwaren stui ten: wil
lenwe bijvoorbeeld samenwerken met
een vakbond die werkgelegenheid wil be
houden in de wapenindustrie? Oe vak
bond is niet één grote slechte organi
satie om die reden.Als het bijvoorbeel
gaat om arbeiders bij de Hoogovens die
direkt te maken hebben ~t het radio
aktief aha 1 in Velsen dan kunnen we
met de platselljke industl"iebond samen
werken.

Na dit heleverhaal komen we uit op
dri e punten waar we ons verzet op wi 1
1E!111- richten:

i DE FUNK.TIE VAN DE IfEDERLANDSE
ONDERZOEKSCENTRA. •

" RET INTERNATIONALE KARAKTER
VAN KERNENERGIE

" DE LINK MET KERNWAPENS

Het zou te snel zijn om direkt hiervan-

KERNWAPENS ALS MOTOR
Kernenergie is nooit een op zichzelf
staande ontwikkelhlg geweest. Het hele
kern-energieprogramma is na de W.O II
ontwikkeld als dekmantel voor de pro
duktie van kernwapens.
(Na de boIllllengooierij op Hyroshima en
NaQasaki was het \loor de regering van
de V.S. noodlakelijl:. om een "'atooics
for peace"-programma te ontwikkelen om
de massale protesten tegen kernwapens
in te dannen)
Nu kernenergie op kommerciele wijze
energie moet produceren blijkt toch
dat toch meer haken en ogen te hebben
dan ze oorspronkel i jk gedacht hadden.
Kcmmercieel gezien is de kernenergie
produktie minder interressant voor de
atoomindustr'ie {na 1972 zijn er nau
welijks nieuwe centrale's in west-Eu
ropa en Amerika gepland, dwz dat er
daarna wel gebouwd is. maar niet ge
pland).
Waarom is de pro-atoomlobby dan toch zo
ster-k1 Kernenergie is altijd Icwa kennis
en produktie van grondstoffen direkt
verbonden geweest aan atoombewapening.
Tussendoor hebben we ons ook gebogen
over de financiele argumentatie tegen
kernenergie.Het is moeilijk hoe je
daarop in moet gaan: ga je je op glad
ijs begeven en op hun nivo een diskus
s ie aan of weiger je dat? Je kunt het
eventueel als ondersteuning gebruiken
voor je andere argumeneten.

Marjolein.Bert.Kees en
Peter.

§l~~:d1tëglÎodewaard-blokkadein 1981
is er binnen de beweging ~n proces

~~ ~~:~n~:~~~ ~~~~ ~:~::~~~~nis
en deJelstellingen. met als gevolg
een groeiende openheid. Daarnaast is
er het afgelopen anderhalf jUl'" ook
een veelkleurig verlet gevoerd. met
name tegen de dumping van radio~

aktief afval in zee en tegen opslag
op land. Wij willen graa~ leren van
die nieuwe ervaringen, d1e er intus
S$n zijn opgedaan.
De AKS is toe aan een gezamenlijke
kampagne. Aan plaatselijke initia
ieven heeft het de laatste tijd
niet ontbroken. maar als we de stop~

zetting van het kernenergie-pro
grillll!la in Nederland en over de gren
zen wi 11 en bevorderen ,dan i s het
(lok nodig dat _we als landelijke
beweging onze kracht laten zjen.
Dat kan alleen als de AKB meer
flexibiliteit toont. Volgens ons.
is het het beste om een kOllbinat1e
van aktievonnen te hanteren, loals
gëdäan 1S door de bevolking van
Velsen. Er bestaat niet één strijd
vorm. die alleen za1i~kend is.

TOELICHTING BIJ
LANDELIJKE AKTIEDAG

op dit tentenkamp is el" geen doord.ich~
te strategie uit gekomen.
Oe basi sgroepen-beweging
is in een moeiliji<e ilnpasse beland.
Het perspektief Dodewaard - een
snelle sluiting afdwlngen door
één massale blokkade te houden
- is voor veel mensen dood. Maar op
het moment ontbreekt het aan een ge
meenschappelijk perspektief. Dit voor
s.tel is. op zich niet voldoende, maar
kan ~1 een aanzet zön tot vernieuwing.
Daafl'laast moet de politieke overtui-
ging groeien, dat wa ala beweging
wel al serieuze resultaten hebben
geboekt zoals géén uitbreiding
ven het aantal kerncentrale5 ~

maar dat volledige stopzetting
van de ker-nenergieprogramma's
ln Nederland en over de grenzen
een kweatie VlIR longe adem IS:.

Willen we een beweging zijn d'ie_ kracht
ig is en bedreigend. dan moeten we een
offensieve strategie ontwikkelen en
dus ook offensieve eisen stellen.Onze
akties moeten uiteindelijk dool" ons
zelf bepaald worden en niet door Winse
mius of ~n andere lul.Daarvoor is het
belangrijk om te kijken wat we gemeen
schappelijk hebben, waarom we tegen
kernenergie strijden. Van daar uit kun
nen we eèn verletsperspekt1ef ontwik
kelen waarmee we verder kunnen gaan
als beweging.
Interne di skussies over tegenstell ing
en in de AKB (bv. sexisme, wel/niet
massale akties) zijn belangrijk, moe
ten gevoerd bl ijven worden, maar we
hebben ervoor gekozen om het daar nu
niet over te hebben.
Verbreding naar andere ol""ganisaties
of groepen toe is zeke!" geen voorwaar
de of vel"zekering voor onze eigen

~:~c~ri~:w~r:~~~~n~=r~ta6ni;nul~~~~~s-
punten en eisen duidelijk stellen.
Uiteindelijk is het tléle kapitaHstie
se systeem bedreigend. waarom kiezen
we dan speciaal voor strijd tegen kern
energie? Kernenergie is een van de

KORTE HI5TORI'SCHE
HET PLAN VOOR EEN

t.I' ligt een aktie-YOOI'lllel op tafel
bij de AKB, maar het is bepaald
geen ei van Columbus; Dat kaM
nauwelijks genoeg worden benadruktl
Ideeën om de strijd gedecentraliseerd
te voeren leven al lang binnen
de bewegln9'
1111 in 1980 was er in de Dodewaard
Chat-Dicht Beweging een minderfleid,
die redeneèrde, dat je niet al
je aandacht en energie moet gebruiker
om één massale, direkte blaklo:ade
uit te voeren.
Die minderheid probeerde toen
duidelijk te meken dat je de ME
niet zou kunnen versla.an in Dode
waard. Het gestencilde voorstel
om 'gedecentraliseerd' aktie te
voeren bleef onbesproken op het

~~9IJ\k:::dl~ bet land$ltik dode
waard overleg beslotetl dat tljóens
de week van massale blokkade overal
prikakties gevoerd louden worden.
Elke dag had ~n eigen thema
Het uiteindelijke beeld werd toch
voornamelijk bepaald dOOf een
massale t.oeloop naar de magische
plek, naar Dodewaard.
Dat de prikakties minder uit de verf
gekomen zUn komt volgens ons niet
alleen door de situatie in Dodewaard.
maar zeker ,Oftk omdat ideeên Gver
gespreide aktie!; nog te weinig leefden.

Om een
hele serie redenen (smerige taktieken
van de regering plUG eigen blumlers)
neeft de beweging in dat jaar
een blauwtje gel\Jpen.
Het jaar daarop, in 1982. was
de AKB nog niet bekomen van
deze schok. Tijdens hel 'Amelisweerd'
kamp lag el" een Amsterdams ektie

voorstel, dat veel raakplAlten ver·
toont met het onze~ het wilde
de aandacht vestigen op verschillende
ai<tle-dtrelen, in plaats vart gefh:eerd
te blijven op één 'speerpunt' net
ais toen was één der o'l/erwegingen,
dat de beweging door spreiding
minder grijpbaar ZOl.l lijn voor
de ME en rechtse groepen,
Bovendien ben je bedreigender voor
de atoornlobby en de overheid doordat
je het initiatief in eigen band houdt
en beweeglijker bent.Over bet voorstel
is tijdens het AmeHsweerd-weekeinde
wel gepraat, ~~d~or de beroering

Dit is een verslag van een groep men
sen die op het diskussieweekend met
elkaar gepraat hebben in de filmzaal.
Wij zijn willekeurig bijelkaar gaan
:zitten. mensen uit Rottel"dam,Zwolle,Am
sterdam.Nijmegen en utrecht.
Voordat \'re gingen praten over speerpun~

ten.verbreding.massaal/centraal of re
gionaal/decentrale al:.ties, vonden we
het belangrijk om het eerst over an
dere dingen te hebben.Hiervan een ver
slag.
We hebben eel"st gepl"aat over waarom
het zo slecht gaat met de basisgroepen
en waarom er lIJ weinig mensen waren
op het diskuss ieweekend.
We hebben een klelne analyse gemaakt
van de ontwikkelingen binnen de AKB en
de anti-kernenergiestrijd.
Oe belangl""ijkste konklusie was dat we
de laatste tijd in het defensief zijn

lblj~~~e;j?:h:!~~~1~~ii ~e~:~~~~n
van dat we ageren.De reaktie op de af
valdurnp'ing was sterLMaar we hebben
ook dingen laten 1iggen waar we op had
den moeten reageren, zoals een snel
le felle reaktie op het rapport van de
kommisie Beek of het ontslag van een
werkneemster in Borssele.

april}. we suggereren het volgende tisch worden voorbereid en uitgevoerd
zeven-tal eisen: Door eerst de kontakten tus.sen de
1) Geen dumping van radioaktief ~:~j~t:~l"Ok~~l~gl~Bt~a~e~~d;~~n
afVal in zee. d 'd t
2) Sluiting van kerncentrales in opnieuw worden opgebouw • .i. eze pun -
Dode\\laard en Borssele. en de onder:- en sluiten aan bij de ideeen over een'
zoekSreaktoren. fabrieken ell labo- ~~9~~i~~:~~;s;~~~~~~'1~~:n~~j groep·
ratoril'l. die gericht zijn op het ge- O<lor het verzet te spreiden zijn de
brui k en de voortzetti n9 van -kern- aktievoerders mi nder kwetsbaar, ze
energie. kunnen minder makkelijk te grazen wo-
3) Opslag van het tot nu toe gept"'O- rden genomen door de Mobiele Eenheid
dtrceerde radioaktieve afval in de en andere extreem rechtse groepen.
terncentrales van Dodewaard en Bors- Terwijl de tegenstander gedwongen is
se-le. om lijn aandacht te verdelen. zijn
4) onmiddelijk starten met het schei- wij beweeglijker en kunnen het ini-
dan van radioaktief afval naar de bron titief beter in eigen hand houden.
van herkoms t. Er i s zodoende ook mi nder kans op
5) Het effektief terugdringen van de eskalatie. op geweldadige botsing~
ro!ldi<lal:tieve afvalstrOll19n afkomstig en.
Jit industriële en medische toepas~ Tenslotte veM'lachten we dat door de
sings gebieden. stortvloed van gelijktijdige akties
6) Geen ~ewerldng door de Nederland- het publiciteits-effekt wordt ver--
se overheid aan de kernenergie-pl"O- hoogd. Tel" illustratie kunnen we ver~
granrna's over de grenzen. wijzen naar hèt effekt van de akties
7) Stopzetting van de kernenergie- in Zijpe. Velsen en Arnhem, die in
prograJ111la's over de grenzen. het weekend van 26-7 februari toe-
DOELSTELLINGEN. vallig samenvielen.
om verwarl""lng te voorkomen viOden VOORWAARDEN.
we het belangrijk, dat de doe1stellin- WH het plan slagen dan moet wel aan
gen van de landelfjke aktie-d03g van een aantal barde voorwaarden worden
te voren duidelijk omschreven zijn. voldaan. Allereerst cen goede koör-
zelf denken wij aan deze punten: dinatie : de voorbereiding van de
i) het parlement onder druk zetten akties moet regionaal werden gere-
om het kernenergie-prograllllla te geld; wat betreft de ve'r"Spreiding
stoppen i1) de atoomlobby aanvallen van infonnatie is ook enige lande-
Hi} de verbanden blootleggen tus- lijke samenwerking vereist.
sen de onderdelen van het kernener- Het lijkt ons belangrijk dat regio-
gie-progranma. nale overleggen worden gevonnd in
iv) zorgen dat mensen blijven lla- die regio's, waar ze nog niet draai-
denken over de gevaren van kernener- en. Vel"'sterking van de eigen or9a-
gie en over de relatie tussen kern- nisat1e van de AKB is een noodzake-
energie en de bestaande lllachtsstruk- lijke voorwaarde. Dit geldt ook voor
turen. de verspreiding van infonnatie. Re-
v) bereiken dat veel mensen binnen gionale persgroepen hebben de taak
de beweging aktief worden/blijven. de 'eigen' akties naar buiten te
VOORDELEN. brengen. Een gezamenlijk overleg van
~ijke aktie-da~. zoals wij regionale persgl""oepen dient de lan-
die voor ogen hebben. b1edt een he1e deHjke pers vroegtijdig te infor-
serie voordelen- boven het houden meren over opnebare akties. bij-
_van een direkte, massale aktie op voorbeeld door pel"'Sber1chten uit
êên plaats. Voordelen, die gelden te geven. De linternel voorwaarde
naast het feit dat het hele kern- is. dat aktievoerclers bereid zijn
energie-programma aan de kaak wordt voor het geheel verantwoordelijkheid
gesteld. te dragen. We zijn vrij in de keule
~~t~:~~:~~ik:O~~:~~-~:ae~:~ne~~ van aktievonn. maar moeten ons ter
vrij om openbare of geheime akties deien rekenschap geven van de ge-
te bedenken; om aan een vreedzame vo gen. die eie~n keuzes hebben
demonstratie mee te doen of aan voo,r de landeliJk aktie-dag: •
een bezetti ng op een verrassende -- -'7i3'i'83-:-' --
plek. om een blokkade mee voor te ~~de~c~~~~;~~~~en~:~k~~;jo~~~~en
~~di:~:nn:i;~~ ~;ik~~~~~~~ ~~~ekent (Witte de Witstraat 126 1

'

dat ieder haar/zijn kreativiteit Amsterdam) of naar Bert (Hoofd-
kan aanwenden. weg 370 ". Amsterdam).
Verder kan iedereen beter op de hoogte Mondelijke reakties ho en we te
zijn van wat er (regiooaal) gebeurt. horen op de
De akties kunnen meer basis-detnOr=':::ra;:-_...:.._"_"_'_4_a_,_r_il_
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Het is een zeer geavanceerde technolo- kemcentrale's getloouwd.De, veHigheidS- we gepraat welke krlteria we aanhouden
gie.8innen het wetenschappelijk denken nOl"l'llen liggen daal" ver achter bij ons bij het loeken n/lllr speerpunten.Zoals
in tellllen van vooruitgang van de wel- zodat het genlakkelijker ts'om daar te indertijd Dodewaard uitgekozen was om-
vaart en de technologie gaat men ervan bouwen.Oude modellen centrales worden dat het de zwakste schakel was (?) 1'1'11-
uit dat de nieuwe technologieën in daar bijgebouwd ter'Wijl ze in Europa lwn we nu, vanuit het voorgaande, dát
principe goed zijn.Gevaren worden af- en _rika allang verouderd zijn. nemen wat we het meest bedl""eigend vin-
gedaan als kinderziektes die oplosbaar *Urenco krijgt uranium uit Namibië. den van kernenrgie.
zijn.Gevaarlijk zijn zowel de denk- Australiä, en Amerika waar autochtone Wat dat precies is en welk(e) objekt
trant als de resultaten ervan. bevolkingsgroepen voor uitgebult wor- (en). is nog niet aan de orde.
Onze eis die uit deze motivatie voort- den. Vervolgens levert de tIC" verrijkt
vloeit is: we willen meer kontrole en uranium aan Brazilië.
zeggenschap over ons leven.
Dat stopt niet bij Dodewaard,Borssele
en Al11lelo dicht.Andere grootschalige
onkontroleel"'bare (energie- )projekten
zijn Dok bedreigend.

NIEUWE KERNCENTREAlE'5 ?

Hoe staat de atoomlobby er in Neder
land voor?
We gaan, ervan uit dllt er geen nieuwe
centrale's kornen om een <!I<!Intal redio
nen.
'I< Ondanks inpak-pogingen zoals de BND

blijft een groot deel van de bevol
king tegen kernenergie.Nieuwe cen
trale's komen er niet door.

'" De nederlandse industrie is niet in
staat nieuwe kerncentrale's te bou
wen.

I< Kerncentrale's zijn onrendabel geble
ken.

'* Het is eenvoudiger om met België uit
te wisselen: ons aardgas tegen hun
atoomstroom.

Geen nieuwe centrale's dus, en Dode
waard en Borssele gaan op den duur ook
dicht (noc 1ang nog)?
INTERNATtONALJSER [NG

Oe laatste jaren heeft de AKB zich
voornamelijk op Nederland gerîcht.Kern
ene1"9ie heeft een sterk internationaal
karakter. Het is belangrijk dat we daar
meer aandacht 1I11n gaan besteden.
Oé internationalisering komt o.a. noor
voren in de volgende punten.
*HiervDor hebben we de uitwisseling

met BelgH;$al genoemd. In Europa is een
heel- koppelnet, dwz. dat alle op dit - - - - - - - - - -

net aangesloten landen stroom uitwis
selen via dit net.Hoeveel atoomstroom
komt er dlln ult je stopkontakt 1
'*Nederland neemt deel aan internationa
le projekten: de UCN iS van Nederland
Duitsland en Engeland.Kalkar is van

Duitsland. Nederland en BelgHL
"Oe bestaande onderzoekscentra (KEMA.

TNO.IKO.ECN) houden een beperk.te
funk.tie in het atoollOnderzoek.Zij le~

veren vooral materiaal aan Urenco en
Kalkar voor verdel""gaande technieken.
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Gea-p.reJc. met Un en Ank van Wiae. 

Lin 1.8 al ru.ia 5 jaar verbon
den met Wlae , Ank pas &nkele 
maanden en we.rkt vla een uit
w1aael1nqtproq·ramma met een 
1>u1 tee m111euor~taniaat1o 
Lin we.rkt eind• 1 januaJ:i niet 
meer als een betaaldé kracht 
voor W1ae. Het kantoor wordt . 
nu hel...,al <!oor vrijwilli9-
era (#arund. 
Ooot: de zq. energiekr1s1a on 
d e toegenome,n diek.u.ssie over 
(kern)ener91e ontatond bij di
verae 9roept.ringen ee.n behoefte 
aan onafli&nltelijltê 1nform&t1e. 
DJ.t leidde in februari 1978 
tot. de oprichting van Wlae. 
Er wazen bier in Materdam 
zo'n 200 atensen bijeen J uit 
Baekenla_nd, Catalonië, Frank
rijk, de. Verenigde Staten, 
Du1teland, Zweden, Japan enz. 

Hoe Is het - Wlse ~nnen · ? 

0. 9eschiedenls Is eigenliJk el 
heel lang. Het 11 In do beglnJerett 
ven de ent I kernenerg I ot>eweg I ng be
gonnen on Is daarna gegroeid en 
v66r 1977 varen er ecm aanu I 
kongressen In o.a. M8)(1co en op 
een geg-even lftOII'Oftf vonden mensen 
Mt ro.er an te mo«t1'en v&ehten 09 
kongressen om I ots te wo ton to 
kcmèn over do sltuatfo von kern
ener-gie In e i gen land. loen In 
novlftlber 1977 ziJn een aanta l 
--.nsen biJ elkeer gekartên IMt Mt 
®a 1 om éen orgaen te kroelren 
die &rVOOr zorgdraagt dat man 
konstant met el~ar In kontakt 
kan b lljvon op een htngere 
tennljh. He1 6oel was ook een 
verbreding von h.et onderwerp 
en de IIIOgOI IJkhOid -r """sen 
i'e betrokk~ biJ d• ont1-k.ern
energlo ektlvltel ten, wel !Mi 
de nadruk op de plaerselljke 
aktlvlsten. Er I'IOOteft Mn aan-
tal •nsen bereid ziJn a.~ to 
relten YOOr lnfot'lllat le en. om 
kontakten te onderhouden, w~l 
met de nadruk op de 'grass-
roots' ekffvla:ten. ' GI'"ass .. • 
f'OOts' Is een Engelse organl .. 
s.atle die vonult de basis 90C)rga
nlseel"d is. 
In februari 1978 ziJn ruim 
200 mensen ult Europeen enl<o1o 
lnênsen ul1' de V. S. en Ikzelf uit 
Austro l lö <Ik wos toon In Europo> 
biJ elkaar gekomen. Vo hobbon tQOr 
be$loten om ~~~&t elke.ar een orga
n i sat i e op to richten. We waren 
fMit 8&sken, Mnsen uit C&talonil, 
u i t Zweden en Ou l tslond. He-t was 
pra.c.ht lg a. te z i en el die natlo"
nalltelten. Do orgonlsetle werd voor 
een groot deel door het Lek verzorgd, 
hOewel WIS() verder nlot mêt het Lok 
verbondon Is. 
Oe toen opgerlc:hte org.anlsotle $te l
de zich ten doel om ln~onnatle te ver
Z&meiOtl on door to &prol on attn oe b-o-
woglng tegen kernenergie dlo toon 
st erk In opkomst was. Met deze lntor
lllltfle kunnon Cl4n de okt les togen kèrn
energl e vors-terkt wor-den. Een voor
beeld Is het ak-tle-voore.n In Enge
laDd teg&n de Invoer von Australisch 
urani\M!I. Oe lnf0t"1118tlo Is duideliJk 
oktle-f}8-r fcht dus en onn kennis 
over de uranlum-wlnnlng en uraniiJII'I
handel vetrd dankbaar aanvaard. Nu 
hebben vo veol lnfonnot Ie CNor de 
opver k l ngsfobrlek 111 Cape de l a 
Hogue on lwnnen d it doorspeton near" 
bljvoorbée i CI Stop Borssolo. Op eon 
gegeven moment kan er bijvoorbeeld 
een grote behoeft ontstaan Infor
ma-tie over urani~J~D-verrljklng. ovor 
de s l f-ut~t l e In Jepott, hoe het mt de 
St-Ille Zuidzee zit, dan ga Je die 
richting op ll)&t de lnform.otle-vel"'-
2atM I Ing. Oado1' de beweging 10 g1-
gon11$Ch groot i s, moot je ook vat~k 
kiezen welk onderwerp Je biJ de tl.op 
neetlrt. We houden ons bijvoorbeeld nlet 
bezig NJt de karnbe'li'apenlng. We 
houdon ons dus niet bozig met da 
politieke diskussie over de pleots l ng 
van kernvapen$ en zo. 

ttou<Jeo j ut 1 Te je ook nie-t bezig ID8t 
de link 1ussan uronlum-t~~ljnbouw en 
de produkt I o ven kornwopons 1 

Oe link Is niet moelliJk t e vinden 
maar eU oen a kt l..-gro€tp z:elt ~~tGt 
Informatie komt kunnen we er vel 
over schri j ven. He't g4M)ourt zeidon 
dot .". een verhaaI pI eo I tsen over 
de voor- of nodeJen van een plek 
els -:ze bezig z i jn 11181" het bOuwon 
van oen kerncentrale. Wo schriJven 
dan over 6e 1ft09GIIJk.heden on~n aktie
voeren on ovor de a kt l a daartegen, 
dua voor een ektle-groep. He1' heeft 
"' I zijn grenzen, ve zoueten pog l na ' s 
YOI twnnen schriJven over of tegel'\ 

dit of dat ertlkel, mor dot Is 
ondOenf IJk. Wlse Is ook nlot ver
bonden met een biJpaalde stroming bin
non de anti- J<ern·onerg·le beweging. 
Er ziJn bijvoorbeel d in Duitsland 
ekOioglscho fascisten, eeer die veth~len 
~on ve ook niet schri jven, en er 
ziJn bepaalde oktles die echt vf"'(N-on
vrlendGI IJk ziJn, daar ga.en wo ook niet 
<Nor schrijven. liet Is e lgell j k een 
~rsoooiiJke keut van mensen dlo b i J 
\lflse zltte.n, het Is niet lets dat In 
do stetuton of veot Ik veel veer Is 
vastgelegd. 

Ik kan me voorstellen 4of het wel 
spannend 1s ; Mbben jul li e geen 
moeite met het onde,..scMid tusson 
reçht-s én linkS In de beweging ? 

Ik gel oof dat Cllt niet zo speelt . 
Het gaat bij ons om ~l eln.e kon
toortjes en tfl8t nM18 In Duitsland 
kennen we de .en sen goed. 

Waar Is het kantoor In Oultsl end 1 

In Bt"tMGn. 

0. f l nanctl le toostand ven Wl se 
schijnt op dit moment niet zo roos
kleurig te ziJn. Wie of "ot hoet-t 
jullie a ltijd ond<!rs~ound ? Ik 
noem niet aan dot Jullie van de vind 
geleofd hebben. 

Oe OOA • In Oor'M;l~Mrken heeft oor
spronkeliJk het Idee gehad 011 d i e 
butt on met 4at ZOf"'netje 't(arnene,... 
gle 1 Nee, bedankt. ' to fiiOk.en. 
01 OOA Is &er~ overleg-orgaan von 
do enti·J<el"'nenrgle-bowoglng 1n,Oene
o~~arketl, maor andérs <~;en de Nederland
se A.K.B. Ho't ldoe Is van 6 jeor 
~loden on nu tJebb-on z.o het In 40 
versc:hll l endo talon vertaald. Ven.of 
het begin neef~ de OOA de 09brnegst 
gebru ikt •n het wordt ook In de tenden 
.n pleetHn vaar do desbetreffende 
t-aetl gesproken vorctt verspreid . 
Oe OOA heeft een afspra.ek geraa~kt met 
ol fo groepen 0111 10% van de verkoop
priJS v&n elke bu11'on I n oen Inter
na-tlnaai fonds to ston-en : tM Trans· 
natlonel fund tor lnt8rnotlona l comm~ 
f"lc.t lofl, d•t •~ dus. ""' losen fond&, 
en ze hebben bes l oten om de eerste 
tvee jaor Wlse a l s projekt van ln'for
not lonale Infomotie te $feur.on. 

Dat Is dus von 1978 tO't 1980 gebêunf 1 

Ja, sindsd i en steunen ze ons nog steeds. 
Wlse krUgt nog steeds geld van het 
geto ZOfU'M)tje, ·fM.br $h~eds mlnder 100ns 
!<open he1 Giftdat loGoreen er Inmiddels 
al zes van -heeft . Ze varden nog steeds 
verkocht, al l een nl•t meer op de setlaat 
van een paar jaar géleden. Wot Clat be
tekent Is dot de opbrongsten en dus 
onze Inkomsten ochteru i t geen en de 
Whe ven andere l nkc:nsten afhonkel ljk 
is. Voet van ons géld dat bl nnenkotl'lt 
voor publlkot l es on I nformat ie ver
sprelding wordt godol<t dO()(' abonne-
Mnten, daar zit ook geen winst rn. 
Hot Is moelliJ I< cm de kantoorkosten 
te dokqn ; do I<Oston Vbn de fel e
foon,rle -telex 8f'll. En In de loop van 
4 Joar z l jn "e groter geworden ; 
14 kantoortJes, ollfttl'l)a l gedacentra
llseerd, dus a l leenaa l In kol\'tekt 1110t 
elkaa,... Er Is geen hoofdkantoor, 
ll'l&lJr er wtOrdt voor getergd dat i ede
reen In kontalct bliJft, vltt oen 
overl e_g 3 maal per Jaor. 

Oa:n rel s1 I odere-on naar Mn bepa.a 1 de 
plaats 1 

Als dat klln "'el, IM&t" nle1' ai1'1Jd 
natuurliJk, wemt men$en uit Austre-
110 ott Japan komen om de 2 Je~r on 
don tnOCrten ve er toch voor zorgen 
dot die mens.en loveel on~ot"'fMtlo 
krljgej') dat ziJ het gevoel hebben 
d;,t ze nog bi J de organ i satie 
horen. 

Oar g&e't dan mErt post a 11 emaa I 1 

Je, en don hobben we elk Jaor nog 
een jaerverg&derlng, die d i ngen zijn 
a lles biJ elkear vreseliJk duur. 
En 4en hebben ve nog_ een aante l 
projekten, _die projekten f!~Clo.tén 
zichzelf flnoncloron . We hebben 
bljvoorb&eld het derde-wereld 
proJekt-. Het resultaa-t dóet"van Is do 
Nuch~er f lx.Oat Is er nu In het Engels 
en hot Nederlands, hot kQm't ook In het 
frans, Oul t s en Spaans u l t. 0.. dat ra
zendsne l te rnaken en te vortalen kost 
ook VMI ge ld, en je hebt verta lers 
nodig. Oe Duitse versie Is nog niet 
god rukt" In Bremen. 
En de I!Jênsen dro In da1' derde-wereld 
proJekt ut an moesten hun eI gen sub
sidiM z i en los te peuteren. TOêndor
tljd WO$ dat" nog nlot zo moel I IJk , 
Je had net N.C.O. ( Hooer londS4 
QOm!nlssle von Ontwl kkol lngssa~Mt~werk-

lng ) , do Novlb en nog eon aant al 
Of"9&nlso"tle5, dat verendort nu ook~ 
Ze géVén nu niets meer, bi jvoorbeeld 
het H.C.O.-beleld ts veranderd, ze 
geven elieen nog geld aan mensen die 
het beleid van de overheld onder
steunen. 

Dus cS1e pro-kernenergie zijn. 

Ja, dat" kun Je wel zeggen. Ket Is 
dus onmogeli jk om op dit I!IOment 
geld von ze te kri Jgen. Oe Mnson van 
de N.c.o. Joudon or tolt geen prob leem 
Mee hebben, rn&er de regering wel . 

En de Hovlb 1 

ZU hebben 66ft lange t ijd gel d aan ons 
gegeven, 110ar -z i J vinden det nu tiJd 
waordt dat we zo I~ dat geld op kunnen 
brengen. Oat I s nJet mogeliJk, went 
Je hobt tomeken IM't een beweging die 
zet f (liet riJk Is, dus vanuit Jo elgon 
beweg i ng; kun Je dot geld ook niet he l er . 
Het 1s lrre&IJ te denkon da't dat e~C~ge-
IIJ~ 1•. Eon poer Joor golooen hod J• 
heT Idee om Wlènsen te geen betel en : 
dat vos toen ook mogol ljt(. Om .. ., 
goede dienst te l aten dnaalen heb Je 
mènse" nod lg dIe er voor v-a$t werken 
on Ik denk dot het prlnclplel l goed 
Is Clf'll ~~~~&nsen In 6len1t to non.~n tn 
plaats van te moeten werken moet vriJ
willige krnehten • .._t geeft ook vat 
meer kontlnuftett . Dat M n nu niet 
meer en dat Is heel J~r. We pro
beren biJ véel I nstantles gel d aen t ·e 
vragen, Nar alleen biJ lnstant1eJ 
dlo daugon. X-Y Is eet\ Instantie 
veer va geld von hebben 90kregon 
en z i J hel~ ons ook oon edrosson 
ven endere Instantlos vOOf' subsidies. 
Ket ts ee.n aktleve organls~tle. Zolo-ts 
als 1 Keep lt In t~ ground', een blad 
over urani~Jn~-miJnbouv, zou net ;ro go8CI 
1 n een ander land geschreven kunno.n 
worden, 01'1' voor een Nederlandn sub
sidie In aarwnerldng t-e komen heeft het 
te weinig .ot H.Serln.od to ~Mken. 
Maar als jo bijvoorbeel d $Ubsldlo uit 
OenM~t~rkon wilt kri jg." zeggen ze 
daar dat hert ni e-t In OenémiJrken wordt 
gliMOkt. Oot Is dus het prob I 08ftl v-aar 
Je bij biJ 1nternat1on.o l e organls21tle 

steeds op s"tult. 

Hoe zlt hef met hef Wlse--bullotln 1 

Het Wlse-b\lllotln worctt op tw-Gê 
pla.atsen 98druk-t, In MleriM oo In 
Engeland. Hot t10rdt dan hierheen 98'"' 
s1uurd. 1 Keep lt fn thO ground' 
lof'Ordt hier gedrukt en do Europese 
vorsle van het l nfonMtl ... bu lle
tlnbeva-t dolelfde gegevens els hê't 
Wlse-bulletl n, mraor het komt vek.e-
1 f J k$ u I t ZOdo'f tel') bat·e van do 
anti-kernenergie-be-weg i ng de lnfOf"
motle s11e l lor doorkOcn't, zOdat groep
en het met hun eigen Informatie 
kunnen aanvullen. 
Wo hébben net ê8n boekJe uitgebracht 
over hoe Ma I de 8rode Meatsc:Mppe
IIJke d i skussi e Is of onze versie 
Cl.aarvan. Wlse heétt bij dé (M) sub
s idi e aangevraagd ( In AfVlll 13 
s t aat een korte bespreking van ' Wat 
nle1' weet wa't niet deert' rOd.). 
WIJ hedden het gevoel dat ze biJ de 
subsldlê-kofM'II ss fe de convraag hete
maa l niet hadden gelezen. We kregen 
eon brl of van ze dat de aanvraag vas 
e1g&"Welen volgens rege l nui'MIOr zovoel 
en d.aar stond fn i'e lezen d&t de ln
fonnat Ie dIe v IJ zouden vergaren 
niet regehnotlg te verkriJgen zou :ziJn. 
Dat was no'tuurl ljk onzin vont ve hed• 
da" In onz• aanvraag Vémel d dêtt er 
.. n IM&ndel ljkse uitgave tou komen. 

Hebben Ju l lie daor nog op gcroagé8rd, 
dat dat n let klopT 1 

Ja, Ik zal Je uitleggen vot het pro
Jekt vos. Ze vilden dus een brodo 
maatS<!happelljke diskussie voeren . 
WI J :elf z 1Jn d&.ar zeer sceptisch over 
C!'fldot Je op dl• Nnlor 1\eletnMI geen 
diskuss i e kunt voeren. 11" allerl e l 
op% lchten was het te gek om tos te 
lopen, bijvoorbeeld els de l"'e-stJ i tot$"1 
zo naar de pro-kernanergie-mensen gaan 
den 1110e1 je In leder geval daar Jets 
aa., doen. Er Is van allerlel aktie
groepen ontz..rtend vM I l nforntatle 
tYVor ktNionergle, ~~~aar ~ gewone pU
bliek weet niet d.ltt dat bes1'aa1' en 
e ls het bekend Is. WMt men er niet 

moe en te ga-an. Als mensen willen 
dlskusslöron over cmergle lftOGten ze 
toch •eten vaarover het gaot an v Ie 
al vat heeft geschreven In p I &ots 
van te goan schrljven wat or al Is. 
Het HI!LC (Nederlands Bibliotheek 
leescentrum) In Don Haag vond het 
ook een priiM Idee. ZIJ hebben hun 
s1e-un aan het projekt gegeven. 

Dot Mbben· jul I Je ook ventJG i d een 
de 1lNO In Jo br ief , d<!t Jo die 
$teun kreeg ? 

Jo, en z.IJ proberen ook tl'lensen 
lnfoM114tle te geven op dit gebied. 
Ons projekt was dat a I dIe I nfor
ma:tle op systeétll t-e verkrijgen Is 
en vel op mlcro-:flchGs. Je kunt 
dIe don onder een vargroter I eg
gen, zodat je een zeer kompekt-e 
opslag van lnfonn&tlo kriJgt. 
Ol t oppare.et kun je In elko 
bl b.l lotheek vinden en als je 
er belangshll Îl\9 voor hêbt kun 
Je zo heel gemokkei IJk gagovens 
verzamel en. 
Het boekJe 'Wet niet veet, wo"t 
niet deert• Is dan de ultverk
lng von de hOOrzitting e.n t'let 
Is opvallend hoe weinig be l eng
rlell lng die mensen hebben 
voor de zook. Het Is 88(1 versleg 
ven hot antwoord van de et.() op 
ons ooz.we.arschr l ft . We hebben 
allo gesprokkon op de band op
_genomen en het Is bel&e.helljk 
hoe onwetend de k<mnl ssle-
tedan SOII'IS ziJn. Zo hebben onze 
aanvraag nlot eens gelezen. 
En den llt Je met miJnheer 
Hoog van Petten d ie de hele tiJd 
over l ..rs anders zit to praten, 
•an·t Ja, hiJ Is zo druk bezig. 
HIJ zit kOnstant te blederon en 
te lnen ." na afloop von de 
'zitting' zegt "'J : "Ik snap 
eigen I IJk niet vaar om Jul lie 
dit wl ll én IMken" . 
"'Wa'f n let weet, wa·t nIet deert'', 
Is twn u i tspraak : de brede maet
scMppe l ljke diskussie wordt nlet
broder els WIH eraan 11'108 doet. 
Oe VVO heeft vel een gro'fe som gelet 
gekregen. oa-r 91lld ls geen vriJ gel d. 

ja III08t aan oen gr"'Ot aantal regel s 
vol doen en d• VVO post daar boter In 
den Wlse. Do-t Is ook l ots wot n i et" 
deugt. 

Oe dorde wereld. 

Hoe lopen Jul lie kontakten - derde 
war I ed I anden ? Mn name wat bfttreft 
nukloalro Installaties ? 

Wo hebt..l"' fve.e soortoo kont elden : 
fen .. rste eet aensen die daar a l 
vonen, ten tveéde vla men.sen die 
polltlok vluchteling ziJn en ton~g
gaon naar een nabijgel egen pl a.at-s 
van vearvend.ean zIJ kwamen. V on daar
uit proberen ziJ ~Mer l n1oi"'!!I'tle 
te kriJgen •n door to spofM a.en 
ons. Verder hebben ve kont-eteten 
MOt mens.en uit bewegingen d i e 
door al ziJn. Oe beveglng d i e 
daor bestaa-t Is tets anders dan 
hier nat-uur l ijk. In India zijn 
groopon VMI bfl: lg lrl8t al tema• 
tleve energ i e, niet uitsluitGod 
mot kerMnerglo.Op de Fl l lip IJ".., 
vind ja ee.n groep die met onder
drukking bezig Is. Oo repntSs l eve 
s-t In do fl lllpiJnen gaot In 
zee met West lnghouse, dot korn
c.nt~les v.-kwpt ~n derde 
wereld landen. Nu 'WOrdt daar 
bijvoorb-eeld gobOuwd op Hn no
toi re aardbevl ngs-plaot s. 
Tafwon f\eeft- In 1982 een vul l 
stortlogsplaets Ingericht op 
een elloi'Kt weer do Golll li'Von, 

:; ~;=~~==!1f:ni~~~o!z:ol k. 

stortp l aats Is op tvee kllomoter 
van hun dor p vondoan. Het z i jn 
vissers die menSén. Het Is ver 
ven Ta l ."an zelf vondaen. Di e 
N nsen hebbon to kompen met het 
probleem van de Ch inese $taot 
4n met het proO I Mm v·on het 
r-ad l 06ktlef afval . Als mensen 
daa.r In ven et kanen worden ze 
opgepakt, en gevangen gezet. 
Oa1'z:olfde zie je I n Austra l tG ~ 

de Abor i gina l s die z i ch verzetten 
t6gen uranl uiiiWIMing, s-trijden 
ooJ( voor tandrèehten, 'tegen 
oll..,.borl nQen. Een Aborlainal 
die hier In Naderland .. n fll11 vor
toont ovor do landrechten en een 
lezing houdt, wordt el s hiJ In AU
stral Ie ter-ugkeert opgepakt en opge
sloten In een psychiatrische Inricht
Ing. Net els achter het IJzeren 
GordiJn, Cle_ze l fda onderdrukklngs
methode. In AustrekiG kun Je gemrak
keiiJk hard Mken dat lem!'Jnd gek 
I s : ledereoen gelooft h.ot <*ldet 
het een roclstl sch l and Is : moet 
J• rlon '- hiJ loopt on hoe hiJ doet. 
Dus onze ~ntakten n.et I'IQnsen u lt 
derde wereld l anden Is let's enders 
den e&t ftiBnsen die hier tegen ~ern· 
enr-glo lljn.Oio ffl8nsen door ziJn 
vaok ook met andere dingen bezig: 
met lm~rlallsma, ol\dordrukkl"9, 
l endrochten, raclsmo etc. 
Door mlddol : van dle kontakten 
hebben we het boek dé 1 Muc l eer 
Fix' kunnen schrljvon . Oet- boek 
ge.ft endere l nfoflfletle dan ge
brulkfJII lJk. Door do uitgebro lde 
adresseCl i Jst ku-nnen ~t~~nsan zoJf 
In kont-ekt komen met die groepen 
In pleata van vla ons -te wer ken. 
V.Oar z:o' n boek kunnen we nooIt 
In dlé landen tel f lato.n ver-
sch i Jnon of opsturen n.eer letMnd 
a Is kGr-$tkedo of zo. Ole mensen 
zouden daardoor een te groot r I-
slko ,op.tn. 

Toekomst . 

tioe donk Jo over de toek.ocrls't v-on 
Wloo ? 

Ik Cf enk do't het- op d lt II'IOII'IEin-t nog 
geot. Ik zie hot wel optillist i s-eh 
cmdet je altljd nieuwe d ingen tegen
kent . In do laatste 4 Jaren hebbon 
we erg veel verander i ngen door 
gMO:skt : biJvoorbee l d op het ge
bood van de flnoncllle fl'l098 l IJk
heden, de medelHtrkers die Je hebt, 
hoo Je kontokton l iggen rMt andel"'e 
lenden en groepen. Oé docentra
lisat le gaat hooi goed op dit 
MOIMint. Oe IM t ste Jo-ervergaderlnsJ 
Is besloten ent zo gedecentraliseerd 
mogeliJk te 90at'l werken Otfl Mlnder 
van de produtçtl• van lnfof"'Nt'le 
van di t kentoor afMnkelljk t e z:ljn, 
1'0dwt 1!'14n~on \.14!141 ~r hon eloen 
Informatie naar l edereon In ons 
notwerk 5turen . WI J schr1jven éen 
br i ef aan 30 mensen en die stur&n 
het dan woor door. Oot Is i:lon finon
cllel ook niet zo'n last, to ben je 
niet van 66n kantoor afhankelijk. 

Dus e l s éen kantoor Is opgeheven 
den zou oen onder kontoor hOt evon
~uool over kunnen nemen ? 
Ja, dat denk Ik wel. Óok Wlse In 
Nederland Is door biiJv•n verken. 
En dot hangt of van dingen d ie 
naar miJn gevoe l vetnlg l'l8't geld 
te m&kon hebben. Het kontoor draalt 
nu op vrljvf lil ge krachtén, ve 
moeten nog kiJken hoe dot work't. 
Een aantol dingo" z:IJn el biJ 
endoron Ond6t' gebracht, dot Is een 
zorg mlnder voor ons, ~~~&ar een zorg 
meer voor hen. Uit eraard zat het 
WJ.se-kanf()()(" In AIDsterdom mlnder 
kunnen doen In do diensten, a:10or 
dat z-al ook niet slecht t: IJn. 
En bet zou ook niet gek ziJn ats 
Mn$en ...,- lengs· fr108ten k<aen o. 
In de boeken te kiJken In plaets 
ven dat de medewerke-r s dot voor 
ro doen. O.t Is op het ogenblik 
de re;o l ltelt. We g.aan clo.ar b innen
kort ook over prot•n. We hel)ben 
een wekeliJkse vergadering en van
avond "n .aendvergaderlng. 
We gaan dan ook ovor de toekOMst 
proten.lk denk dat Wlse za l bliJven 
bestaan zolang els de entl-kern
erwtrg iÄoweglng de Informatie 
nodig heeft. Hèt t ol G();hter janmar 
ziJn als Wl$0 Y()()l"tljdlg moot 
stoppen. Er kalrf v l o Wlse veel 
lnforNtle bi nnen dat nooit vla 
de rtorne l e perskonelet'l goot . 
Je kunt ook duideliJk zien wat ve 
bereikt hebb&n, nl . det Véel cnlnder 
krenten ef·honkoll jk van ons tiJn. 
Het klinkt 111lssch1en wel een beetje 
~l g, maar Je z lot dot ze 
nu veelel hun algen kanalen hebben : 
ze hebben vlo Wlse "n en ander 
gelezen, dan $Chr1Jven zo naar 
hun olgon kolrtakt of near het kon
takt van Vlse en den hebben ze hun 
eigen k.onoo I en dan hebben z:e ons 
v•rder n let nodig. Oe't vind Ik prlllla . 

World lnfonnotion SeMc:eon Eneogy/Setvièe Mondiel d'lnfonnolion sur I'~/ 
Weltwei'- Energie lnfonnotiontdienot/ s.Mzio Mondiele d 'lnlonnezione Enlfgelic:e/ 
s.Mcio MI.Widlal dt lnlormeción ooln 11 Energie 
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VREDESKAMPEN .~ 
~ IN ENGELAND 

Of t k..., ... s opgezet doo• c1t indere 
vffilosk- en er ws door. de ge
-.tt toest-log voor verleend. 
Het lag In het lll.rtje von Londen, 
schuin tegtnov .. dt Pld-tsge
t.x-n on naut het V-tehuis. 

Oe "tderhndst Vttsfe van dt strfjd 
tegen kertriflptns werd kort9fltdtn 
fnr.luld door spraaklukende en vele 
ko o.en vullende onderhandtl1ngen 
.. t bet CD.\. 
Hot,.., "" ofto-ehtfg Ol>trtd<n 

held OI> do digo"'e stun. Voo• dit 
soort lk:Ues ktn best begrfp 9f!Vondt.n 
wo,.n bi tal van Nf.dtrhnders. ,..,r 
even zeker zulle" UI nn Mederhn"*rs 
afhaken, 011 pc>IUftke of prUthc.he 
r't'denen.Yet 1s daar0111 hoe dtn oo~ 
nodig H n aktfopo.,pekttef te l\lbben 
voor dt • I 1 foetten •nsen die nftl 
•t bloU:ade·tktf• .e kunnen doen 
of zteh durfn ntet kuMtn berken 

H1erOtj een verslag v.n een reis door 
Engtlond langs ten ptir vredesk-. 
Yon clt z-r ben Ik In tealso voor 
het Hnt tn zo' n kOllip gewest en 
enthous tut gewonion voo• het Idee. 
!lodat In Engeland c1t eonton ziJn 

:::~~· z~· dnó) of.::t ~e~~::u~· 
o- er dur H1l pu r te bezoeken. 

wu bet JlV; dot tnM,.. organfutfes 
wtr"':n ' onvoldoende op de hOogte' van 
bet gewfeht v1n d<! olld<!rlllnd<!lfnton 
over de ehtn die f..ers door de gre
zutnl tjke groepen ttgen kernwtpens 
en niet illHn doo• bet IKV OP91Steld 
.. ,.. • . Ooze l\lnd<!ho1Jze VI n hot !kV, . 
nktr ntet ht dl laatste pltats 1nge-

n.en. D.at att1epersptlttf~tf kan dt •olb
pet1tle zijn~. ("1co khoutea; ll•ao.) 

Een goeie 11nleldfng .., nur Entolt nd 
toe te gun .as de grote Vf"'U''rr11n· 
aktlt van 12 en 13 dteeoobtr. 
Eerst w1 1 1k dur tets ovtr sdtrijven 
tn d.,rna tets alge~~eens ower de 
kMpen t " •fjn ervartng. 

.AAR U &T JI8US , 

Otu konferentie wu Juht op eendrang 
van groeptn utt • .n. Atiterdu '•tn Gretollu ec-.n. 

~~n29 ":~o~~~!::;:;•~f!"rr7uet 
binnon de vredtsbewogfng op. 81Utens 
etn vo1 kskrut .. f ntervieuw was Mt 
clt IKV bedotlint 001 vlo den t tsprek
ttn .. """ldhtfd tt zuten binnon 
dt CDA goltcltrtn. Eentor l\lt CM ts 

1~.!!~~:-""~~.:-:;. d~~·r:;s~r!: 
nen de vredesMwegtng vtrooruattc. 
lyper.nd voor Htderhnd -.u r welfs· 
wur een bNdt l>twustword1ng h, •ar 

::;~ !!:!:! r.~!:: !~!~' .~" ~::.,!;!s~· 
Hn IIATG-bufs ""nl geblotkH nl. 
Typertnd ook c.dat dl' n1t 'stret.ago
p.ar1t~~entJtre dfskuss1es' over ft 
hoofd<!n van dt plutsolikt tr'Otptn 
wonSen gevoenl . Oft bleek ook uit 
hot LOVO (Und. Ove•leg Vredes O•g)
btsluf t I dit voo• ..., hnd<!llkl iktfe
C:Oflferentfe. Our W:nl btpu1d dat 
er o, 29 oktober ~str'ftf"d zou 
WOI"dtn In Oen Haag en e.t dit Mt 
hndel lk hoogtepunt zou wonleo . 

AITIICOJIPI&III'I'II 0-2 

0t 1000 penontn dfo zlth 09 deze 
~onfcrentte btwondtn 110ehtcn zfcPt 
nfot uftspNkto over do twtjftls rood 
dit besluit. "Do besluttvorwlot Wlnl 
door vt1en ah niet juist ervaren. 
ltewtr Md Mn "" Vtrdert tfWtgtng 
aan de bl.sh .,.,. de btwgfftg ,.z ten• 
oldus het venlot von c1t iktltkoofe
.-.ntto. 'Hot hnd<!lfjk lloogtopuot 
h bedoeld 011 dNk utt te ooftnon 
op bet pnle".nt. E4n von c1t k,..lftot-

f:".!!:.~~~=t~~~~:! =1 ~~.:n 
<ontrol• oh In -""'"' t~lfjkttJdt-

8: ::""cm::.:.::,::\:~m~!;t .:~·· 
Altsttl"'da• 21 .novelllbtr 1981 te voort:o
•n moet ook gezocht worden nur andt-
,.. kwilftetton, blvoori>Hld dt S1"bo11-
sche funk:Uc van Dtn Kaag als dc8on· st.raUestad. hl ttn ~ntra1 hetrde 
opzet zou dit c1t 'spreiding ovt• het 
land -unnen ztJn. In fêdtr wa l ul 
tl t h te unt Ner 11101! en z n an 
ttn emonstra e , voorgeste 110 
voortaan te spreken van ten •ni fu .. 
tiUe. 
lo e11 dhkuuto biCven t- •ntnton 
nust eltur stlan. De tM h . dat 
het u,.kt van de •n•Jt teft , en 
durdoor de internattonale uitstrali ng 
bet best tot uftd•ukktng koOit In ffn 
de.onstntte• het andere h . dat H n 
overvolle stad en cM ltggfng van O.n 
Kaag •ns.n Juht afschrikt o- te 
gun de.mttrert.n en dat de ansel1-
tttt In sp"'1dfng tot uftdNkklnt 
.,.t kOMn. 
Ot 1lternatfoveo d te voo•tolevd woni
cito ziJn : 
- ftn d .... st•aUe In Oen H11X! 
;,. tH: ~;t~:!!:!~; Un fn n Mug 

.. drfe tfot zes d.-ns-tnt1es '" het 
helt hrsc:t, Hn ervan fn Den Hug; 
- -nstrotfts In alle provfneftlloofd
steden~. 

( .. Teha na 0. ü:t t.eoteNot1e) 

IWGII.UD (IIIIICKW)OpZ• • WilD(I.O.) 

of .. r ' tf9td'wongen. Da.•r SPMide 
dt diskussie ovt• lu•todlk• Onto· 
hooruu•hetd etn grot« rol. 
Etn Oj) 18-12-'82 vehoudeo diskunle
dig tn AMSTERDAM over ' de gl"enzen 
ven het protut van de- wredesbelillt· 
ging' en 'dt Altsttrda.ase ektfes '" 
geval van voorbtrt.tcttngs· tn plu t 
sfngsbtslult'. (Oot ttn untol A.uttr
d&•se basisgroepleden deden erun 
.... ~ Het al Hrdtr gelanceerde •nood· 
phn vtn AIIISterdam en ee-n ' nOOdphn' 
von OtlH stonden hfor"bl cent .. ol. 
Op deze geslufdt dtstusstodi9 Wlnl 
tnthoustut gepraat over bu"9frllltt 
Oft91h0orzu:Wietd en werd er een ftftt 
te ltorte ,..,IGst van suggesties voor 
oktf es Oj)gesteld. Echter de d fs tusstes 
ower b.o. kWAMn op $ februari ntet 
utt de verl. Niet •lleen dit de b.o. 
dhkusste wor-d oftoklOIId tussen illtr
lef 91'00~ die op ..,d<!nlelon v.h. 
1•-1 fjt lktfoploo c1t utt>oerttngen 
besprak, de felle rtaktfes van •.n. 
Fabe• op het noodplin.-1nltfatfef hod
den hun u1t.."•kfng niet ge•tst. In 
"" enkelé groep ontstond rut te tussen 
do Inleiden, tonojll duo groepen 
n1ut praten oYer b.v. ook _,..sten 
praten ovw a.ndtrt a.ktfes dan b. O. 
of de d..onstrat1t op 29 oktober. 
Dat werkte verwarrend, nfet t edereen 
blttk voo• hetzei fdo u zUn got..,.n 
en woelde de ''" or anders wel dt 

::·:.~'~:t ~:r~ =:::~;~~;~, !;~d 
een typheM b.o. attte zfen en Juht 
duroe tervgscPtrlkkef'l. lt.aar vult t~~~~ l 
ov.recnat..tng over wts, wu het 
wigeren va.n de defens febebst1ng .en 

een 'sUtings-dag'. Als het aan dt 
best4.turden van de vredesbtwg ing 

~!~t~rdd:!:!e:~efi: ::c,~!n:-:~~es 
:::::

1 
~~;~at gut wordtn over hun 

T.UOIIPII. 

BU dt"t-nd<! muoftfttNfnattfes u l 
Dft wu utterurd .ost4rd nt de Na I- Mt UV alleen daar lets doen wur 
tijd. Nel was het tkkoonl dit •• ver- 90fn onde,.. (oftewet b.o. &ttte) wo•dt 
schtfden regiDf'lelt Hc' s zouden ko-- gehouden tn doet verder nergens un 

:n;eu.dÊ~ge':~~~:s:~~=: r~"tttt :'t.. ltOIIfft tot eftl'l ilttftf, ftM .. C.O. 
kader nn dt deaonstrttie 1n Otn H.ug optrat1tfnrzet vab vel tft a. zo dud· 
atton, bewust ""nl het tijdstip vutge- wrke lfj t OMICht In llllcht ... toutton 
sttld een Wiek nadot •• illerl t l bulten zal het op dt ze ,..ni er te laat zfjo 
hndst gehouden worden, .._ntc.ht ook 0111 dt de p1utsfngsbes1uiten ongedun 

~1; ~b:.!!s~!;Jr:~n a~!:r:":!:"s!!~1 ~; :;::~k 
0
:e b:!~!;;e:r" b;u:e:re. 

go Inbreng ,..s het voonte l voor " " dos-gtng door"b,..,keo door te htm 
vo1kspet1t1on .. nt.Ah bet a. bv"91rw zfen dit tr he-el 'IHI 100rten nn 
IGko ontohoorzltohttd vut wonlt dft b.o. zfn , Oe (lkV)kornon zullen ulf 
af9f'dun Mt de llltdedelfng det htet pl1nnen _,.ten sllltdtn, doorgaan tntt 
911n sprtkt van fs tot dat de IMslfs· het Opbouwen we n vredukemptn(o.a. 
stnv ult • Mur bi bet fnstellto In ~sttrbe'IJ t .. t ten ~-ngd to..,, 
wan "-" wolkspetftfontftlent wordt htt t hook in Uden) lilt" we tikaar Merfn 
ftU •oorMre14tn ten etnde strth "' steunttl. 
c1t beslissi nt Mt"'" "" c1t sh9 lltllfdtt t - op 29 -r oo.t - .. 
te 911n oll sertous ovonoogeo . •voor -..,.. .. ottlos. S...Wrt1ng 
vtlt okttvisten zullen dan lfe••• tft/of - ntet.wtf ng h clttt -11k. 
felle tkt1es van bu•gerljjkt ""tllloo'%ua- fN<t. 
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Ot -rwlng/blokkaclt bfj Grttnh .. 
"'"""" op 12 en 13 decmb .. was gt
O'IJonh oonl doo• het vrouwenkillip 
ei'! het wa.s- dus ook een vrouwenaktit. 

~~~ ~t ":~r .!~~Y="~entoe~~-
ste.menclt rol w lk .. ,..,..,n, 
Zo was er een •ftl'tltngroep die Hn 
krtlJ had yeorganlsttnl. Ande .. 

=~~ ~!~ ~~~:...~~~~.~!.~:! 
ven toortsen voor ' s nonds en het 
Zotken van hout voor vuren. 
OI! .. ste .,.sen zullen wel gehoord 

~-~·!~~ :!!.;s=~ 
waarbij er a11trle l wnrdevolte, 
leuke en 1100te dtngeo un de hekken 
bevestigd Wlnlen. 
's Mundags volgd<! er een blokkade 
ven alle ingangen wur 3000 vrouwen 
••n~. 
Wat Oj) •IJ d<! Dl'Hte Indruk heeft 
go11Ukt Is dat het Idee van de aktft 
en do O'IJantsa tte e rv1n gedaan Wlr-d vanuit "" vrouwenkup dat fn Sej)
tabtr vorig jaar ontruflld werd. 
Tot soptolll>er was er "" tentenk..., 
pel .... c1t hoofdingong von c1t bosfs. 
fto d<! ..,truf•fng Is •• op d<!zeHclt 
p ,., ts Hn ~ zondtr tenten. 
Ot vro-n slapen Oi1cltr het plastic . 
81j de aktie bleek heel dut delijk dit 

:,::=n v~s~t.!:h.:;;a!n "dat 
de vro-n dit k- c1t oktle zelf 
tnvulcltn • 
Zo wJrtn er in eerstt insta.ntie OS> 
clt NtndagiiOrgtn trotnfogen (In het 
blokhrt!n) toPltnd, en •s • tddegs d<! 
blokkado ; 111.or uH dfskusstes op 
zoncla9-'vond bij de 1n,.ngen van do 
btSh blttk clurun 9110 bellooft 
te btstton. flus wr tr d<! hele •••
dag geblokketnl. 
Wat ~tel nn tevo,... httl duf d<!ltjk 
was wa.s dat all een vrourwen aan de 
lkt1e M t zouden dottl tn d1t op a ven· 
weel -ld van d<! polftft ntet .et 
tegtn--ld zou worcltn fOI't!&getr-d. 
Voor ftclt,..." .... ttn boekje btsdtn
btar Mt durin een pltttegr<Hld nn 
d<! buts (bet hHft "" cutrek von 
16 ktl-ter.J , 1nfo,...tfe over ,..t 
te doen biJ arrestUft en een ••nttl 
liedjes. 
Oto .,.ndag Wlr-d er biJ s.-lge ln
gongen dit geblokteenS w~"en nttt 
0990trtcltn en biJ ondtre ~tel. Our-

::!.!!~\1:~ !~~n.y::·~::~· .~ 
~!.:;tl:!~ept/weggeslagen ~ter-den 

Het htlo gebturen trok ontztttend 

~~ ~!·:rs~~~·~J~s ":er~;..... 
het HI"Stt ond<!noerp.Eo voor pnktfseh 
all e krenten was het voorpaginanieuws. 
Wel wo•d e• natuurlijk fo d<! ,..chtse 
pers op een lltlri:wurdi ge llilnier ove,. 
geschreven: •het vrouwenleger dat 
ten strijde trok" . 
Die grote u ndadtt vtn de •e•lf• 
vond n Oj)vollend c.s. t •• voor 
c1t hitste g,..,te dellonst•atte van 
tfgelopon juni waar ttn twart m11 -
joe.n mensen lfartn caur heel wefnfg 
btlangstelling .... s gtweest. 

VNcltst!op!n. 

Oe k-t VlO d<! YN<Iuk_.. In Eng
elood volt s..,.n •t do dreigeneSt 
kOIOSt vin de krufsroketton.1n Green
hllll c.mon vaat In december ' 83 de 
rente serie gep1 .. tst worden. Daar 
ontstond dan ook het tti"Ste (vrowen) 
v,_tkllfll> (tn stp-r '81). EOft 
pur Manden lattr kwta er een kap 
bij de t~plande - kNfsraket
btsls lllolosworth), Otarna kwaaen 

=~.!~e .. k~ÎOte~ :~jh.,~·~g:b~\":'r 
zijn or 10 pti"Dlnent, zocltt biJ de 
~u nuclul re btsos vN<Ieskupeft 
zijn, Otornn ziJn de -•te gemng<~ 
(naut het vrowenvr'tdetkoap In · 
G"'enh""' Is er nog I ... .,..nYN<Its
kaJII>) 
Toen 1 n dee-r btkt od wenS dat het 
!lavo hoofdkwa•tfer vtrpl .. tlt gtlt 

. :~·:o;-:1 ~lt !!~:t:,~tond 
1 Het Is -flljk .. ttn ol_.n 
• beeld t e genn van het l even 1n 
een v.ecltskalnp. Het zal dutdelijk 
zijn dat er een enorwo Inzet ver
etst Is ( roker In c1t w1nter J 

c. er perwnent te wonen . In de 
prattijk k- het erop neer dat 
• •• Ntr Wllntg ••stn ziJn dte cltt 
kunnen of wt Hen, uar er z fjn hH1 
veel IOtMtn dte er voor H.. tfjd.je 
k0111tn of Mnsen dte 111Hn langs 
kOOien. Hot k._,t Is Hn soo•t 
kr htallfutfepunt van WUNft aller
lel dinton kunnen gebtuNn. Oe oncltr
lfnge solidar i teit speelt daor1>1J 
een ontzetton beloogriJke rol . 
litosen t....n biJ tllcur In hun verzet 
teg." d<! ot ....... anz1n : .... dat 
bl ijkt dan niet het t<>fgt tt zijn, 
Oe Nftltr -.urop je ~tet elkaar omgaat. 
de mogelijkheld dat 1ederttn tot z'n 
re<:ht taat zijn In zo' n sfblAtte 
van esst<>tffel belang ,DU betekent 
dtt Je •dttspostttos en rolatfes 

V1n hftrvtt vonden ..., untol akt1os 
plaats. Zo proboenSen een gi"'op 
..,sen tljd<!ns ten cltbtt over c1t 
kNisraketton op het terNtn van en 
naast het Plrl...,tsgebow gelegen 
kork te d...,stn~Nn.Ze .,.nlen daar
biJ toliJk door d<! polftft vorvtjd<!rd 
en 9011T'tstMnl,(6 w• l•to•-
ze vriJoeloton .. a, ze -ten nog 
voork-n), Ook ~tercltn oeo unt&l 
-.ssades bezoeht en tiJdens Kerst
mis wer-d or door een gr'Otp 91vast op 
de t .. p~ v1n St. Pouls Cathedra! • 

-t le,... ond<!rtennen t n torugdrlngon. 

V.t ook ltuk Is .. te • lcltn, Is dat 
tr door d<! Londense g_"terood wl 
,..t 9101"910hter-d wor-dt. Zo zijn dt 
bu'IJ-.sten van Washington en llostou 
uitgenodigd om "" gesprek te hebbeo 
ove• vN<fe en ve iligheid. Ook wor-dt er 
over ttn paar Manden etn t.stival 
9001"91•1seenl .et een prfjsvrug voor 
groepen dit voor dft gtl..,..fd ge
vrugd wor-dOft ant1 -ke1"1Mpen-lftdjos 
te uken, HfeNtt bliJkt dat de Lon
dense LaboorporttJ dte aan de udtt 
ts, zleh duldtliJk a l s 'vrtdeSpirtfJ' 
wfl gaan .. nffuteren. 

Ot ka•fMOII!nten z1jn op dft IOOIII!ftt 
hHl dufdelijk de voorhoteSt van d<! 
Engelse vl'e<fesbewg1ng on •••vullen 
dudn ten bel•ngrijko rol. ,N-lljk 
bet btdhku.ssffren, uftd<!nl<on on 01"91-
ntser.fl nn altfes rond de nutleaire 
bUts. 
Die voorhoedt rol wordt e•ktnd door 

de Britst" O.H.O. (~lgn fo• Hu-
tlea Dtu.._.nt) dat zich In eeo pes
gehollden kOtlftrentte Achter de kaApen 
op<ttlclt en zich uitsprak voo• toe-
....cte -· ••• bu'IJirl Ijkt Ofl9<'-
11oo•n""'tld, Door de vrtdesk._n 
Is de akttt bereidbeid In Engeland 
veel groter aan het 'f!Ordtft. Nar dat 
k011t natuurliJk ook OOidat do .. sprake 
is van te:n orote dreiging van de kruis
raketten. Oe voor1>ereldfng voor de 
bas is zijn In Engeland tn t<'n v..-ge
vo""'rd stodl ... f• vtncltn niet allten 
blo~kodu btj Greenh .. pluts, .... 
ook biJ ander-e boses.( zo vond er 09 
31 de<:-• Hn g .. te blokkade plaats 
bij Upper- Htyfol'd, georaanlseerd dOor 
het vredeskilip bij Uppor Heyfonl 
(een r 111 bosls) ; de ets .... : 9010 
kNis .. tetten). Bij een diskussie 
over -lfjke bu'IJirlfjkt ongelloor
za..",etd hier In Nederland I s het gOld 
011 te boseffen WAt voor belangrijke 
•ol deze kampen .. t d it bot,..ft tn 
Engelaod spelen (en ..,,.Hjk in 
Hederl1nd kunnen gnn speltnl) 

Lenden. 
~nh410 een Ik oen tijdje tn een 
t ijdeli jk vredestiJllip i n Londen gewee-st. 

O NlMANl l: L O I: BASIS 

( vetenlgang vrouwenvrede1kemp). 
Venuil Jlet vrouwcnvredaakltrlfl Soe$Lcrberg 
la hel Idee onlt\ltn e-en boek te schri jven 
over de dlllcutslu en er..,ar-lngen '" 
het vrouwenvredeskemp. Een groep 
vrouwen hHh. dal Idee nt,~ uhgevoerd 
en l'leefl venchiliende &lukken geschreven 
en andere vrouw~ Qovraogd ottlkelen 
~• tchrljvcn. Hel tet;UI\tol. een boek 
von 168 bt7. la dus een kotlektlet produkt 
9t!worden • ton bundeling Yin ervorlngen, 
U\eoreti~ llukken en verder ultgewetk· 
te ideein naar eenleiding van dJikussu!s 
In het kamo en later In ~t vrouwe:nvredea· 
k•f6 in AmM.ttCI•m. Ceden de heel 
verschillende opvauinQen die vrouw~ 
1\ebbèn ttver het«. l!'~n vrouwenvr~tosbe~ 

wt-9ing eruit tou moeLen zien, leek 
~let on. qoed d il boelc t• ICtlrijven om 
hlermee dlllc:UM.temattt1sel •an te dralJf!ft 
weai'ITiee we tnel e.Jk .. r verder k\h'len 
kOf'l'\efl in ontc tltiJd '•" militarisme 
~ ( kern)bewopeninq. 

Wa.t ainder l eut •s, wu dit tr op 
H11 Z1Ur"d191Vond lalt httl onver
wacht een aanvel nn jongeren vJn 

het lfatio011 Front phltlYOnd. 
Ik lag al In Rlljn tent te slopon 
~ wer-d wakker <*lat de b!nt a.v .. r 
gehaald wt•d. Toen ft flfjn ~t uit 
wi lde k_", won! Ik bews tt loos 
90$hgen. Otal'"btj werd 111jn tozldtt 
verschtlllft.de ktre" geraakt til ver
loor it 4 tanden. Ik heb S dagen In 
h~t zietenhuts gelegen j""s de enige 
d1e daarin terecht kwea en van het 
plan om nog andere ta.pen te bezoetteo 
t ... ntets aet.r. Atltisseltnd Mb ili: 
d<! rest van d<! tijd dat Ik In Enge
l•nd was bfj vrienden en htt killip In 
Londen doo'IJtbracht , waar"biJ ft veel 
onde~teuning kreeg. Het was een 
eentt de1"'!)e lfjke aanval op een vre
deskall!>. 

Sept-• vorig Joar ""nl het Vrowtft
vNdes k""P biJ Greenlwt Comon ont
~~i~~u!!~~s de ontruiDtng zonge.ni 

you can't ~111 the spi.tt 
she is 1fke a IIOUntain 
old and str"Ong 
4-"d sht goes on artd on end on • 

EDOIE ROOS. 

~·~ 11 duo ONTMANTEL OF BASIS. 

• persoot\ll jke ltVUÎf'9!n ..,." Vf"'OIY<<'en 
in het kamp en daarn~~. 

• theoretl~CN~ ettlkelen over •woar-om 
een vrede-skamp•, de telalle lularm oorlog 
e n pa\rlorchaEit, tunen m llltêtisme 
en n~oedeNd\ep. lussen defentie·ultgeven 
en de flnencil le positie van vrouwen 
eno"'e.t f~rl..ti1111r. 

• venlagen va.n lkltat vllnLAt htt kamp 
• chsf.tuttletlukbn over Or dr-ie grate 
Iertelpunten in het l(amp - media, rnamen 
et~ autotJk'teltan. 
.. een oe.nzel. t.ol ee" atrategte van een 
::..i!"1;:;:e vrcdetbe"'eqing. 

1t beotelltn 111.1 de boe-tl of "
ovtrmakfng "'" /U.- 09 giro f O zs 
owrmaklng """ / 14.· 09 giro 40ZS412 

~;~';;:,';!~~"~, ::=~:,:~,.edt3kamp, 
K .. l/ngsl-ogtlfnll 111.} beoltlltru 
I u.~/24,1S: ) u-.:/34,50; 4 U.l/45.~0: 
S u .: /5S,2S: f u.: J6S.- BIJ rnee• 
dan f u. géin ~ren owrmaken. 

H<W!Ja ll
(namen.s vrou'"nYrfdtM.omPQ~p) 

"'ACTJI-r TCOIW IIIWIII'IIOSI .. 

Ttsengas u nodig .. d<! Pr"O·kemener
gle-proptgloda van de •~lobby te 
-eren.Hie,.voor ts een affiche ont-or
pen ~oor '"nuc1ee.tr trt-k.unstenar-es A. 
ve .. tps.Dft 1fffche "Actftf tegen 
kerneneryto• Is zowel tn bttl~ als I 

lekst "" attiveroend affitht.(l kleu
"'ndNk).Ot P•fJs 1$ """' 9•N>pen 
I 2l50(hlerove• Is kortlog te tdj
geo .8este11tn: vla ~ktte st .. hl lm 
Oud<! Gl"acht 42, 3S11 AR UtNcht 
030-314314.P .. tfcul leren:/ 4,SO over
·•ken op gtro JSS92S tnv ~ktfe St .. -
h.a111 ovv ••tttief tegen lttrnenergie• . 



GOMISO 
Sind< augustus 1981 z ijn er al ver
scheidene tkths, ZOW'al Mtionaa1 
als internattonaal, gevoerd te-gen 
de plaatsing Y6n kruisr"a.kttten 1n 
ltaltt. Sinds begin >eptotnber '82 
be<taot het lnternotlonul Peace 
calllP in Coollso (Sicillf) . In het be-
91n was het ten echt. tent.enk111p. maar 
eind september zijn de mensen verhuisd 
nur Hn huis In Coollso. Hot lPC h .. ft 
geen dlrekte verl><onden met pOlitieke 
partijen en heeft Hn antl•illtalr-

~~~~!Y';:!~~is= :~~~
~ra:!~!!~'::tT~e:,:.~~ :!:run-
rond de tfgclopen Kerst en niewjur. 
lulluns •lliC!rlsM. 
Dê ltïl\tan.St regering WIS huntje 
de voorHe met het beslult 011 112 
krufsraketten aan tt sch1ffen tn Havo· 
verband (augustus '81). Er werd be
sloten ze te plaatsen op het vliegveld 
Kagllocco biJ Comlso. Kagllocco Is 
als militair vklegveld gebruikt tij· 
dens oe twtde wereldoorlog en wordt 
nu verbouwd tot ten ~llltolre vlieg
en ra. kettenbas h. Niet • ons tegen 
de Russen te be1ehemen, !Nar om de 
Havo-belongen In het Hlddell•nclse 
Zee !Jtbltd vellig te stellen. 
Slclllt ligt ver w~ van het rljk-
ert noorden vtn lt.al11. Met dt f't'St 
van Zuld·ltalll is het eiland ekono· 
lllsch ar. gehouden. Oe werkloosheld 
Is er hoger dan In rijkere Europese 
gebltden. Yeti bewonen vinden or nu 
wrt fn het •llitalre leven :ltÇ-tr 
en w•penlndustrle. Uitbreiding v•n 
een 'zekere' ~Mdrljfstak tls hot al· 

lltaire opparut h een vlucht die 

::~de.,~~~~~=: =~~.;~l~:s~nr 
de ltallunst. Oe ve.-llltorlsorlng 
van Sleilil zit nltt allnn In de 
nfeuw r•ketttn, .. ., ook in dt Mle 
zuid-oostkant. die bezutd is N:t wa
pens en •llltal,.. terreinen, radanta
tlons, ~nltleopshgplutsen.Oe 6e 
Aclerlkaan$t vloot IIOt hur ato-nder• 
z~rs heeft er een thuishaven enz. 
Korte. : reden genoog .., zoveel moge
lijk aktie te vooren op deze •11 italr· 
strategische plek. 

lnterT~J;tionul m11ttarSSllle en anti
•111tïrh•. 
Niet alleen tn Jt.a111 v1ndt een expan
sie pluts von "llltalre (Noto)spul· 
len er. ·banen. Jn noord-west Sp.~nJe 
wordt een httl gebltd (de Noragoterla) 
lett.o.tiJk bekogeld tot •llltalr oef..,_ 
terrein (zie de Yrlje van jaiiUirl) 
boeren tn de Lan.at, een strut tn 
Zuld·frankrljk, -n allotn door 
M.n.tal en hlrd vtrut ro•n ulfde 
lot kunnen voorkaetft. Ket •11ttirhae 
vindt voorol In .",. eko-lsche achter 
gtbleven gebieden we1n1g vtrztt. Kaar 
R4.l de trhh zfU, fntermtionaal door
zet, wordt het stftds g.,..kktiiJker 
011 het leger nur voren u schutven e.n 
uit te breiden al$ bron van werk, ~ 
schermlog tegen een buitenlandse vijand 
en e-ventueel tegen binnenlands stak1"9S 
of oproervertet. Oot In de huizenrij 
wur fk woon h etn MerU:aan van de 
vllegbi$IS Soesterberg gedropt (theo). 
Het •lil tarhmt organiseert zi eh ook 
lntematlonaal. Hot llclllliatschop van 
de Havo legt Europese landen vut un 
Merft&lns.t voorwardtn, 2:01ls het 
plaatsen ven raketten en het -.Mdoen 
un •llltalre oefeningen. Heclerland 
verkoopt duikboten .,n Tilwan en is 

:::t~~.:a:.!r~ ... da~=t,·~ 
•llltalre Industrie zoekt hard nur 
ni.uw afnc.trkten tn hHft er f11nk 
voordeel van dl.t a11t trfstslanden 
hard probe,..n hun konkurrentie te 
vert»et4rtn. 
Oue internationale bundtl1ng van 
militaire krachten .. akt dat Hn ... 
t1onu1 verztt tegtn 11t1ttarts• 
hard nodig maar onvoldoende 1s. Oe 
strijd tegen •ilitarlsoe gaat hand in 

~!~.;!n~!n~~~~J:O t18"j.!~~;g:~tl-
1111iurlstlseht groepen uit diverse 
Europese Janden en n1et Europese 
landen zich bundelen, ts er en in~ 
ternation~le org•ntsatie ontstatn 
<•t Hn groot -rd). Voorop staat 
dat aktiu niet • voor u, door ons• 
georganlsHrd worden :oergelljte 
papleren organisaties zijn er al ut. 
llensen die aan de oktlts -doen. 

I 
vinden dit niet ollun behngrijk, 
... ar ze vinden het ook leuk "" dit 
.et elkaar te doen. 
tn de 1omer WJS erten kaJOp in 8e1len, 
Ntderland. Afgelopen z-r In L• Linea, 
Zuld·Spanje. Het vrouwen·vrecle>kamp 
in Greenham CCWIJIOn, wurvan ook in 
deu 1h-al een verslag s tut, 1s niet 
door deze groep georg-aniseerd, .aar 
ve-el vrovwen die zfeh betrokken voe
len biJ het lnternetlonul •nti -alll· 
tariSIIe, hebben zich dur verlet tegen 
de raketbiS Is in opbouw. 

T:sl!;'trr.:,1Vs '::'z=~t::J•a::!!~ · 
ervaring opgedian •t tnternat1on.aal 
.t.tievoen n.Ot lnute jaren wordt ge
probe-erd oe te werten Mt b4s is groep· 
en en ""volgens dit syst- beslult
en te nemen.Oit gut nog hng niet 
fetlloos.tn C0111iso wu het voor veel 
mensen de terstt keer dit u zt1 f !let 
hun etgen altttes lilOChten voorbereiden 
of •1nstons onochten bespreken. In 
Spanje bleek dot er bij beslissingen 
nogal eens land·cigen ervaringen (ZO· 
als voor lledorlandse menson Dodewaard) 
een rol speelden. Ieh wur we van te 
voren niet 10 aan gedacht hadck!n.Op 'n 
gegeven _,.nt was htt belangrijk ca 
als eenheid op ta treden. Dit lukte 
niet"" dat btjvoorbHld Italiaanse 
.,.nsen •nden op een polltltblokkacle 
r"Ngeerden dan de IIIHSte Duitse en 
Nederlandse •nun. Hl "" uur d1s
kusllren splitste de groep op, wat 
een frvstnrendt trvartng was. 
Veleft dte voor htt etrst, zonder veel 

:=~~':!.1 :.~:·:.·::·:t~=~· 

t.t kunnen overtttn en t4 akst pttren. 
Voor•l tb er tets •tsg.aat. bijvoor
beeld als er tnefflcllnt tn dus uren 
achter elkur geprut wordt . Of als 
lt111nd zich niet un g-okte af-

~~~r1J:"~t;0r1!G1; r::t:~~:?. niet 
bliJkt dot toch -· oezelfdo 110nsen 
het -rd doen. 
Dit Lijn allmul dlngon dio niet 
zonder 110ette en ntet In fên kter ver· 
dwljnen. Jo k~t ook voortdurend met 
Jezelf in konflikt omdat je niet 
weet of Jouw kritiek op"" ander· 
land(st)or terecht Is, of dat die 
voorbiJgaat aan hur/Zijn andere lands
not"'len en ervaringen. 

De anti-c~ilftartsttscht Nrs : 
titin1a·toïi1 so. 

~t ~:: t .;·~~~n I ;~r::·:.. t~\:~e;~-
ken uft een uftgfbroeider vtl"$l ag a1.n. 
die een beeld geven v1n het l)tbeuren. 
w.a .... Sleilil 1 
Xi.n het begtn no.den n al Wit rede
ne.tl voor anti•il harlsttsch vtrut 
op Sicil 11 . Er z ijn nog wat bijzon
derboden aan oe raketbuis In ~gil· 
occo. 
- oe lokale lllfia hnft belangen In 
<Ie leger industrie, Direkt en Indirekt 
via banden •t Mertkunse tnUl u
natlonals. 

is n~r:·~ iu~1:~0:! ~=~1ke~a~e:!:~ 
zouden ze te lo ng over doen. Ze ziJn 
veel nrder kontrolmiddelen, gericht 
op het Hidden·Ooston on oe olie-staten 
daar. 
• de eerste kn;tsraktttt.n vtn Europa 
... ten ~P Siclil k-n . Ot plutslng 
in Cc:also .. okt de ~ vrij voor 
plaatsing In andere landen, als Ho
clerland en Belgll. 
• Stc-tlfunse tn Jtalf11nse antf•tern
wapen en antl•lll tarhthcllt groepen 
voelen zich direkt gesteund door Hn 
lntenlltlonale urwulgheld. ~pre
sallles z iJn •lnc14r wurschijnlljk, 
het wordt ger~~~kkti1Jke .., verzet op 
te bouwen en akt1e·trvarfng op te 

::·~ie~.f:::~·!~ ~~î~~=~~~~:~!~~-
gisd'le. zet ; ttn t nder doel ts 011 
het verut te breken. geen over
winntng weg te goven. 

!!ûf::~
1
~2 · december. 

*sMOrgens hebben we een demonstra· 
tteve tocht door do stad g..,.akt 
Cll te laten zien dat we tr ziJn. 
Hot was •• behoorlijk druk op strut 
en het was vrij !JI'IIkkelljt ... •t 
de •nsen uft Ctt..n1a te praten . 
(so.s wl •t 1\tnder. en voeten of 
een tolt). 
'sHiddags zijn we begonnen •t het 

vomen van IMshgrotptn tn •s evonds 
vas er een untfestat1e tn een kert 
vtar de .este deelneMrs/sl rs aan 
ltH" Mbben oMaan. In deze tert wa
r-en oot vtt1 p,~I"'C..htanen eft "' af· 
loop Mas er '-'&t te eun. 
uand.ag 27 dtcfllt»tr. 
ÖÏÎ 9 uur 's1110rgens ~tftt de 20 ba 
lange tocht nur de lta1hens .. AMr
rikunse Havo-bests "Stgont11a ... 
Een basis wur bfJno 1000 Aroerikaanse 
soldaten wonen met hun yuln . De bash 

d:':r~~~u~~~ ~~~1: ~~:":~ie en 
.lnerikaamse vloot b..,.nd en wordt de 
Middellandse Zee v1nult oe lueht be· 
waakt oa. 111et nukleaire dlopteborlt11en. 
Oe· poorten van de basis worden van 
's•iddags tot •uvonds geblokkeerd. 

!Zn~=~
1
:a~
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vrowen van de Mrs 011 te praun over 
de mogelijkheden .. ei?<• aktles te 
voeren. 
dinsdag Z8 decellbtr. 
biarna gingen we nllr Hn school, 
•lelden tn A&lgustl, wur we 'savonds 
Info-tie kregen over alle •111· 
Ui re objekttft u ft cSe buurt. Kort 
•-•gevat zijn dat : enkel e •11 I· 
tatre havens, o.a. voor de 6e '-d
banse vloot met hur Uooet onder-
2H~rs en opslagplaatsen voor- kern
en ande·re raketten tn rtWJnitte in 
mijngangtn In een bergkoten vlak 
biJ Augusta. 
Het aantal deelnemers wu intussen 
opgelopen tot .. er dan 500. 
woensdeg 2g clecerrber. 
Voor de middag was tr e-on d8'10n
strat1e door het st.adje nur de llf-
11taire havefts . lfj tfn van de havens 
eisten we dat et:n dele91tie zou worden 
toegelate.n 01 Mt. de kor-.ncfant te 
spreken. De delegatie 1ou btstun uH 
een afgevurdlgdt per vertegt-rdlgd 
lAnd. Dit werd afgwezen , er zou hoog
uit Hn persoon nur bfnnen ~n. 
uaarop lieten wij weten dit er aln
stens ffn .. n en Hn Vf'OUIIf N&r bln~ 
nen lCM.I~ft gun of dat zfj .,,. un 
en een vrouw naar ons zouden afvaar·· 

~!Y:nha::~i::e~
1
!nt:{! :~:r t!n v1~-

den was dte reproestntatltf was voor 
het nllltarlsme on dat •ntl·~illto· 
ristische vrowen niet toegelaten wer
den ._wam er van do delegatie niets te .. 
recht.De onderhandelingen hadden wel 

~t. v:~o~ve:~t .~· d!~ia~m:~~~~~~~· 
over de poort geklanHn waren 11e:t eeft 
vredesvlag. Deze vrtdesvhg op mil I· 

j!~r z!:r~: ~f~ !f:h d!1 ai~~!!Xe~;" 
ZHr hardnandlg noar bul ten werden go
goold. 
zaterdaa ~ar.uart . 
Zöiïder ve re vooi1>ereldfng of dulde-
lijkt aktie , Ieletin gingen ·-rge,.. 

• • • • • • • • • • 

~·:.~·!=~ge .. ~ ~m~~n ... 
hadden ons nog n1et zo snel verwacht 
e-n wisten oot niet hoe ze eoesteft re
•geren. Op het vll~eld steat ttn 

::U:pd~t~~~in~j~ !~1::: ~~1:· 
o.ftbe.wapende soldittn te zfen .Ka entge 
tiJd tlaa de eerste de.on.strant op 
de llaJUr er1 als een .tgent komt zeggen 
dat nij er af -t zegt hij "no co· 
pito" (niet bf9repanl . Een paar mi
nuten later zat er a een hoop ~~ens
en op de muur met spandoeken en' vlag~ 
gen en ook de verf· en spuitwerk~ 
namheden tijn begonnen. 
Omdat er op het terrein weinig sol· 
doten te zien zijn, springen er 
enkele aktfe .. votrders over dt IIIUur. 
Zij worden door de soldaten naar de 
poort geslHpt en buiten wHr vrlj
gel•ten. Dtt spellotje ging goed •t 
11$. gevolg dat e r st.Hds f!lttr •nsen 
over de tnUvr k1on.n en dl.t de po· 
lltle oe soldaten 91"9 helpen bij 
het slepett v.n de atti ... voerders. 

:., e:: ~:·~.:~~~~n~.r:l!;f:. h:Ur 
oe cns tegen te houden. 
tD ongeveer 4 uur bl..ek dat er nog 
iecand op de buis werd vutgehOilden 
terwijl er •1 een tijdje geen mensen 
meer over de muur gtklonnen wartft , 
011 te voorkenen dat deze persoon ge
arresteerd werd klonmon er opntew 
mensen over de IIUur om zich tt la
ten arresteren. Toen er zo'n 30 
mensen bij e lkaar op het t.errttn 

~:~e:; :~~"::/::,:ye:!~~ ~·~ 
arresteren. Dus na een htlf uul"tje 
werd 1edereen weer ftllr- buiten ge~ 
slHpt. Dit slepen ging echter wel 
ve-el rwer als de keren durvoor. 

5~~ :Wf:~á! ·nrste wrk'leetrs 
effe zonder IIQtt te na•r btn.nen konden. 
Cil 6.30 tw• er een grotp van on-

~~:,v~:;*~'=,~o~:p =~e 
den met breig-aren dtchtknoopte. 
Zfj ,..akten Hn web van dit garen 
waarin ztj ook zelf uten en alles 
wat er in cfe b~urt stnnd. 

~~n:~ :nt;!e~~~~.r~:!!'w!~ :: •· 
nu .,es ten . ,._ een kwJrtfer hadden 
enkele soldater'l 1ets gevonden 011 nw:e 
te knippen en met behulp van oe pOll
tie kon de draad van de pe.ort verwij
derd worden. Direkt "'dAt de agenten 
klaar waren a.et hun werk gingen de 
vrouwen In Hn kring zitten vlak bij 
oe poort. Tot 8 uur bleef het biJ 
enkele pOgingtn on do vrowen ~ te 
slepen. Mar nadat er versttrlthg 
was koaen opdr1.ven weNfen de vrouwen 
weggedragen en werd er dtreU een 
blolhdt- voor Ik puurl. 1feVO,....S door 
er politle-b<rsjes voor te utun. 

Deze bloktode wu zo effektief dat 
er oe ~ele dag geen auto -· door 
ton. Op het terrttn WIS 9f'ln vtrtHr 
vaar te MWn. 
Er wiS oo~ nog een -nstratit op 
de:ze clag van C:O.ho nur Yt ttorl&. 
U. bur-ster van Ylttorla Is fel 
tegen de k-t van oe 112 kruls
ratetten.Hfj wu SUien mtt vttl In· 
woners op een plein om ons te ont
vtnge:n. Helaas was er v•n onze groep 
maar een scha~tttl beetje over. Veel 
mensen waren a1 naar hu h en er wa· 
ren oot nog aktievoerders bij Kagli· 
occo.Het g-entebestuur had ook ge
zorg voor een war'ffle hap en voor ver
voer van het wan~~ eten naar het 
vliegveld, zodat we ult •savonds 
nog genoeg eten haddtft voor fede.roo 
een. 
Offici~el was dit de lutsta oktle· 
dag, eaar ongeveer 20 •ns.n wtldl:n 
in iecler itVIl nog Hn -k bij ~gll· 
occo bHjven er. enkelen touden pro
beren .. er Hn blijvend ltuip u ... 
ken. 
dlnsckg 4 janvuL 
bë vrouwen wisten Intussen hot tut de 
vertp 1 oeg kwa• tn zorgden ervoor dl t 
ze deze keer al op straat zaten voor
dat de ttrste auto ertan ""-••· Za 
zaten ongevHr 50 eneter voor de poort 
en <ndu er ooi nu vHr wtintg agenttn 
waren lieten ze de vrouwtn titten. 
<Ml P stond er tl een n Inkt riJ au· 
to•s en de werknemers wartn uitge
stopt om te k0010n kljken wat er ge· 
beunSe. Ze praatten wat lillOt onJ en 
bleven rust ig wachten. Sormllgen g•
ven ons grootgeHJk, 11111r voor hen 
was het de enfge unier oca geld te 
verdienen. Rond 9 uur gingen de .ee· 
ste werkHtde11 naar huts. zij hadden 
verder eer. vri je d&g. 0. 11 uur htO· 
ben de vrowen de blokkoele zelf opge
neven ott h.et plln 011 ook de volgende 
dag weer t.trug te konen. 

~ :~~r de urs weinig undacf"'t 
butftd aan oe ze aktie In oe pers. 
TIJdens de dlver,. akt ies ..-n we 
wel vult de krant gehuld. zowt1 re ~ 
glonul als landeliJk . Ook do tv heeft 
versc.hefdene: uien aandacht un ons 
bestetd. Oe Htderland<o pers bleek 
niet getnuoressHrd te zijn omdat de 
politie nisand gearrestterd had en 
oedat er g!tn geworMten waren . 
Toek0011Stlge aktles. 
Volgens berkriten van eind januari 
Is er nog steeds een ttntenkamp voor 
<Ie poorten van het vliegveld In 
Kagllocco. Er zijn plannen .. von mei 
tot en met oktober ....,r dlrektt okt Ie 
te voere.n, vanuit dft tentenkMIP
Ieclereen die zelf(Hn tiJdje)- vil 
doen of dit wil hel pen oe ah lts 
wanuit Hederl1.nd te ondersteunen. 
kin voor -r lnfor.atle terecht biJ 
W.l.D. 
Vughtentrut 133 
Oen 8osch 
tel. dl. wo. do. 073·144714 . 

Tinus WIJnatkor 
Theo Roneken 
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bouwen.vier in Choo;r t ntwee in Doel (bfj Antwerpen). 

~:!n~:~:r:;:' :~~~ !: ';!!:f w:~: ~ ,!:a~!:~•t;:f~::? s •::~r 
een groot aantal groeptringen wordt •eegewerkt.Oe ka•
pagne ut uit•onden tn twee •anifestaties: op 14 Mt 
in Antwerpen en op 21 en 22 •e1 1n Chooz. 
Voor de deaonstret1t tft Antwerpen wordt ook op ••ssa-
1t deelr'la•e vanutt Ntdtrland gerekend. 

wat is er aan de handlln 1981 be· 
sloot Frankrijk tot dt bouw von 
4 kernctntrale's In Chooz nabij 
oe Kaas .Onlliddellljk t ... ,..n er 

~~~~~;~• ~ ::::~1:!::~t=-::j-
te grote vervuiling van dt ~u 
vreesclen,Mur <Ie Belglscllt rego· 

!'.!~9 .:~n.~~~·~~:Or .. ~!:er 
=-~.:~· ... ~!?~'!~ v::d;;!~·!,~n 
derllinclellngen ,.s, dat lelgil en 
fnnkrljk • t ""'rzljd,. ...,, .... 
6 centrtle's glngtn -n: 4 in 
Chooz en 2 in Ootl, ... r er al 4 
staan. 
Niet ledorte11 WIS hllrwt tVIn bllj. 
Oe steentoioMijnen ,.s ..,. stHn
kolencentral e In lltt vooruitzicht ge
steld, die u nu wel op hun bulk 

:~:· ~~;~~=·::,::~~~: :n v~·~ 
Doel-centrale's lillil unkln.Bovendien 

;t:;:~c~Ji'
1
~:~:~:~.~J;er.• ~r wee!, . 

~·~1 ::r.;"S!tn.:::rde!,~!~: dat 
franken trblj zullen lnschYtten. 

AA&.DOAIIUII. 

Tenslotte Is lltt de vrug wit tr ge
diend Is •t tw<1 nitwt kem<lentn
le's lo Belgii.Ah deu In gebruik 
..,rden ~,dan ui hot gtfn•ul-

leerd vormgen een ovtrcap~eittlt 
van SOlt hebbtn(dwz er kan 80S •er 
st.- geleverd wordon dan er ooit 
govraagd wordt).Soortge1 1Jke rede· 
nen hebbeft FrankriJk al dotn boslul
ten .. flink te snijoen In het kem
onorgleprogra-:wurschljnliJk 
zullen 2 van de' cer.trale's in 
Chooz er nooit k-n. 

0.. E8ES, de aatschipplj dit 6t c'tn" 
trale's in Doel beMert, SPH1t nu 
•t oe gedachte VIn ult-r ... oltk
trtcltelt naar Htclerland.Oezt .oge
lljkheid werd ook geopptrd In het 
Tu.ssenrawort van de Stuurgroep van 
811l.Oot hot Heclerlands •lnlsterlt 
van Econonoische Ztktn httft al ltun 
weten In het ~lnsol posltltf te 

~~~.!~)'"~~·~~ hlgw.:~:e 
eltktrlelttlt zou bttaald worden •t 
urdgas. 
"Gotdkoop" betekond hltr overigen>: 
gotdkoop voor oe grootvtrbrulkers. 
voor de huhhouclens ziJn dt tltktrl
clteltstarlevon In Belgil unzltn· 
lijk ~ogor dan In Heclerland, en de 
t•rie'ft-n voor dl gl"'Otvtrbrvtters 
ziJn er lager.Yolgens de -rlandse 
grootvtrb,.,.lktrs schttlt dat 6 c'tnt 
per IC>oll; ziJ hebben al HI)S gedreigd 
Stroeli In het bultenland te ga~n kO• 
pen.Er zijn unwijzlngen dat er op 

dit - nt Oftcler!lindtl fngen gaande 
lijn ow.r het ruf lffl nn Ntdtrltndse 
aardgas lt9f'l 8t I g I sche t tooas t"_, 
811) of geen IMI. 

•IDII.LA.DI ••• I PilT 

In -land hebbon de fötu-lljke 
Energie ~ltees Zuld·-rlind tn 
het L.E.K. <Ie koppen bij tlkur gt• 
stoken 01 de lleclerlandst detln.,. 
aan de -stnt Ie In Antlotrptn op 
14 mi voor te bo,..iden.Zij zijn 
echter van Mnlng dot Nederlandse 
detln1111 alleen zin hHft. als er 
ook aandocht geschonken wordt un 
de al bestaande centrtle's tn dl ove
rige nucletlre tnstell lngen .Hot Is 
I-N nltt <Ie Hrste kHr dat No• 
derlande" •assul .. dotn Mt een 
-stratio in Stlglt en de sltuo
tle Is er de afgelopen Jaren bepaald 

~r~~:!";~ o~~;! 
een e1gen 111-ntfest opgestald ... lr· 
In niet alleen ?!'lst wordt det de 
";..,. etfltrtlt s er ntet t~n. 

:0~!.,~~~~1.:" [~roe~:~· 
opsleg VIn radlo·aktltf afval tn 
oe vervuil lng van het lllu,..ter 
un oe orde gesteld . 
Hot anifut Is tt btstalltn op 
htt kontaktadres : SSX Eindhoven 
S.lle Kavon I, 5611 EH Eindhoven 
tel: 040 - 453299 
Er zijn ook affichts,stroolblljttten 
en prentbrlefturtan voorra~lg. 

DIT Aftrat. 18 Yai ii'IL nt ZID 0&• 
lUL 0\'IIIGDCIMD UIT "AU.lCift"" lalt 
A.JIIJ.IL lM3 D Guca:nD DOOa IAII 
Llllt8J:S. 
.. .&l.I. I <::ar IOI't I 1 . 60 Pita lfw.a, 
J:D AIIIICJI'....-r (I ar' e) I 7,50 OI' 
0.._ UOI:IOl na ...... . AU.ICWT 
t • 1'1t'hrc . 
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URANIUM MIJNBOUW deel2 

roqer . moody 

v e r '11 ó t 9 v a n Afval 1)) 

Een grote t.oen.ame van geboortedefekten 
11 ontatun bij de Naveho-tndleoen 
die atroomafwaarts een de Rio Goaco 
wonen. In iedere fa.se die lUMen de 
mijnbouw en de opwerkingsfabriek liQt 
levert uran1t1m gevea.r op en is het 
metaal besmettelijk. Alt we kljken 
nur het teheme kUIYlen we zien wot 
er gebeutt met uranhMn als he t veroudert 
gedurende en periode van verscheidene 
miljarden jaren, tot het zich 1-tabillsurt 
tot uran.ium 2}8. (uranlum 2)8 ie de 
meest voorkomende voNn ven uranium 
in de grond). Herne stabilbeert het 
zich In 009 enkele mHjarden jtren 
tot lood 206. Oe cr~JCiale gevarenpunten 
l ijn In de perioden van thorium 2344. 
uranium 2)4, thorium 2>0 en ln de 
periode van radi ua 226 ( in verband 
met dl!! produktie ven radon 222, de 
z.g. rodon-dochters, gessen dus}. Oe 
laatal e periOde la lood 210 dat redio,aktief 
1e tot het at abilisert tot het niet·radioak· 
tlevC! lood·206. Het bt!Jiangrijkat..e gevaar 
in dezo zeor hingdur I ge periode Is 
de periode ven radium 226 en die van 
radon 222. 01t laat.t.le ts t lechta een 
heel kor-t proces, t ledlt• een paar dogen. 
WaL er gebeurt lt dal dil radioaklieve. 
98' in de mijn vri jkom\ bij de verbrij· 
teling von de rot• en in waterdruppeltjet 
oplost ot ala gas wordt opgenomen 
lo de longen van do mijnwerkers. Dit 
la de belangrijkale .oorzaak van longkenk~r 
~ flbrosis, en lymfttltche ktnkers, leukemie 
komM ooi< In zeer verhoogde mat• 
voor). Er :tljn belangrijke •tudiea w.b. 
k.enker bij uranium mijnwerkere in 
Canada, Tsjechoalowaklj.e en de USA 
en e.r lt een andere repretenlieve studie 
over redon--9et in lood-zink m\jnen 
in Zweden. ·81) 8000 mljnweri<ett die 
werkt.n In do Ollterlo uranium mijnen 
In de SO'·er en 60'er }eren ttlerven 
er 61 aen longkanker. terwi jl het gemid
delde bij een konlroiCi_;ltoep Of'W}· 1' 
zou zijn. Het nu zeer bekendt!: onderzoek 
ven Victor Archer u.it 197>, ult.gevoerd 
door hel lnlemationale lnsthuut van 

:,~cc~1tt~Ït81 ge:=:!~~ dfed tc!!::!~· u1i~ 
de jaren '50,'60,'70 van wlu e en lndleanac 

~j;;.wer~;;~ t·~r:ctt! dl~n •:~wiikingen 
aan ademhallng.orgoncn gevondtn 
bii }400 blanken en 780 indiaanse mijn-

;lrt~':~ hel andcuoek In 1980 werd 
voortgezel weren 2SO doden door longkon· 

;ar C:~~~~:St van dil ondenoek lt 
dat 600·' 100 kankergeveJien In dez~ 

groep 'Y8n 0180 werknemers zullen 
opt.teden, dus niet mlnder den een 
luutl tal kanker en leukemie In den 
urenilwnmljn van Kerr McGeo k rijgen. 
lnd"'etie woordvoerders tegenwoordig 
zeggen dat dit allemaal oen zaak Is 
van hel verleden en In de ondergrondte 
mijnen 'tlt8atln de USA ongeveer de 
hel ft van alle uranium wordt gedolvetl 
IJ nu en teer goed geconlroleerde 
ventilatie en stralingsmeten worden 
door ledere mijnwerker gedragen en 
worden qekontroleerd aan het einde 
van elke ploege-nwlaaellng. Oe lndunrle 
claimt deL 4 maximale werkdoses per 
maand toelaatbaar zijn om kanker 
te voorkomen. Wat de Industrie nooit 
bevredigend heeft be antwoord zljn 
de volgende 8 kriUsche vragen -

18• het feit dal in 1974 het Canadese 
re Cjleringsrapport, het Hem rapport, 
varmeldt dal ur.anlumdelven de kant 
op het kri jgen vao kanker verdrievoudigen. 

2e • bezwaren die al In 197) qemaekl 
zijn cklor 6e unie van be1:orgde wetens
scheppers In Maa:aachutsela USA over 
lage stralh"W'JJIdolet bevettigd dat het 
niveau van 4 werkdose5 per maand 
mlnstens 10x te hoog la en Inderdaad 
In 1980 bevettigde en NJOSH (7) USA
regerl095rapport dat er qcon veUigheidt
marge besteet w.b. uroniummljnbouw. 

}
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• hel feit dal kanker door tt.rellng 

veroorzaakt tol 30 jeot nodig heeft 
om manifnt te worden Is or de oonoo.k 
van da t ~ ml}flbouwt1lrporat1ea hoo 
veronuchu11glngen al klaar hebben 
-•natuurlijk, dal gebeurde- zo .. Jo jaar 
geleden, maar nu zijn do omstandigheden 
kompl eet anders• Ze hebben altijd 
i')eUelfde argument en ~:laar moet~ 

wJJ """ bewutt Vllll zljo. 
4 • het fei t del veel mljnwerkers·speelaa1 
kontrakt-mijnwerken 111 Namibii en 
Zulcf.Afrika of de nomadische mijnwerkars 
di~t In Nlger wurken In omstandighedet'l 
werke-n die gekenmerkt worden door 
een O)t.aat gebrek aan vervolgstudlet 
w.b. hun gezonclleid. Zij verdwijnen 
eenvoudigwe-g in het Jandschap •an 

~~~ ~~~it v:l :Or:~~~~!~e~:!~~~ 
niveau. van Radon-gat In mijnen zelfs 
offieiëel worden veranderd of simpel 
totaaJ worden genegeerd. 
In de R&nger·mljnen die onlangt wetden 
geopenddroegen goedkope vre emde 
wotkkrael1len geen m11kert omdat 
zi j de voortctulften voor CJebrulk niet. 
~~ lezen op de maskert. 
6 .. hel telt dat de ritik011 w.b. dOOr 
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straling gofndiccctde kenkert waartehiJniiJ!oc 
over~redlg toeneemt met hel ·percentage 
uranium ln hel etla. ln de nieuwe pas 
geopende mi jnen In Club Lalcc In hel 
noorden van Sas-kaLetiewan lijn uranium· 
percenta9Ct tot 26CW:. en er Ujn geen 
specialevoorschtlfte-n die de door radon 
vcroorzaGkte kenkers moeten voorkomen 
bij )/4 'Van de mijnwerken d ie eutoctuone 

~c:~k~d~t~ielnd~=~l du~olt enige 
notie van het z.g. 'divettifi\catie effekt'. 
Je moel $peciale voorschriften toepassen 
in do mijnon w.b. venlilatie om van 
hot rodon-ges ef te komen. Je moet 
ook maatregelen nomen bulten de 
mijn voor mensen die daar werken 
en wonen. 

tor wereld in heL Nevaho·reservaat 
In het centrum van de Verenigde Staten 
We weten det deze steenbergen wor<lt'n 
gebruik t aJs konstruktiematerialen 
voor hulzen in Colorado. Ongeveer 
200 mUioen ton vandie radloakl.leve 
steenbergen bevinden tlch In Colorado, 
Nieuw Mexico en Af'lzona. Meer dan 
10% von het a fval ligt op het terrein 
van enorme ureniumfabrieken. 
Niemand durft, inclusief de •toomgoleer· 
den, te ontke.nn.en dal deze afvalbergen 
gevaarlijk zijn en dat gedu-rende ontelba .. 
re 9entr1llet zullen blijven. Inderdaad 
de Nuclear Reguiatory Commln lon 
weel speelflelt hel ge'Yaar. In 1980 
voorspelde een ambtelijke werkg:roep 
dat er tussen ...., en h~t j1ar JOOO onge· 
v~r 9800 prmature qeboorten zullen 
veroor·za.-kt worden door de best.aencJe 
radioa'<.tleve afvalbergen In de USA. 
Dit it oen heel ~tvltleve ld'lat.Ung 
en het. ls s.lechta 1% ven de tijd waotin 
lhotlum radio.a'<tieve be:ametting ksn 
veroorzaken. (80.000 jnr:,red.) VolgeN 
Or. Wlllhlm Lockatt~d ve.roorzakcn 
l lechls 2 grote ureniumtteenborgen 
100 miJloen dod&n gedure~ óe verval~ 
periode van ur.anlum. Een andere 1-talis· 
ticus, dr Walter Jordan, die vroeqer 
op tiet Oak Ridge laboratotium voor 
a toomwetenscheppen werkte , stelt 
dat dete getallen In het nlel vallen 

het fs tiet land weermee d it mineraal 
lnnJg mee verbonóen Is. Oe~rste bronnen 
van uranium voor het westen waren 
J mijnen- 2 waren gelegen op ht!L 
land van Indianen en 46n was 90legen 
In het loenmallgo Belglaoh Kongo. 
ln zekere mate ia dit profetisch gebleken 
want hel overgrote deel van de uranium 
Is uit de grond vWI autochtonen 9t1komen. 
Je hooft elieen maar te kij1<on naar 
do produkllt9rafleken tot 1981, wetterae 
uranium· S01i. komt uit autochtone 
gebleden,dal lt 20 000 ton • . Behalve 
700 ton van de ura.nlOOlprodlA<tie van 
Avtt rallè! komt aUet uit de gebleden 
die in het bezit zijn van de Aborl9inal1. 
In Canada komt meer den de helft 
van de utan1um uit Hen ml}n die gelegen 
is op 1\et lGncl van een 9tOeP Indianon 
die I Lroomafwaart.t aan een rivier 
wonen weerop dez.e mijn het ef·valwater 
loost. De rest komt uit Saskatchewan 
waar de meerderheid van deze mijnen 
gelegen ia op land dat In bezit la van 
lndlanOf\. De aituatle In NamibU!! moet 
dezelfde zijn. Het groot1te deel ven 
de andere Afrikaanse produktie komt 
uit Niger, 12100 ton, ult m1Jnen d ie 
op hel land li99en ven de T ouareg, 
een volk van Nomaden. Het overgrote 
deel ven de we:rkkrachten in deze 
ml)nen ziJn Touateg. Jotlgona von 1S 
of 16 jaar werken In deze miJnen zonder 

toleranter deo het Imperialisme dat 
geassoclierd wordt met de monokultuur
ekonomie toala gebrulkeiijk in Guatemala 
of 8otswana. Deze monokulturen vernietl· 
get'l de lnfraslruktuur ven een land 
door maar 4!6n produkt toe t e st aan. 
Wutette en \'oor een groot deel JapMlO 
ureniumverbrulkert zijn nu aan het 
ultki)k~n naar nieuwe Qeblodtn voor 
uronlumelc.ploltatle voor het geval 
de bea:taWide uranlomvootTaed opgebruikt 
la en de prljl va11 uranium stijgt en 
daardoor de indutttie weer opleeft 
wat ook In ~el mldden v.-. de 70'er 
jaren Is 90beurt. In dit geval .tullen 
Jendon alt ZaTte, de Cenuaal Afrikaan:ae 
Republiek, Zambia, Algeritt,MadC'(ilaacar 
van grot: er belang wprcten.. En nel 
Zl) zullen de landen voor zee-exploitatie, 
:roalt Southern lslanc:l, Groenland &n 
Lapland In Noord Zweden en F'lnlend 
worden gebruikt .. Zelf• als de divertUlkatle 
van vlndplaat8ef'l niet plaatsvindt zullen 
de tndltlonola urenlumlovoranciert, 
de USA, Australiil, Niger, Gabon een 
opleving meemaken d lo overrompelend 
i .. 

Uraniummijn en afvalbergen op het gebied van de Navajo-indianen 

Een paar maanden Qeleden was Ik 
ln Auslralil. Het wes net n.a de onderteke .. 
n ing van oen over4:6nkomt l tussen 
een door blanken geadviseerde Abotlglnel 
organisatie, The Northern Land Council 
eo twee gigantische m1jnb<K.Iwmaattchap.. 
pijent Pem ConUnentat of Austtalla 
en Getty 011 ult de VS. Oet wat een 
overéánkomst om ~ grootste uraniummijn 
t.,r weteld te begiMen op het tand 
van de Aborlglnelt In Austrelii!. Eén 
Yin de tradltiOI')Cltt Ouderen was tege:n 
de overeenkomst. HJ rekende \'OOr 
wal het betekont voor zijn volk. Een 
he te stad mot witten voor de 6000 
werkera In de uraniummijn, er zvllen 
b.Gtl gebouwd worden, er zal alle r lal 
vertier ontstaan In de vorm van ptoslltvtle. 
VolgeN Big 8111 Nlgy zal z.ijn volk 
aterven In pleatt ven betaaJd te worden. 
Toen Ik deer was dacht Ik ,.n een 
proces dat door f\klderland en Ëngeland 
veroorzaakt is, nl. hel feit dal S e""wen 
geleden enkele (UI"Opese lenden door 
tlavemJI en volkerenmoord over de 
gehele wereld meelt kleil\e, geTsoleetel 
levende gemeentehoppen hebben laten 
kenniamaken me t onze betd'le'II"9-
Toe-n _Ik In Auatrollë was zag Ik dat 
tolets op dlt rnonlent r.og st.eedt gebeurt 
voor wal betreft d& volkeren in de 
~iflr., de Navaho•a in Nieuw Mexico. 
Oe l"'CCienen in Canada en de Nomadische 
volkeren ln Afrlke. He-l ia een grote 
tout en zolb een misdaad om de uranium· 
mijnbouw alt let• ver-van-ons-bed 
te beschouwen als we tegenwoordl9 
over atoomenergie praten. Het la absoluut 
ee:n centrael probleem. Nogmaals zo•ls 
Norman Mou zegt· AT()()MENERGIE::. 
LRANI~, je koot niet van 
het ene spreken zonder het over het 
endere te hebben. Ala u op dit l<onores 
één klelne vinger 1n de dijk van de 
•Hoom=ur anlum«~nergle , s t opt, dan 
kan U or zeker van zij" dat het gevoeld 
wordt, dui.zenden kilomet ers 'Verderop 
Ooor menaet1 zoa.ls Big 6111 NIIJY. Thri 
Vou. 

Zo komt het dal do lnduatrle werkt 
met bestaande vooroehrl ften en regalt 
die onvoldoende zijn of gewoon te 
kottbaar ziJn om toe to pasaen In hel 
geval van uranlvmwiMif'l9. 
Or. Orwell Goodwin, hoofd van het 
bureau Gezondheid en Veiligheid In 
de mijnen In de USA, beweerda 2 

J&ar geleden dal J jaarn.a heL inweridnqs
tretden van een nieuwe ge·zoncl'leidswet 
in mijnen er geeo mijnwerker ooil 
h doodgegaan door een maleri!e1· 
of gezondheidsongeJuk. Mat~r wc kunnen 
nu wel ZO<IQCn dal als er ooit een 
nieuwe wet l(omt. In lalere jaren het 
er één iJ dle kontroleerbaar In lengt e 
van docennla. Me-t andere woorden 
als je er nu later la.st van krijgt d&n 
heb je peCh gehad. 
Laten we terugkeren n.~~ar het vervalt
schema· vanaf hel pool van Thorium 
2'0 begint een perJod• van str&HI"K) 
tot het zich stabiliseert tol lood. Olt 
Is een zeer lt~M!urlg., ei'J niet t.e onder~ 
achallen gevaarlijk pet}ode van 90 
dvltcncl jaar: 
Waar komt het gtOOt$ht de-cl van de: 
ltraJing vandaan? Van de steenbergen 
van de uraniummijnen waar 1\CL uranium 
18 uitgehaald • het thorium bli jft achter. 
Tol voor kort was h~l gemiddelde 
vronlumpet et-ntegc 0.1%, waarbij het 
ekonomisch WitS hel uranium te delven. 
Oua 99.9% werd achtergelalen &18 
efval91'steente. Oe g roottte uraniunvnijn 
In Namibië heeft een percentage uranium 
van 0.04~. Vorig jaar leverde de~e 

mijn meer- dan 4000 Lon urQfllum. dus 
een kleinr ekensommetje geeft een 
hoeveelheid afvalgesteente van laO 
mUjoen ton dat sterk redioaktlof la 
en wordt echtergelaten voor het volk 
ven Namlbli (hel vet;lftigL rivleren 
en 9rondwoter, heL verplaatst zich 
met stofstormen.) 
Dit e·fvol bevet SS% van de oorspronkeliJ
ke radloalulvlteit In de uran\um, zowel 
aJa van andere elementen· thorium, 

~:!';:. .,6e:t r~d~!kr:io~L .;;,;~t~~~j 
vcr$prelden zich als door oen Ijzeren 
logica vla de wlnde.rosle. Door gebroken 
dijken stroomt de rad ioaktieve modder 
In rivleren en koml zo ook In het grot~d
water terecht det als drinkwater wordt 
gebruikt door de meneen In de omliggende 
dorpen. Oe kinderen apelen op dit 
moment 09 de radioakUeve eteenbergeo 
van 66n der grooUt& uraniummijngebleden 

bil de geLellen die uit de uitsloot van 
redon•C)aa levoorschiJn komen gedutende 
deze periode In de vorm van natuurlijke 
éd'ltergrondstraling. t-lot io een bf!lwerlllC) 
ven hoUelfde kaliber ala over het 
lood- omdat er lood in de atmotfeet 
aanwezi9 la doen we nictl aan het 
lood In de benzine. In leder gevol 
is dit een vot.e vorm vM redeneren 
omdat de zeer ruime overtchrijding 
von ell<e mexii"'''M..m stralingsdo6is geldt 
voor kleine, geiaolee.r-de gemeenschappen. 
Die worden In de eertt·e plaau gein· 
fokteerel door de steC"nhopen en die 
kleine teefgemeonsd,oppen tiJn ook 
het gevoeligst voor de gevolgen ven 
redloaklleve • toffcn, ZJJ gebrulken 
immers het grondwater uil de buurt 
v• n die s teef'lhOpm\ al• drinkwater 
en irrigatiewater. 
Kunnen deu afvalbergen nog wel 
on:schadelijk gemaakt worden? In principe 
zijn er 2 meU'IodM· Un is hel terug ... 
gooien van die ltoep in ~ mijn en 
de Lwoede manier ie een laag water 
eftx)vef'l en na hel beëindigen van do 
mi jnbouw bedekken met een laag grond 
en water. Oe eerste methode wordt 
door de mijnbouwmeatsehoppij&o ala 
te duur beoordeeld en bedekken met 
grond en water wordt ook al• te duur 
eJgedeat~. 

In 1978 Wit er een goede mijnwet 
aan9enomeo in de USA die de afvalbergen 
ONChlldelljk zou maken. Bimen lwee 
j•er WO:S er voddoende druk venuit 
hflt bedriJfsleven om deze wet ingetrokken 
to krijgen. Ze zorgdon er bOvendien 
voor dot de I'>StC onvoldoende geld 
lo'eeq om de 8igen voorschriften w.b. 
'veillqe' ureniummijnbouw vil t e: voeren. 

~ nog letl over de bijkomende 98Zond .. 
heidseffekten van de waniummijnbouw, 
·explor•t•e, • ttent port en · verrijking. 
In tekere maLo kUIYien we de biJkomende 
gezon<:JleidJeffekten van uranium~ijnbouw 

beatrijde n met betere technieken. 
Met ondere woorden. de opl011lng 
van dil probleem ft n iet een technologisch. 
meer een moreel probleem. Alt wc 
een onvernieuwbare energiebron eenbidden 
ln deze rraglel.e eeodeer In plaat.a 
van ean vernieuwbare energie· 
bromeo te bouwen, benedelen we niet 
alleen onsuit maar ode alle toekomstige 
generaties. 
Oe bron in dit geval is niet e-en brandstof, 

cniqe be&chetminl)o 
Als we deze produktiegrafieken vergelijken 
met de connump\Îcgrahe~m l(uMcn 
wo .den dat het niet • Ueen een qeval 
Is van d1cf5tal van on\'arvangbare energie .. 
br()I'Vllen uit de (lwee)derde wereld .. 
eC'htèt een g:root deel van de derde 
wereld zieL ~iet\zelf helemeel niet 
bèt.rokl<et~ bij de uranil.mlhRndel, zij 
hebben geen n\lklenirc proiekten. Waatom 
ZO\I je het dt.ln vraolumimperialisme 
noemen? In felle Is hel Ut$11niUI"'"«llon1allsme 

Roo;ler Moody 
(vert. hans de Jonge) 

ENERG I E I H 8EELO 

Sinds èn l ge ti jd beschikt de s t roallgroep itop kernenrgf e ' " 
Den Bos c h o ver een tentoonste l li ng.Oeze tentoonste l lfng." Ener· 
gi e i n 6ee1d" is o.a. voor phatse1 1j ke energlegroe pn te huur . 
De tentoons tell ing i s. gemaakt door de stJchting Energie Anders 
in Hoek va n Holland.Beqeleiding van de ten toonslell i l"g door 
mensen va n de stroomgroep h mogeli jk . b .v. i n de vorm 'lan een 
cursus . Oe huurprfjs is gewoonlij k I 35 .- pel" week ,~aaa r voor 
alinder draag krac htige groepen h over deze pri j s te !)ra ten . 
Voor meer inlichtingenen/of reservering en :SSK Oen Bosch,Post
bu> 1404 . 5200 BL Oen 8o>ch te l . 07J - 421 8 16. 

Oe tentoo n-stell tng bestoa t u i t 
30 pa ne l e.n 90x60 Cl!l. en stellage, 

• Ener-gleve·rbruik 3 pattelen 
'" Energiebesparing 6 panele n 
• Stadsverwannfng 2 panelen 
• Modern steenkolenverbruik 1 paneel 
• Kernen'rg Ie 2 oane len 
• Zonne-energi e Z panelen 
• WlndMrg ie 2 panelen 
• Biogas 1 paneel 
• A~rdwamte 1 pa nee I 
• Energiebelê id 2 panel en 

. 
energ1e 
in beeld 

KI RNBMEJtG I B-DOIUKOSPtL 

Vanu i: de AKB· Meppel is eeo spel ge· 
cnaakt da L •1 spelend al l e aspekten 
van kernenergie aan bod laat kOf!len. 
Het spe 1 kan a 1s kapstok gebtui kt wor
den om bij scholing de gevar"en van de 
kernenrgie·cyçlus unschouwel tjk te 
maken.8ij het spel is een ~andlel· 
diog.Al> de kosten eruit zijn dan i s 
de meer .. opbrengst voor akties tegen 

kernenergie . (Het spel is getekefld 
door Mike Schreuder-s). 

8estell ln~n bij do AK8·Meppel. Joke 
Agterberg, C011111. de Vos ••n Steenwijk· 
l .. n 55 Meppel.tel : 05ZZ0·59034. 
prijs: indiv;du.en I \O .-. i nste11 1ngen 
1 15 . (allebei i ncl.verzendkosteo) , 
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"N OP(WIt!L1> MET
fKR.EIcTEIJIf( VANPé.

EKKEIIDf" OIibERI4E.:
1iG,I1AiiEN Pi/1

IN U/N MAATJES
{OII)1T~/l()li.TEN.

ALS /)AIJK I;OM(PE /)(JIJ!{ HEN VERRICHTE' liEPltllATIE
/<IQ1f()~N iNlZE VI1i9lHN IN VE~zeMIf()EeE"A~/N<i
GéSrEl.lI. /IET ()(JAf. HEN tJ€8li(Jf/r7li IIFMHrlNGSlfllrE.
R4'AL BlEEK MET /ltlHfZIlW VlIN ENIB {(liMit-Milt?
SN $((tJEI'fILf!, Sr!lAF"81lAR..

ZE WOItDGlI IIRlIiND~L!l1< VliRzOChr OP '/Ii GIt~W<
~ EI<N GEREEilSrltANDIi TAXI PLAATS Tt; /VE
EN, 1'ENEI"f>E ZIe" /lf re Lllr.EN VDI:REN.
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VQO~ (JE TWEEOE /fEG/C IJlNA/EN ÉÉN 1>"'" LOPEN
ONZE. VRI'NDE.1tJ EEN Fl./~I(E PotmE STlfItVNl> Ol'.
N" tiEN MIó rE HEB~N I?blJtJ8Ii.ZWPINEN/ BLIJKEN

1)1: 2"'Ir~N EI< VttJ/i /fENJ dNt>f/NIf5 HtlA! /fGffWOA/.w:"N i

I'P.!JHG/() MEr Ze tèdOS/(LE(J/U& lINff TE ST/MAl. EEN

~rL~NbEl!/1C ()t:IfTEN/)Bl4D 1$ J>IMI< INrElvS/EV{;

NASPEUIUN(JEN liNlG{;ONrHU7:J,TENDE "FE/rEN" (JVE/f.

HUN dln SAlIl1'I'ING Ol' HET tPfM~ (Ui(()MFN. EéN

Ulra,élJ/(Ef(Jii JACHT OP PiN EN ZjN /ltt'lKKEKs f~
/Alt1((;D/!ts /&UONNéN.

HOlE "1.Uf-L.êN zJ ItEr EIè. /rF8RE.NGEN ?
wen" ZE bE. PIJI."tE U/1' tlAAlfJt:N TE B'JVÉN?
LEES'" HEr f!E«V()/..~ (N AfVAL "'~ 16

Het festh'al lal geopend en gesleten
worden met een nathtkonsert. Theater
en muziekgroepen worden momenteel
benaderd om mee te we-rken aan het
festival.
De initiatiefgroep is onderverdeeld
in verschillende groepen: publidteits·
groep, slaapgroep, aktie,roep en kultuur
groep. Oeze groepen k<nnen ëèn maa1
per week bij eh "::aar,
Voor informatie: doe wat '83 -infomap
- Deldenerstraat zsa

Hengelo(O)
tel. 01-4-423771

evt. financHile bijdragen zijn welk<m'l:
Bank: Ned Credietbank Htngelo:230968740

"''''"-'!l.CI-;~

Je ziet Ze steedS meer die ka
toenen rUÇlzakjes met aktietekst

Warande na Bovendien zijn ze ook nog te gebruiken
3705 ZK Zaîst als gewone handtas.Na. een jaar van ver-

inlichtingen - Henk 020 ~ 763261 der ontwikkelen heeft Aktie Strohalm
Jos 030 ~ 710638 er 3 gemaakt met verschillende opdruk-

TIIEE URANIUlllIdNEN IN AUSTRAlIE lIJII ~;~~dewaard-rugZakje".lIEt aan de ene
:S~~ing in Austraië heeft aange- kant::"ik sluit dodewaard per girokaart
kondi g<l geen vergunni n9 meer te geven :~t~:~ .:1'1a~~~n k~=~~::~~~i~~ndaaq
voor de Honeymoon- en BeverlY-ijranium-- "'''Strijd vGOr de aarde"~ru9takje.Tekst
mijnen. Dit is in de lijn van de pas. "tegen k:ernene~ie en kernwapens>l- ,
verkozen socia1 istische regering. "Fiets-rugzakje.Het bekende fiet~V\l1st
;:t:~ ij;e~~~J~iU:~e~j~~~~~~ je stompt de autolobby uiteen.(nleuw}.
briek. Ook de uitvoer Vln uranium Oe prijS 1S f 9.- per stuk.8estf!11en
uit ande~ mijnen gaat gewoon door. bij de depots van Aktie Strohalm of
De verkiezings bêloften van de socia~ 'via de giro.Maak f 11,50 over o.v.v.
listen worden weer eens niet uitge~ rugzakje(en welke van de: drie soorten)
voord, net als in Frankrijk Mitterran op giro 355925 van Aktie Strohalm
beloofde dat de kernener9ie af~bouwd Oude Gracht 42 3511 AR Ut~cht

zou worden. 11 I SE. _ telefoOl'1: 030~314314.

Ik was echter wel een vreemde eend
in de bijt~want het botste 'dl daar.
Mij werd verweten dat ik daar de
BHO openlijk zat te saboteren.Er
zaten veel van die techneuten bij
die de kernenergie alleen op tech-
ni s.che gronden willen bestrijden.
Ik vind niet dat je boven mensen
uit moet gaan redeneren en dat
gebeurt vaak met techni sche ge
gevens. Ik ben niet voor niks voor
basisdemokratie.Ik wil niet dat
er iets 'boven me bes10ten wordt.
Ik heb dus op de afgelopen verga-

~:~i~~ n~iZi~e=~e~~e~:~i~n
BMO. Toen hebben we besloten dat
we samen iets (lil! de BMO heen orga
niseren. Een soort tegeninfonMtie
over de BMD. We proberen ook via
de WED subsidie te krijgen.
Ik ben offiei~el dus voorlichter
van de.WEn'omdat ik opgeleid ben.
Zelf·ben ik van plan Olll per 5011
bij elke bijeenkomst van de BMI)
in Breda aanwezig te zijn. want
ik laat ze niet over mijn hoofd
beslissen; ik ga. dus los van de
WED en los van de basisgroeP. Ik
zal ze duidelijk maken dat ze wel
een hele diskussie kunrmn htluden
en een enquete. maar uiteidelijk
leggen ze alJesnaast zich neer.
Je tiet het met Vel en en met de
centrales. ze konfronteren je /lI(!:t
de feiten. ze laten je niet mee be
slissen en dat zullen ze ook nooit
doen•. de politiek krijgt niet eens
de kontl"akten te zien met Cog!!ma.
Ik denk dan ook : je bent een bee~

tje na'l'ef als je denkt dat ze echt

~~~hd~:~~S::~ :~~:~nt:'kk:~tv;~
een advies : zo'n advies interesseert
hen geen IIItIer. Oe belangen liggen
heel ergens anders. Hierna gaan ze
zeggen: jullie hebQen toch inspraak.
gehad 1Jullie k.unnen niet zeggen dit
jullie geen onvloed hebben gehad.
Daar wordt de BMD voor gebruikt

straks. Vlak nadat de diskus:s-ie gehou
den is kr'ljgje weer nieuwe feiten,

~:;a~~ ~ ::=~~s~:u:ieb~jt~un-
nen stellen.Dat zijn lo'n beetje de
zaken die we besproken hebben in de
~i:~~~: We klllllEm om de 4;:.ken

kontaktadres :
Basisgroe~ Breda
dr. van Mlerlostraat 7
Breda.

Hoe: is het gegaan met de basisgroep
in de loop der tijd?

We zijn begonnen vMr de eerste grote
Oodewaard aktie. Toen we dUr aan
kwamen dachten we dat we de enige
basisgroep uit Breda waren. maar er
was daar al een basisgroep. die
zich "de basisgroep van Breda"
noemde. Na dele aktie Mmen we
eigenlijk aneen bij elk.aar als er
wat te doen was. Van die andel"e
basisgroep hebben we nooit r.ll!er
wat vernomen. Door de vervroegi ng

:'v~;i :~~;t~n~~~nw:ere:et
i!en hoop energie 2itten ~t we
er helemaal niet bij geweest waren.
Toen zijn we maar naar Belgil! ge~

gaan om het treintransport in
Brugge te blokk~~n. Deze blokkade~
aktie werd zO 5te'1i9 in de hand
gehouden door een aktie-leider.
dool' ons Ayatolla genoemd, dat
na 10 minuten overleg /let de Rijks"
wacht de blokkade werd opgehe...en~
waarna over die 10 minuten 3 uur
werd -gediskussH!erd. Dat was wel
balen ,ja.
lMdat kernenergie niet in Neder
land ophoudt hebben we kontakt
opgellOll'lel1 met BelgiiS en we wilden
YOOra1 praten met mensen die
een beetje op dezelfde lijn zitten
als wij. die niet alleen maar
naar Den Haag willen 0It een de
monstratie te houden voor het
Parletllent.We hebben geschre'ien
en wat adressen verzameld en
komen over twee weken Dij elk
aar.
Een tijd geleden zijn we ook
in kontakt geweest met 8elgit!.
de Vaks. maar daar zijn we hal~
verwege een verg~dering ,Opge
stapt omdat zij z6veel water in
de wijn wilden doen dat ·er Di ets
meer overbleef (lIIl aktie tegen te
voeren. Bijvoorbeeld Hol moest
heropend worden OI'lldtlt de \lakbond
dat ook wnde vanwege de werk
gelegenheid. En bij demonstra
ti~s mocht niet als leus mee-

~;~:oe~~:n~:t~~:.c~~:s
daar" te{len WlS.
De basisgroep kOlllt nu regelmatig
bij elkaar omdat de fomule 0Ill al
leen voor akties bij elkaar t.e XOllle1l
niet werkt. Ikzelf heb een kursus
bij de WED gevolgd s voornamel ijk
vanwege de dikke dokumentati e"'lllap.

~IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII bblllll%bbbJ]] I I:m.. ". . . 'IJ Lwtdelij( Overleg N$tuurbehoud Aktiell

liJ11 - I" E.ISJ~'" BIV AR~·B A,$ I ,$ GIR
O

EWP'RE. :,~:~~:~i:~;!::r~~f'9~= ~;;T;;:;~;:~:;l~;:;:I;~;~Pi","
1I 'A en landschap, lil op ·26· febl'uari iJ· .-ende hartekl"e:et: DOl! IMT!

~~~t~~s~è~~~~~~Î~~~~eg Natuurbe, Een maand voor het festival wordt
Het doel is om lokale eo/of regionale het definitieve programna vastgesteld.
aktle9roepen in Nederland met elkaar Dit hete prograTl111a wordt dan op een
irl verbinding te brengen om de belangen grote pGster afgedrukt waarna de defî.
van natuur en landschap effektiever nitieve publ1dtait kan beginnen.
te kunnen verdedigen. De week wordt gevuld met verschillende
De laatste maanden hebben we kunnen thema's: jeugdwerkloosheid. diskriminatie,
zhm, dat de Haaglie wisseling vlIn opkOlllElfld fasci sme, kernenergie. wapen-
de wacht weinig goeds: belooft· plannen wedloop, rep~ssie, woningnood. poli-
voor wegen. oefenterreinen voor het tieke gevangenen .
leger. pijpleidingen, pret.parken, boeht\ler~ Al deze thema's ,zijn verdeeld over
(eggingen en startbanen blijken zwaarder de hele week. (Evt. kunnen meer thema's
te wegen dan natuurbahgud, Hat opjagen in het programa opgenomen worden).
van openbaarvervoerskosten en het Er zijn al aanbiedingen van verschil~
binnenhalen van plannen, zoals die lende organisaties uit de regio d1e
rlnor de c(lmmissle wagner (o.m. wêI'kveJ"- graag willen komen. Ook organisaties
schafflng door wegenbouw). toont een STOP DE MJNITIETREIN ! uH Denemark-en. Duitsland, Zwitserlillid
tendens, andermaal mens en natuur en Engeland tonen belangstelling.
te laten betalen voor kortzichtige waarsc,hön1'Ük gaat in de llIDand april weer De thema's worden nog eens extra aan
ekonomillche belangen. een munitietrein rijden. de kaak gesteld door verschillende

Tegenover de minachting voor (Jm dudwer\c,elijk tegen deze trein in ak.ties en manifestaties.
'die groene vlekjes op de kaart' lijkt verzet te komen kan het nodig zijn om Er wordt medewerking verleend door
een krachtig verzet noodzakelijk. Ener- mensen die op de rails zitten te be- verschillende aktiegroepen uit het
zijds als verdediging van waartlevolle schermen tegen aanstormende treinen. buitenland o.a.: STOP STARTBAHN WEST
en kwetsbare gebieden, anderzijds Je kan natuyrlUk. met een lamp zwaaien UIT FRANKFURT, KAAAKGROEPEN UIT BER~

als aanval op een veraplUend en onrecht~ om de machinist tewaarscnuwen. LIJN, IERlAND INFO UIT ENGElAlID,
vaardig overheidsbeleid. Dearbij i~ Het is vorig jaar gebleken dat soms ANTI-MUNlTIETRANSPORT UIT DUITS-
de behoefte gebleken om nMM de de trein geW{}on doorreed waarna de
bestaande landelijke nrganlsatîêtl, die mensen ternauwernood opzij k.onden
l.ich voornamelîjk met beleidsbeinvloeding springen OOI het vege Jljf te redden.,
bezig houden, een landelijk overleg Een probaat middel hiertegen kal'! ziJI.'I
te vormen waarin ook: andere aklievofM een stuk betonijzer om de. ra~". h',.n"o....~~
men aan de orde zijn. met behül p van een. stalen pijp.

Uitgaartde varl:f1è$tasode 8ktie9rne~ Om ontsporingen te voorkomen moet deze
pen en nieuw op le richten basisgroepen plaats wèl duidelijk worden gemarkeerd
wil het LDNA overleg, uitwise.eling met een vuur op de raUs of tGOrtsen
van gegevens en praktische hulp mogelijk en/of 1ampen.
maken. Besloten i$ tot het opzett.en Het betonijzer moet minstens 2 cm dik.

;~n ::one~~;~k~nal:~~:jS~a~O~~r~~~:~ RUG 2 AK JES
zettingen e.d. zÎt."" daadwerkelijk voor
het behoud van natuur en landschap
willen În:;o:etten.
secretariaat - LONA,
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