
Aktie- en blokkadeweek 19-26 september
genoeg, want we hebben het over kernenergie, demokra
tie, de vrijheid en gezondheid van deze en volgende gene
raties. Als het om kernenergie gaat is uitstel niet genoeg;
alleen afstel is voldoende. En als het om een veilige en
demokratiese energievoorziening gaat is uitstel ook niet
voldoende; alleen daden tellen.
Er is nog steeds geen begin gemaakt met de afbouw van
het atoomprogramma en de start van een veilige en demo
kratiese energievoorziening hebben we ook nog niet
mogen verwelkomen. Allerminst reden om nu stil te galpl
zitten en te wachten tot "den Haag" , de elektriciteitspro
ducenten en andere burokraten de zaak verder in orde
brengen. Zo heeft het niet gewerkt en zo zal het ook niet
werken.
Daarom organiseren de basisgroepen Dodewaard Gaat
Dicht een aktie- en blokkadeweek van 19 tot en ptet :26
september. De aktiviteiten in deze week zullen openbaar
en uitgevoerd worden om zoveel mogelijk mensen in de
gelegenheid te stellen mee te doen. Om die reden zullen
ook veel aktiviteiten decentraal, in allerlei plaatsên door
het land opgezet worden.
Organiseer een aktie, doe mee aan de aktie- en blokkade
week. Dodewaard zal de eerste kerncentrale zijn die ge
sloten wordt omdat de mensen dat willen!

.'

Kortgeleden gleed er voor de tweede maal een ultimatum
in de bus bij de ministers van ekonomiese zaken, sociale
zaken en volksgezondheid en milieuhygiëne en de GKN,
de eigenaresse van de kerncentrale in Dodewaard. Dat
zullen ze niet leuk gevonden hebben. Wij ook niet. Maar
het is nodig.
Ruim een jaar geleden ontvingen genoemde instanties een
soortgelijk ultimatum. Ook toen werd de direkte stopzet
ting van het atoomprogramma geeist, te beginnen met de
kerncentrale in Dodewaard, en ook toen werd geeist dat er
begonnen zou worden met een veilig en demokraties ener
giebeleid. Dat eerste ultimatum is niet zomaar uit de lucht
komen vallen; al bijna tien jaar wordt er op verschillende
manieren geprotesteerd tegen kernenergie, ontzettend veel
mensen zijn overtuigd geraakt van de gevaren van
kernenergie voor het milieu, de gezondheid en de vrijheid.
In die bijna-tien jaar heeft de anti-kernenergie beweging
(AKB) ook andere suksessen geboekt: er zijn geen nieuwe
kerncentrales gebouwd, en na de eerste Dodewaard Gaat
Dicht-aktie In oktober '80 is er zelfs sprake van de sluiting
van de beide Nederlandse kerncentrales. Ook de roep om
een ander energiebeleid, met de inzet van oneindige ener
giebronnen al ' zon en wind en met zinnige besparing,
wordt steeds luider.
Die resultaten zijn zeker belangrijk , maar het is niet
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gulden. De rendemenlsverbelering
door ecn vermindering vall de over
produktie nemen \Ve dan nog niet
eens mee in de berekening.
Bovendien moeten voor een bedrijfs.
periode van 13 jaar nog de voJlgende
kosten bijgeteld worden:
inzel politie 10 miljoen
aanpassing veiligheid 50 miljoen
opwerking 68-181 miljoen

(afh. van bedrijfslijd)
inpakken afval 72 miljoen
tussenopslag 40 miljoen
eindopslag 200 à 400 rrûljocn
ontmanteling 200 miljoen
verzekering 160 miljoen
Totaal 780 à 1112 miljoen gulden.
Konklusie: Onmiddellijke sluiting
van de kerncenlrale Dode.....aard le
vert een winslop van 550 lot 883 mil·
joen gulden. Eenzelrde kalkulatie Ie
"ert voor sluiting van Borssele een
voordeel op van 4-7 miljard.
Het zou dus .....el eens zo kunnen zijn
dat alleen de argumenten "oor kern·
energie erg goedkoop blijken te zijn.

De GKN slelt dal een voortijdige
sluiting van Dodewaard een "erlies
posl vlln 490 miljoen gulden ople.
verl. Bij dele berekening worden
«hter (moedwillig?) een aanlal pos
ten weggelaten met de bedoeling om
zo het parlemenl onder druk te lel
ten.
Door de enorme ovetkapaeiteil
draaien de eleklriciteitseentrales meI
een erg laag ekonomisch rendemenl.
Sluiting van Dode.....aard leidt dus lot
een verlaging van de kostprijs. We
scballen de "erlaging van het bedrag
voor de exlra kosten bierdoor op 4
cl/kWh. Over 13 jaar is dat dus 182
miljoen gulden.

We schallen de verlaging van het
bedrag voor de extra kosten hierdoor
op 4 ct/kWh. Over 13 jaar is dat dus
182 miljoen gulden.
Bij de berekening van de extra kos
ten wordt bovendien uitgegaan van
een bedrijfstijds van 741J/o. Bij hel
ouder worden van de celllraie is hel
echter zeer waarschijnlijk dal de
bedrijfslijd terugloopt als gevolg van
slijtage, verhoogd stralingsnivo etc.
Bij een bedrijfstijd van 6O"l0 lever!
dit geen besparing op brandstofkos·
ten van 320 miljoen. maar van 220
miljoen. Bij een bedrijfslijd lIan 500/0
wordl dit 193 miljoen.
Een derde miskalkulatie wordt ge
maakt door een vergelijking te ma
ken met eleklricîtcit uit olie. Bij het
aanwenden van kolen als vervangen
de brandslof zijn de extra koslen 2.3
ct/kWh ofwel 105 miljoen over 13
jaar. Bij een bedrijfstijd van 6OIIJo is
dit slechts 69 miljoen. Tensloue kun
nen de geraamde kosten voor de
overgangsperiode voor de eigenlijke
ontmanleling gedrukt worden door
deze overgangsperiode over te slaan
en onmiddellijk over te gaan tot onl
manteling. Samengevat zou open
houding van Dodewaard dus een be
sparing op brandstofkosten
opleveren van hooguit 69 miljoen
gulden (bij een bedrijfstijd van 60%,
en een vervanging door kolen) in
plaats van de opgegeven 320 miljoen

Sluiting centrales
bespaart miljarden

Kritiek

Het energieverbruik van de vergla
zing van hel hoogradioaktieve afval
stelt SWrm van Leeuwen gelijk aan
het energieverbruik van opwerking,
maar waarschijnlijk zal het, zoals hij
zelf zegt, in de praktijk beduidend
hoger liggen.
Alles bij elkaar komt Storm van
Leeuwen lol de opzienbarende kon·
klusie dat een kerncentrale niet vol·
doe.nde elektriciteit produceerlom
de hele splijtstofcyklus van energie te
voorzien.

De kritiek die vanuit de kernenergie
wereld tegen deze berekeningen
\Vordt ingebracht. lijkt ze in essenlie
niet aan Ie tasten. Ze richt zich voor.
namelijk op de indirekte bereke
ningsmethode cn de schattingen van
de kosten van afvalverwerking en de
onlma11lcling van de verschillende
fabrieken. Wal betreft de indirekte
berekeningsmethode, natuurlijk valt
hier -zoals op elk model- kritiek op te
leveren. maar het is kenmerkend dat
hel juist tegen deze berekening in
stelling wordt gebracht, lenvijl het
een al jaren gehanteerde melhode is
bij ondeT7oek naar energiekosIen.
De methode is verder in die zin neu
lraal dat de feitelijke energiekosten
net zo goed hoger als lager uit kun+
nen vallen. Wat belref! de sehaltin+
gen van de koslen van afvalverwer
king en ontmamcling lijkt hel
voldoende om hel door Storm van
Leeuwen gehameerde argument voor
zijn schatting naar voren te brengen.
nl. dal hij zieh baseert op de weinige
konkrete ervaringen hiermee, terwijl
zijn kritici zich vooral op lheoretiese
berekeningen baseren.

lijk sterk onderschat. Pas na een af
koelingsperiode van 50 tot 100 jaar
kan hel inwendige van L'en centrale
worden afgebroken. En dan moel
dal nog met machines die op afstand
bestuurd worden. gebeuren. Hel
puin en schroot moet zorgvuldig
worden verzameld, verpakt en afge·
voerd. Zonder twijfel een proces dat
veel geld en energie gaat kosten. De
elektrieileitsbedrijven schallen deze
kosten op zo'n 10 à 1511JG van de
bouwkosten. Anderen komen op be
dragen die even hoog zijn als de
bouwkosten. De schoonmaakkosten
van Three Miles Island (huidige ra·
ming 1,6 miljard gulden) en de ont
mantelingskOSlen van de \Vesl Valley
opwerkingsfabriek (op l.2 miljard
geraamd) docn vermoeden dat de
pessimislen gelijk hebben.
Kosten die niel meegerekend worden
zijn de onderzoeks· en ontwikke
lingsinspanningen, de mogelijke fi
nanciele konsekqenties van ongeluk
ken, de koSten voor afvalopslag . ze
gaan len onrechte nog uit van defini
tieve opslag in zoutkoepels -, de lick
lekoslen als gevolg van angst bij vele
mensen, de kosten voor latere gene
ralies als er iets mis gaat met de af
valopslag en de kosten die de be
scherming van kerncenlrale~ en de
onderdrukking van het verzei erte·
gen zullen meebrengen. De rekenka
mer van het Amerikaanse Congres
heeft uitgerekend dal elektriciteil uit
kernenergie zeker twee maal zo duur
zou zijn als de industrie zelf alle
koslen zou moeten dragen.
Wal het betekent als we deze kosten
wel meeteJ1en in het geval Dode
waard is hiernaast te lezen.

Hoe grOOt de energiekosten zullen
zijn voor de verwerking van hel ra
dioaktief afval was in 1943 al de
vraag en is nu nog st~ds de grote
vraag. Men neemt proeven meI de
omzeIlilIg van het radioaktief afval
in glas en dil glas moet zoals bekend,
verpakt in slalen cilinders in ZOUI
koepels or andcr stabiele geologiese
formalies opgeborgen worden. DiL
zijn echter gelukkig nog maar plan
nen, Wal een schatting van de ener
giekoslen helemaal moeilijk maakt.

Moeilijk

Het kost enorm veel energie om mijnen, installaties voor
ertsverwerking, verrijkingsfabrieken, kerncentrales, op·
werkingsfabrieken en tijdelijke en definitieve opslagplaat
sen voor radioaktief afval te bouwen, deze te laten draaien
en ze na gebruik weer af te breken. Onlangs is er zo'n ener
giebalans van een kernenergiecentrale opgesteld door ir.
Storm van Leeuwen.

Zo'n balans is een schalling, de
meeste energiegegevens zijn n:akl via
meling te bepalen, maar sommigen
zoals de energiekosten van de bouw
van de verschillende fabrieken zijn
alleen langs indirekle weg te bepalen.
Indirekle bepaling van energiekosten
wordt gedaan door de finanetele kos
ten om Ie rekenen naar energiekoslen
via een omrekeningsfaklor die ver·
kregen wordt door hellolale energie.
verbroik Ie deten door hel broto na
tionaal produkt.
Uiteraard is dil nogal een hachelijke
melhode gezien het feit dat de prijs
van een produkt of handeling niet al
leen van de gebruik Ie energie af1lan
kelijke is maar een betere methode is
niet voorhanden, vandaar. Storm
van Leeuwen hameert als richtlijnen
voor dl.' bouwkosten 4 mrd. voor een
gewone kerncentrale van 1()(M) MW
en 8 mrd voor ecn kweekreaktor.
volgens voorslanders van kernener
gie hoge bedragen. Maat als je b.v.
bedenk I dal de 350 MW centrale in
Kalkar al meer dan 6 mrd gaal kos
ten lijken deze bedragen allerminst
O\erdreven.

Je mag er dan nog ruslig van uitgaan
dat het VNO en de elektriciteitspro.
ducenten een hoop onkosten onder·
schatlen of simpt'lweg niet meereke
nen. Een voorbeeld van onderschat
ling is hierboven al gegeven meI be
lráking lOf Widscale; Kalkar is een
tweede voorbeeld. Op het moment
dal hel besluit lot de bouw van Kal
kar werd genomen. werden de kosten
geschal op 1.8 miljard gulden, nu
bedragen ze al meer dan 6 miljard en
je moet maar afwachlen wal er nog
bovenop komt.
Ook worden de kosten vall de af
braak van kerncentrales waarschijn-

Kerncentrales draaien op olie

Door de problemen met
opwerking, afvalopslag en
kweekreaktoren wordt de
prijs van kernenergie steeds
hoger. Op dit moment is
kernenergie nog goedkoop
volgens het VNO en de
elektriciteitsproducenten,
maar in hun eigen onder
zoeksrapporten erkennen
ze ook dat dat niet lang
meer zal duren. Volgens
hun eigen berekeningen zal
kernenergie in 2020 vijf
keer zo veel kosten als nu,
wat vooral een gevolg zal
zijn van de enorme kosten
die opwerking en afvalop
slag met zich mee zullen
brengen.

VNOrekentjout

Dinsdag 22-9
Elektriciteilsdag
Plaatselijke akties en akti
viteiten bij en met betrek
king lOt de elektriciteits
bedrijven, de aandeelhou
ders van de GKN (eigena
resse van de kerncentrale in
Dodewaard).

Zondag 20-9
Verderbouwen aan de anti·
atoomdorpen. Kultuur
programma op het mani
fesl3tieterrein, met onder
andere de Veulpoepers,
Proloog, Diskus, Jaap van
der Merwe en Kladdara
datsch.

Maandag 21-9
Eleklriciteitsdag
Door akties en aktiviteiten
zal duidelijk gemaakt wor
den wie de leden van de
atoomlobby zijn en wat
hun rol is bij het in stand
houden van kernenergie.

Zaterdag 26-9
Massale demonstratie als
afsluiting van de aktie- en
blokkadeweek in Arnhem
langs de Arnhemse Instel·
lingen.
Begin om 14.00 uur vanaf
het centraal station in Am·
hem.

Woensdag 23-9
Kernwapendag
Plaatselijke akties en akti
viteiten om de relatie kern
energie-kernwapens duide
lijk te maken en om het
verzet tegen de (kern)be
wapening te versterken.

Donderdag 24-9
Toeleveringsdag
Plaatselijke akties en akti
viteiten om de rol van de
bedrijven, die materiaal
aan de atoomindustrie le
veren, duidelijk te maken.
Zonder toeleveringsbedrij
ven geen kernenergie!

__Pagina 2 _

Programma
Zaterdag 19-9
Massale demonstratie naar
de kerncentrale in Dode
waard. Begin om 14.00 uur
vanaf het station in Dode
waard.
Vanuit de demonstratie
zullen op de toegangswe
gen naar de centrale anti
atoomdorpen gebouwd
worden. Deze dorpen die
nen, behalve als verster
king van de blokkades, ook
als plaats om te kunnen
wonen. De blokkades zul
len de hele week duren.
Tenten en bouwmateriaal
kan worden meegenomen.

Vrijdag 25-9
Afvaldag
Plaatselijke akties en akti
viteiten om te protesteren
tegen de produktie en dum
pingen van giftig afval.
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Automaliese afschrijvingen worden
slopgezet, en ook de acceptgiro'S
worden niet meer gebruikt. Alles
wordt betaald met bank- of giro
kaarten, en dan ook nog in twee of
meer delen en op verschillende
tijden, maar wel binnen de termijn.
Zo zijn er nog veel meer foefjes te
verzinnen, zoals het niet vermelden
van de aanslagnummers. Er zijn vele
legale truuks, die de betaling moeilij
ker maken, en dus de druk op het
elektriciteitsbedrijf doen toenemen.
Het za! duidelijk zijn dal zo wat
iedere Nederlander hieraan mee kan
doen, als die maar voor elektriciteil
moct betalen. Samen met direkte ak·
lies moet Dodewaard dan dichl te
krijgen zijn.

Kontaktadres:
Aktie Strohalm
Oude Gracht 42
Utrecht
030·333347

Zo lopen de kontakten van de elek
triciteitsproducenten meI overheid
en industrie meer en meer via
Arnhem. Toen in de jaren zeStig de
Zeeuwse elektriciteitsmaatschappij
beslool een duilse firma de centrale
bij Borssele te laten bouwen, heeft
men hel in Arnhem zo geregeld dal
de beslelprocedure voortaan door
Arnhem wordt afgehandeld. Dal is
dan om Ie yoorkomen dal dergelijke
grOte opdrachten weer naar het bui
tenland gaan. Naar de overheid toe
maakt de SEP bij\·oorbeeld geregeld
zogenaamde brandstofinzelplannen.
die de regering SleevaSI goedkeurt.

vertegenwoordigd door lcchniese of
financiele direkteuren. De invloed
van de volksvertegenwoordigers
houdl dus op aan de poort van de
belangrijksle beleidsbepalende
organen. De Arnhemse [nstellingen
zijn namelijk uitgegroeid tot hel cen
Irak punt van de planning van de
nederlandse elekt riciteilsproou kIie.
Ze overheersen de gemeentelijke- en
provinciale bedrijven volkomen.

adviesraden

Macht

Naar de landelijke besluilvorming
slaal de Arnhemse Instellingen ove
rigens nog een and~re weg open. In
allerlei adviesraden van de regering.
op hel gebied van de energie\'oorz.ie.
ning, hebben vertegenwoordigers
van deze organen een zeer grote. zo
al niel overheersende. in\·locd.
Samen met \'ertegenwoordigers van
de industrie en allerlei door de owr
heid betaalde onderz.oeksinstellingen
leveren ze daar hun bijdrage aan de
planning van een grootschalige ener·
gievoorziening.

I-Iit'nlit lal duidelijk zijn geworden
dal l'en kontrole door Gedeputeerde
Stalen. wethouders of liel parlemenl
geen et'n\·oudige laak is. Gedepu
leerden en wel houders hebbt'n get'n
ingang bij de organen waar de be
sluilen genomen worden. Kamer·
leden worden ingepllkl door advie·
zen \·an lrouwe "ernenergJevOOr5lan.
ders. Er schijnen geen andere des
"undigen dan belanghebbenden Ie
~.ijn.

Alle aandeelhouders van de NV
GKN zijn of overheid (provinciaal of
gemeentelijk) of semi-overheidsin·
stellingen; ze zouden zich naar de wil
van de bevolking moeten richten. In
de praktijk blijkt dat duidelijk niet
zodanig Ie verlopen.
Leden van Gedeputeerde Stalen, ge
kozen provinciebesluurders, en wet·
houders hebben wel zitting in de
kontrolerende organen van de Ener
giebedrijven, maar stromen niel
door naar de verschillende samen·
werkingsverbanden in Arnhem.
O .... r worden de bedriÎven mees... l

verdere doelen spelen in de giro
blauwaktie ook een belangrijke rol.
Zo ligt er bijvoorbeeld een sterke
nadruk op het feil dat mensen die
aan deze aktie meedoen een beetje
zeggenschap over de energievoorzie·
ning terugpakken. Dat kan een begin
zijn van de lange weg naar een meer
demokratiese energievoorziening.

Atoomstroom
De sluiting van de kerncentrales
wordt nagestreefd door eerst aan de
eleklriciteitsbedrijven IC vragen op Ie
houden met de levering van atoom·
SIroom en hun medewerking aan de
Dodewaardcennale stop te zetten.
Dat gebeurt meestal door het sturen
van een open brief aan het bestuur
van het elektriciteitsbedrijf. Ook
wordt er dan voor de nodige
publicileit gezorgd, zodat zo veel
mogelijk mensen welen wat er ge·
beurt. De elektriciteitsbedrijven
geven aan zo'n verzoek naluurlijk
niet zo l:l:n, twee. drie gehoor. De
druk kan dan ook worden vergroot.
Dat gebeurt doordat zo veel mogelijk
het innen van de rekeningen wordt
bemoeilijkt.

saties, "de Arnhemse lnslellingen",
werken erg nauw samen. Ze vormen
momenteel de harde kern van de
nederlandse atOomlobby.
De NV GKN kan natuurlijk wel zelf
slandig besluilen de centrale Ie slui·
ten; de Raad van Toezicht voor een
lermijn van minder dan drie maan
den, de Raad van Commissarissen
voor een termijn van langer dan drie
maanden, maar niet definitief, en de
Algemene Raad van Aandeelhouders
denititief. Deze lichamen zullen
daartoe niel uit zichzelf overgaan; ze
zullen gedwongen moelen worden.

Tussenstappen

Vla de elektriciteilsrekening betaall
iedereen mee aan hel kt'rnenergie.
programma. dus ook aan de centrale
in Dodewaard. Iedereen moet beta·
len, zodat de centrale kan draaien,
ook al is die niet rendabel. Dit is ei·
genlijk erg vreemd, omdat de "lan
len van de elektriciteitsbedrijven
nooit om atoomstroom heb~n ge·
vraagd. De giroblauwaktie is (:én van
de wegen om die centrale dicht te
krijgen, en wel door de betaling van
de elektriciteitskosten zo moeilijk
mogelijk te doen. Het is (:én van de
aktievormen die een doel van de anli·
kernenergiebewt'ging dichterbij
brengt: de sluiling van de bestaande
kerncenlrales.

De sluiting van die centrales is in een
andere zin echter maar een tussen
stap. Op den duur zouden we er naar
toe moeten dat steeds meer mensen
werkelijk iets Ie zeggen krijgen over
welke energiebronnen worden ge·
bruikt, in welke hoeveelheden de
energie wordl opgewekt, en vooral
waarvoor het gebruikt wordt. Deze

GIROBLAUW AKTIE
De thuisbankier
slaat terug
Ongeveer 90 groepen in het hele land zijn bezig met de
giroblauwaktie. Deze aktie kan een aanzienlijke verster
king vormen van de meer direkte akties, zoals de aan
staande Dodewaard-gaat-dicht-aktie. De aktie valt vooral
op doordat er zo veel mensen aan mee kunnen doen,
zonder daar veel moeite voor te hoeven doen.

De energiebazen van Nederland

Arnhemse Instellingen
----

De NV GKN is natuurlijk niet vol
ledig aulonoom. Met de Kernener
giewet in de hand kan de Minister
van Ekonomische Zaken de centrale
sluiten (wat Van Aardenne zeker niel
zal doen). hoewel hij niet l:lke reden
daarvoor kan aanvoeren. Verder is
de NV GKN informeel sterk gebon
den aan de NV SEP en een aantal
andere organisaties, zoals KEMA,
VEEN en VDEN. Deze vijf organi-

elektriciteit zo'n kerncentrale kan
produceren. De centrale is indertijd
gebouwd door VOoral Nederlandse
bedrijven, die hiermee hun intrede
wilden doen op de intermltionale
markt van kerncentralebouwers.
Dodewaard moest het visitekaartje
van de Nederlandse atoomindustrie
zijn.
De besluitvorming vindt grolendeels
plaats in de Raad van Commissaris
sen van de NV GKN. Elke aandeel
houders plus de gemeenle Rotterdam
heef! één commissaris. De Raad van
Commissarissen wordt voorgezeten
door Mr. W.l. Geertsema, tevens
voorzitter van de NV PGEM en
Commissaris van de koningin in Gel
derland. Ook een belangrijk orgaan
in de besluitvorming is de Raad van
Toezicht, ook voorgezeten door Mr.
W.l. Geertsema.

Van Aardenne

"Hoe olwleefje een atOOmoorlog?" is de tirel '·an het boek, dat geschrel'en
is naar aanleiding van de oktie legen de bouw van een OIoomschuilkelder in
Eibergen. A toomschuilkelders vormen een onderdeel von een civiel verdedi
gÎl/gsbeleid. dat gericht is op overleven in een oorlog. maar in feite direkt Ie
maken heefl mer militaire strategiei!n en kernbewapening.
Tijdens de aktie in Eibergen bleek de akliebereidheid onder de bevolking
legen kernll'apens grDler dan algemeen wordt aangenomen. Het boek is dan
ook vooral geschreven. omdat de schrijvers en schrijfsters van hel boek den·
ken, (101 de problematiek van de civiele verdediging I'oor velen een handval
kan ~ijn waarmee ill de eigen omgeving gerichle aklie legen de bewapenings·
wedloop ondernomen kan worden.
Waarom ell waar wordelI in Nederland schuilkelders gebouwd? Hoe had de
Nederlandse overheid her schuilen in de PIaktijk gedacht? lVat lijn de
kansen op en gevolgen van eell kernoorlog en ~'all welke militaire stralegiei!n
gaal mell uit? Valt er wel Ie overleven? Argumenten tegen de civiele verdedi·
ging; de aktie in Eibergen en de uitstraling ervan naar de bevolking; een
bijna kompleet overzicht vall de maatregelen die er op het gebied van de
civiele verdediging genomen worden ell een overzicht van de akruele diskus
sie op dil gebied. Dal alles vorml de inhaud van het tweehonderd pagina's
tellende boek, aangevuld met I'oorbeelden. schema 's, tekeningen en foto's.

HOE OVERLEEF JE EEN
ATOOMOORLOG?

Hoe overleefje een atoomoorlog?
Te bestellen bij; EKOG, afdeling Eibergen. Postbus 59, EibergeIl na over·
making van f 15,- (+ f 5,- portokosten) op postgiro 4019477 I.n.v. mej.
BouwmeesIer, Poslbus 59, Eibergen, volgt toe~ellding.
Te/efOllies bestellen; 05454-1564 of 080-780657.

In 1964 werd de Naamloze Vennoot
schap Gemeenschappelijke Kern
energiecenlrale Nederland (NV
GKN) opgericht. Deelnemers in deze
NV GKN waren dezelfde elektrici
leilSproduklicbcdrijvcn die deel uit
maken van de NV Samenwerkende
Elektriciteits Produklicbedrijvcn
(SEP). Deze SEP was in feile ook de
belangrijkste initiatiefnemer lOl de
NVGKN.
De aandeelhouders hebben zich VCf

plicht een hoeveelheid stroom af Ie
nemen van de kerncentrale Dode
waard. evenredig aan hun aantal
aandelen.
De kerncentrale, die in 1968 in
gebruik is: gesleid. heeft een vermo
gen van 52 NlegaWau, wal 0,35"10
van hellolaal in Nederland opge
Slelde verinogen is. De jaarlijkse
eleklriciteitsproduktie is cellIer 0,7"10
van de lolale produktie. Dodewaard
wordt dus intensief gebruikt. Dil is
een gcvoÎg van hel feit dat de aan·
deel houders zich hebben verplicht
"alle medewerking te verlenen tOt
het verkrijgen van een zo groot
mogelijke nuttige afgifle van elek
trische energie door de kerncentrale.,

Boekhoudkundig
Ook als een elektriciteitsbedrijf geen
behoefte aan Dodewaardstroom
heeft moet ze die toch afnemen.
Deze afrtjl.me is natuurlijk een puur
boekhoudkundige kwestie, omdal
Dodewaard aan hellande1ijk koppel
net levert en de verschillende
produktiebedrijven weer stroom van
dit koppelnet afnemen. De atoom·
stroom onderscheidt zich naluurlijk
niet van de rest van de stroom in dat
koppelnet.
Maar waarom deze plicht? Niet
omdat Dodewaardstroom goedkoper
is dan andere. De NV POEM moest
in 1978 ruim vier miljoen gulden bij
leggen, de NV PEGUS betaalde iels
minder dan drie miljocn bij. De
reden'voor dil maximale funklione
ren van Dodewaard ligt in hel feit,
dal deze centrale bedoeld is als expe
rimenl en moet aan lonen hoe veel

Op zaterdag 26 september
vindt er een grote demon
stratie plaats bij de Arn
hemse instellingen. Eén
van die Arnhemse instellin
gen is de GKN, die het
beheer heeft over de kern
centrale Dodewaard. De
Arnhemse instellingen
naast de GKN zijn dat
SEP, KEMA, VEEN en
VDEN - maken de dienst
uit in de Nederlandse elek
triciteitswereld. Zij vormen
de harde kern van de
atoomlobby.

GKN
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Steenkool:
een zwarte toekomst?

van

technologien, die in wezen net zo be
dreigend zijn, zullen er voor in de
plaats komen. De anti-kernenergie
tJeweging realiseert zich dal. Het
aandachtsveld wordt langzamerhand
breder en omvat niet alleen stand
punten o\'er de toepassing van kolen,
de prijszetting van het aardgas. de
macht \'an de multinalionals en de
wijze waarop duurzame energie
bronnen ingevoerd moeten worden,
die Slandpunten komen ook tot
uiting in de akties die overal in het
land gevoerd worden.

Demokratisering

juridiese vraagslukken en anderzijds
op het terrein van de regionale eko
nomie. Om hier verandering in te
brengen is bij de nijmeegse gemeente
een subsidieaanvraag ingediend voor
hel opzeuen van een aktieplan-ont
wikkeJingscentrum, waar deze ken
nis ontwikkeld kan worden_
In het kader van het aktieplan is er
ook een energie- en milieugroep op
gezel. Op basis van een zelfgemaakte
nijmeegse energienola werkt deze
groep aan een gemeentelijk eisenpak.
ket energiebesparing en alternatieve
energie. Een aktiever gemeentelijk
energiebeleid betekent meer en b0
vendien zinvolle werkgelegenheid.
Het eisenpakket sluit op veel punten
uitstekend aan bij de be\I.·eging "Nij
megen leefbaar". Deze voen op tal·
loze punten aktie legen hel streven
naar cityvorming van de grootwin
kelbedrijven, de spekulanten en de
gemeente. Ook vanuit het oogpunt
van energiebesparing moet het stre
ven naar minder parkeergarages,
minder snelwegen door de slad en
meer winkels in leefbare wijken wor
den nn<tersteund.

Haalde zon
Een grool deel van de energte: die wij
in Nederland konsume~n, wordl ge
bruikt "oor het verwarmen van hui
zen, kanloren, scholen en fabrieken.
Daarbij wordt enorm "et'l energie
,·erspild. Je kun I 'leggen dal onze hui
zen l'nergeties gezien zo lek zijn als
een mandje, dl' buitenlucht word! nel
lO hard opgewarmd IIls de binnen
lucht.
Vroeger was hel heel anders. Brand
stof was duur, of de mensen moeslen
elke dag uren hout sprokkelen. Daar
om werden huizen zo gebouwd dat er
zo veel mogelijk zonnewarmle
binnen kon komen en dat er zo wei
nig mogelijk warmte weer kon ont
snappen.
Zonne.energie is eigenlijk niets
nieuws, al wordt er tegenwoordig zo
veel ophef over gemaakt. Wie kent
niet het rijtje afgeplatte lindebomen
VOOT boerderijen. 's Zomers als het
wann is, houden de bladeren de zon
tegen en blijfl het koel in huis_
's Winters kan de zon door de kale
lakken heen door het raam naar bin
nen schijnen.
Serres hebben we ook al sinds men·

Wil de energievoorziening omgebo
gen worden in een mens- en miljeu
vriendelijke richling, dan is demo
kratisering van die energievoorzie
ning noodzakelijk; zowel een middel

Demokratisering

Een greep uil (IC plannen en aklivi
teilen in het kader van het AkIiepjan
Werkglllegenhcid.
Op de MTS in Nijmegen is een
warmwater producerend remsyslcem
voor windmolens ontwikkeld. Bij de
huidige windmolens gaat deze af·
remmingsenergie verloren, wat n3
tuurlijk zonde is. Het remsysteem is
ingebouwd in een windmolen en vol
doet goed. Het is dan ook de bedoe
ling om dit remsysteem in produktie
te nemen. In de filosofie van hel ak·
tieplan zou dat door een nijmeegs
bedrijf moeten gebeuren, mensen uit
de kleinschaligheidsbeweging willen
hiervoor liever een memo-bedrijfje
(mens- en milieuvriendelijke onder·
neming) oprichten.
Een probleem voor beiden is dal er
nog te weinig deskundigheid is op de
terreinen van enerzijds produktont
wikkeling, bcdrijfsopzet en flSkaal-

Aktieplan
werk
gelegenheid

Symptoom
Kernenergie is, met andere woorden,
een "logies" voonvloeisel van de
wijze waarop de hele energie\oorzie
ning lOl stand komt. Zoals op deze
pagina's duidelijk wordt gemaakt, is
die energievoorziening voor een
grool deel in handen van de oliemul
tinationals. Zij bepalen welke ener
giebronnen er nu gebruikt worden,
en zij zunen wel voor ons vaststellen
welke vormen van energie we in de
toekomst dienen te gebruiken.
Daarom is het stopzetten van kern
energie ook niet voldoende voor een
mens- en miljeuvriendelijke energie
voorziening. Als haar strijd daar op
houdt heeft de anti-kernenergiebe
weging zich bezig gehouden met
symptoombestrijding. Want nieuwe

Als kernenergie uit Nederland verdwijnt, als Borssele en
Dodewaard gesloten zijn, als de Ultra-Centrifuge in Al
melo dicht gaat en als Nederland zich terugtrekt uit de
snelle kweekreaktor in Kalkar, heeft de anti-kernehergie
beweging haar doel dan bereikt?
Steeds meer worden we ons ervan bewust dat dit maar
gedeeltelijk zo is, Kernenergie kun je niet geîsoleerd bekij
ken. Het is niet zo maar een technologie die "toevallig"
uit de hand gelopen is, die ongelukkigerwijs een verkeerde
keuze is geweest. Kernenergie is het topje van een ijsberg,
het meest zichtbare deel van een op hol geslagen
technologiese ontwikkeling,

Hel scheppen van werkgelegenheid is
Hn van de argumenten \'an regering
en elektriciteitsproducenlen om Ie
pleilen voor een slerk groeiend ener·
gieverbruik. Kernenergie "'ordl
daarbij helemaal als een noodzaak
naar voren gebrachl. Voor meer
"'erkgelegenheld moet er m«r ge
producre:rd worden, en daaJ'Voor is
"-«r een groter energieverbruik
nodig is hun redenering. Bewijzcn
"'orden niel op tafel gelegd: men
hOOpl blijkbaar dat de angst ,'oor de
steeds groeiende ,,-erkloosheid vo~

doende :zal zijn.
De praklijk leert echler dal regering
en elektricileitsbedrlj"en maar wei
nig ~'oor de werkgelegenheid doen,
zeker als hel gaal om zinnigc "'uk
gelegenheid. Oal beeft een aanlal be
drijrsledengroepen, de vakbond en
akliegroepen in Nijmegen erloe ge
bracbl om zelt plannen voor de
"'erkgelegenheid Ie maken. Niel 'lo
maar werkgelegenheid, maar mllal
schappelijk zinnJge ",·erkgelegenheid.
Een poging van werknemers om ont
5111gen Ie voorkomen en
""erkgelegl'nheid Ie krettrtn door
zelf greep te krijgen op de produklie.

Wat precies de gevolgen zijn van
C02-uitstoot is nog onduidelijk. Een
mogelijkheid is dat door de loename
van het C02-gehalte in de atmosfeer
het broeikaseffekt optreedt. Dan zal
het wereldklimaat op den duur in
grijpend veranderen; door de lempe-
ratuursslijging zal hel poolijs smel
ten, met als gevolg dat het waterpeil
in de oceanen gaat stijgen.
Hel is nog niet zo lang duidelijk dat
een eventuele omschakeling van
kernenersie naar kolen ons van de
regen in de drup heipI. Toch zijn er
een aantal aktiegroepen die zich in
spannen tegen de herinvoering. Zo is
er in Dordrecht een groep die pro
beert de bouw van een kolencentTale
aldaar tegen te houden_ De energie
groepen in de IJmond verzetten zich
tegen de aanleg van een voorha\'en
met kolenoverslag en een eventuele
vergassingsinstallatie_ De zuidelijk
Afrika-groepen stellen de aktivitei
ten van Shell aan de kaak en Aktie
Colombia doet hetzelfde met Esso.

Verzet

Konlakladres:
Verniging Milieuddenstc
2e WeterIngplantsoen 9
Amslerdam
020-221366

De akties en aktivitciten vinden lOt
nu toe nogal gespreid plaats. De
groepen hebben weinig kontakt meI
elkaar en er \\'orden verschillende
argumenlen gebruikt.
Om kennis uil Ie wisselen en Ie
proberen lOl een gemeenschappelijke
stralegie Ie komen, organiseert de
Vereniging Milieudefensie in ok.tober
een koll!l1ukliedag waar alle groepen
die op de één of andere manier met
kolen bezig zijn bij elkaar zullen
komen.
Een slrategie zal, naast hel
ontwikkelen van alternatieven, moe
Ien aangeven op welke wijze de
macht \'an de energiemultinationals
over onze hele energievoorziening,
gebroken kan worden. Pas dan
zullen we in Slaat zijn daadwerkelijk
meer zeggenschap over onze eigen
omgeving Ie krijgen.

vergassing en wervelbedverbranding
veel milieuvriendelijker zullen zijn.
Ze veroorzaken minder zwaveldioxi
de-uitsloot, maar hel probleem
wordt verschoven; wervelbedver
branding levert enonne hoeveelhe
den vast afval op dat uiteindelijk in
het grondwater terecht zal komen, en
kolenvergassing veroorzaakt veronl
reinigin,lt van hel oppervlaktewater.

C02

Hel \'erbranden van steenkool heelt
een vernietigend effekt op het milieu.
MeI name kpmen er grole hoeveel
heden zwaveldioxide en stikstofoxi
den vrij. Behalve dat die stoffen
schadelijk zijn voor de gezondheid.
veroorzaken zij zure regen. Hel leven
in een deel van de Zweedse meren is
hierdoor al afgestorven. Wie in
Canada gaat vissen krijgl een lijstje
mee waarop Slaat welke vis wel en
welke niet voor konsumptie geschikt
is. Het is niel te verwachten dat
nieuwe kolenlechnieken zoals

Uil het bovenstaande verhaal wordt
étn ding duidelijk. We kunnen, al
dan niel in een MD, diskussi~ren lot
we zwart zien over de voor- en na
delen van kolen, maar we hebben er
in wezen niets over te zeggen_ Shell
en Esso hebben aJ voor en over ons
beslist! De a:ttiviteiten van deze mul
tinationale ondernemingen onttrek
ken zich geheel aan wal vOOr vorm
van demokratiese kontrole dan ook.
De kolenprojeklen die op stapel
staan zijn :reer grootschalig. Zo kost
de proeffabriek voor vergassing
meer dan een miljard gulden.
Door dergelijke grootschalige pro
jekten wordt de infrastruktuur voor
een lange periode vastgelegd en
wordt de invoering van duurzame
energiebronnen vertraagd. Neder
land heeft nu al een overkapaciteit
van (e1ektriciteitsopwd:kings) ver
mogen van meer dan 50'1t. De bouw
van nog eens nieuwe centrales houdt
de invoering van windenergie of
andere milieuvriendelijk.e mogelijk
heden, zoals warmte/krachtkoppe
ling of slads\·erwsrming. tegen.

Zwartzien

Afgestorven

Zuid Afrika
Shcll exporteert. samen met SP en
TOIai, steenkool Uil Zuid Afrika. Die
stccnkool is leer goedkoop omdat
gebruik gemaakt "ordt van zwarte
arbeiders die onder erbarmelijke om
standigheden en tegen een zeer laag
loon in de mijnen moelen werken.
23'/0 van de Europese import van
kolen is arkomslig Uil Zuid Afrika.
Als tegenprestatie moelen bovenge
noemde maatschappijen Zuid Afrika
wel van olie blijven voorzien.
De manier waarop Shell en Esso
steenkool in Nederland hcrimrodu
ceren geeft goed beeld hoc deze ener
gicgiganten hun greep op het hele
energiegebeuren houden. Zolang ze
hel maar in handen hebben zal hel ze
een zorg zijn of cr gebruik gemaakt
gaat worden vIln olie. gas. steenkool
of uranium. Ze zijn zC'1fs nict vies
van loone-energie, maar dan gaat
hel ~-el om grole, zeer dure en inge
wikkelde lechnieken, zoals zonne-sa-

Terwijl iedereen zich druk maakt over kernenergie, is de
energielobby al enige tijd bezig om bijna ongemerkt steen
kool weer op grote schaal in Nederland in te voeren. In
eerste instantie zal dat gebeuren voor de opwekking van
elektriciteit, later eventueel ook door kolen in gasvorm in
het aardgasnet de pompen.
Als we naar de regeringsplannen kijken dan zien we dat
onder het mom van diversifikatie (spreiding van energie
dragers) het steenkoolgebruik voor elektriciteitscentrales
van een miljoen ton in 1980 toe zal nemen tot minstens
tien miljoen ton in 1990. En als.het aan het Ministerie van
Economische zaken ligt dan zuilen we in de maatschappe
lijke deskussie alleen mogen praten of er nog een beetje
geschoven wordt tussen kolen en kernenergie.
HIj het bekijken van de plannen die telieten. Alleen op die manier behou-
bestaan komen we weer de namen den zij het monopolie.
van Shel1 en Esso tegen. Esse bezit
een grote kolenmijn in Colombia,
waar zij door de koslen kunstmatig
op te schroeven de Colombiaanse
overheid voor vijf miljard dollar
benadeelt. Met eigen schepen zal die
steenkool onder andere naar Rotter
dam vervoerd worden, waar Esso
deelneeml aan de aanleg van een
reusachtige kolenoverslagplaats. Die
kolen gaan vervolgens naar de kolen
vergassingsfabriek die Esso in ROI
terdam aan het bouwen is, waarna
dat gas in hel reeds bestaande gasnet
van de Nederlandse Gasunie (mei
een 25 procents belang van Esso) ge
pompt wordt. VOOrtS zal diezelfde
maatschappij op grote schaal een
warmte/kracht koppeling gaan doen
en oyertollige eleklriciteit aan hel
energiebedrijf leveren.



Kontaktadres:
Landelijk Energie Komitee
2e WeteringpianISoen 9
Amsterdam
020-221366

Woningbouwllerenigingen voor een
verlaging van het blokverwarmings·
tarief. In deze aktie wordt de prijs
stijging van enige tijd geleden inge
houden en op een geblokkeerde reke
ning gestort.
In augustus komen de plaatselijke
stookkostenkomitees bij elkaar om
landelijke akties te bespreken.
Voorlopig is het plan dat het Lande
lijk Energie Komitee en Konsumen
ten Kontakt samen met de stookkos
tenkomitees aktie gaan lloeren. in het
najaar. Die aktie bestaat uit de lIer
spreiding van een landelijke aardgas
krant, met daaraan gekoppeld een
handtekeningenaktie.
De volgende eisen worden gesteld:
_ versneld doorvoeren van isolatie en
andere energiebesparingsprogram
ma's, waarbij die bekostigd moeten
worden uit de aardgasopbrengsten;
_ instelling van het lage BTW·tarief
voor aardgas;
_ bevriezing van de aardgasprijs en
een verbeterde prijskompensalie;
• de huursubsidie moel omgezet
worden in een woonkoslensubsidie.
Akties op gemeentelijk nivo zijn be
langrijk. ook al omdat het de plaat
selijke energiebedrijven zijn, ver
enigd in het VEGIN, die de onder·
handelingen lloeren met de Gasunie.
Het konnikt tussen deze twe< is nu al
hoog opgelopen en het ;s nUllig dal
nog wat aan te scherpen.
Wam in feite is het toch te gek dat de
Nederlandse bevolking even weinig
over het Nederlandse aardgas heef!
te zeggen als over de Arabiese olie.

Zoals gezegd zijn er tal van plaatse
lijke stookkoslenkomitees. In Ams
terdam is de Obasa (overleg van
buurtgroepen) al lange tijd met een
aktie, identiek aan de giroblauwaktie
(zie pagina 3), bezig. Naast hun werk
met handtekeningenlijsten roepen zij
op om als protest de rekening van het
Gemeentelijk Energiebedrijf in
tweel!1l te betalen. In diverse buurten
worden informatie·a\',.mden
gehouden, in samenwerking met
buurthuizen en advokatenkollektie
lIen. Daarnaast werkt Obasa samen
met de Amsterdamse Federatie lIan

meestal in vloeibare vorm. Óe Gas
unie koopt in, en doet dat onder an
dere bij ..... de Nigeriaanse maar
schappij BONY LNG, waarin Shell
participeert. Zo hebben de oliemaat
schappijen van begin tot eind greep
en superwinsten op het aardg'ls.
Het is duidelijk: hoewel er tal van
rationele argumenten worden aange
voerd voor de prijsverhogingen (een
eis van de EEG, bevordering lIan
energiebesparende maatregelen, en·
ZOVOOrfs) dient het om de staatskas
te spekken en de kassa van Shell en
Esso aan het rinkelen te houden.

Aktie

Om de gasbel in Groningen een lang
leven te gunnen, wordt er binnen
kort, als aktie het niet lIerhindert,
aardgas uit het buitenland in~elloerd

De meeste mensen in Nederland hebben met aardgas te
maken via hun steeds hoger wordende energierekening. In
1967 betaalden we nog 7 cent per kubieke meter, nu
betalen.we meer dan 47 cent en als het aan de Gasunie ligt
gaat h,t volgend iaar 59 cent, en in 1985 mogelijk zelfs 95
cent kosten. Door die enorme stijgingen komen steeds
meer mensen in akute problemen. In juni dit jaar waren al
2600 woningen van het gas afgesloten omdat de rekening
niet meer kon worden betaald.

LNG

We SlOken IIrijwel uitsluitend
Nederlands aardgas. Bîjna al dat gas
wordt opgespoord en gewonnen
door de Nederlandse Aardoliemaat
schappij (NAM), die gezamenlijk
bezit is van Shell en Esso (elk SOllJG).
De NAM verkoopt het gas aan de
Gasunic, waarin Shell en Esso nu
ieder 2SGlG van de aandelen bezitten.
De andere aandeelhouders zijn DSM
(49l1Jo) en de Nederlandse staat (I GIG).
De Gasunie distribueert het gas en
verkoopt het vervolgens aan de Ge·
meentelijke Energiebedrijven en aan
hel buitenland.
Het grootste gedeelte van het geld
dat in Nederland aan het aardgas
verdiend wordt llioeit naar de staat.
Hoeveel de oliemaatschappijen ver
dienen is moeilijk te zeggen. Behalve
de winsten via NAM en Gasunie
wordt door hen ook in het buiten
land lIerdiend, omdat ze meestal
weer aan zichzelf verkopen: in de
meeste Duitse distributiebedrijven
hebben zij meerderheidsbelangen!

betrekking op energiebesparing in
woonwijken, met name in de nieuw
bouw. Samen met vertegenwoordi
gers van de bewoners wordt deelge.
nomen aan inspraakprocedures. De
Werkplaats dringt daarbij aan op de
toepassing van passieve zonne-ener·
gil' (zie hiernaast).
In haar akties moet de Werkplaats
opboksen tegen de energielobby: het
provinciaal energiebedrijf wil via een
grote ringbaan lIoor stadsverwar
ming de hele regio van warmte gaan
voorzien. Het is een grootschalig, ge
centraliseerd plan, dat weliswaar een
hoger ekonomies rendement voor de
centrales oplevert, maar geen ener
giebesparing en geen verlaging van
de woonkosten.
Met bewonersgroepen wordt daarom
gestreden voor: isolatie, verbetering
van verwarmingsinstallaties, zonne·
kollektoren en bij nieuwbouw pas·
sieve zonne-energie.
Werkplaats Energ'ie-aktie
Kamperslngel72
Haarlem

des, belalingsweigeringen zijn aan de
orde van de dag. Zij zijn een aan
vulling op de nog steeds noodzake
lijke "oude" aktiemodellen. Deze
direkle akties werken naar een demo·
kratisering van de energielloorzie
ning. Aan de ene kant al doordat ze
konkrete veranderingen afdwingen.
Maar ook door de wijze van organi.
seren en de manier waarop het doel
bereikt wordt, die het perspektief
van wijzigingen in de besluitllorming
in een meer demokratiese richting in
zich dragen.

Direkle akties zullen 'laak ook een
plaalselijk karakter hebben. Wanl
strijd voor demokratisering begint
met zeggenschap over de eigen 0.01
geving. Mensen voelen zich ook mee
betrokken bij wat er in de eigen wijk
of plaats gebeurt. Ze zijn veel bçter
in staat een eigen oordeel te vormen
als het over lIeranderingen in hun di
rekte omgeving gaat.
Een belangrijke voorwaarde voor
meer zeggenschap over de eigen om
geving is een (energie)produktie
systeem kwa schaal aangepast is aan
die besluitvorming. Met andere
woorden: het heeft weinig zin om
meer gedecentraliseerde vormen van
besluitvorming te bevechten in een
maatschappij waar produktiesyste·
men grootschalig en gecentraliseerd
blijllen.

Zeggenschap

In een aanlal plaatsen zijn energie
winkels ontslaan, op dezelfde manier
als In het verteden wetswinltels,
onderwijswinkels en woonwinkels
zijn opgerlchl. Op die manier onl.
slaal er meer kontinuiteit en Is er een
plek waar de bewoners van die plaats
terecht kunnen als ze ondersteuning
bij een aktie willen.

In Haarlem beStaat sinds een Jaar de
Werkplaats Energie-aktie. Het is een
initiatief van miljeu- en energiegroe
pen uit de regio. Rondom de Werk
plaats koncentreren zich de plaatse
lijke energie.akties. Zo heeft zij bij
voorbeeld alle onderwijsprojekten
van de stroomgroep overgenomen,
Samen met de onderwijswinkel in
Haarlem en "School en Wereld",
worden projekten lIerzorgd voor
basisscholen, voortgezet onderwijs,
vormingscentra, jongvolwassenen.
groepen, buurthuizen en vrouwen·
groepen.
Een belangrijk deel van de aktivitei
ten lIan de Werkplaats heeft

Energiewinkels

als een doel.
Wij zijn als energîebeweging beo
gonnen met het rormuleren van
goede en zwaarwegende argumenten
tegen kernenergie. We vonden het
ook noodzakelijk om de alterna·
tieven aan te geven om de vraag
"geen kernenergie, wat dan ...?" te
kunnen beantwoorden. We hebben
over die zaken voorlichting gegeven,
we hebben handtekeningen verza
meld, we hebben gedemonstreerd.
We zijn ook in diskussie gegaan met
de mensen die hel beleid maken. Dat
heef! lot gevolg gehad dat we steeds
weer nieuwe argumenten moesten
weerleggen, dal we steeds meeT
"tegendeskundigheid" moesten op
bouwen. en dat de diskussie zo moei
lijk is geworden dat die de meesle
mensen 'Ier boven de pel gaal. En zo
gaan we dan de maatschappelijke
diskussie in .....

Ondertussen is er aan de energle
lloorziening niets wezenlijks lIer
anderd. Duidelijk is geworden dat
het er niet alleen om gaat een dis
kussie te winnen of te lIerliezen; het
gaat er om het energiebeleid te ver
anderen. Hel goal er nÎet om gelijk te
hebben maor om gelijk te krijgen.
Veranderingen, met andere woorden
moeten afgedwongen worden. Dat
betekenl dat akties een dwingender
karakter gekregen hebben, direkter
zijn geworden. Bezettingen, blokka-

Gelijk

de energievoorziening
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Nederland heeft de grootste aardgasreserves ter wereld. De
helft van het Nederlandse energieverbruik bestaat uit aardgas.
Nog eens eenzelfde hoeveelheid wordt uitgevoerd. Ook in de
toekomst zal aardgas een belangrijke rol bij de energievoor
ziening blijven spelen, maar dan alleen in het huishoudelijk
verbruik. In de industrie en bij de elektriciteitsproduktie wil
de regering aardgas gaan vervangen door andere brandstoffen
zoals kolen en uranium. Ook wil men de exportkontrakten
met het buitenland niet vernieuwen als die in de jaren '90 af
lopen.

Aardgasbel voor staat,
Esso en Shell

in huis
senheugenis. Ze lIangen veel zon
waardoor de lucht achter het glas op
gewarmd wordt en zich door de rest
van het huis verspreid, 's Nachts kan
de deur tussen de woonkamer en de
serre gesloten worden om nicl te veel
warmte lIerloren te laten gaan.
Het direkte gebruik van zonne-ener
gil' op dergelijke wijze heel passiel'e
zonne-energie, omdat het "systeem"
geen bewegende delen beval. Dit in
tegenstelling tOt zonnc·kollektoren
enz. die we daarom ook wel samen
llallen ondt:r de term aktieve zon ne
energie.

Grieken
De passieve zonne-energie, reeas toe
gepast door de 0ude grieken. wordt
op het ogenblik herontdekt. In het
kort gezegd komt het er op neer dat
een huis zo gebouwd wordt dat de
zon erin kan en dat de warmte binnen
wordt gehouden.
Dat betekent bijlloorbeeld:
- goede oril!ntatie \'an het huis, dal
wil zeggen woonkamer op het zuiden,
slaapkamers, die immers minder

warm noeven te zijn, op het noorden;
- grote ramen op het zuiden, kleine
ramen aan de noordkant;
- dubbele of liever nog driedubbele
ramen;
- thermiese gordijnen of luiken om
uitstraling 's nachts re voorkomen;
- zeer goede isolarie van muren,
daken en vloeren;
- warmteopslag in de massa van het
huis (muren en vloeren), hetgeen be·
tekent dat de isolatie aan de buiten·
kant wordt aangebracht, nier in de
spouw;
- eventueel ventilatielucht langs een
warmtewisselaar voeren.
Op die manier is het mogelijk om.
ook in Nederland, huizen te bouwen
die geen verwarming nodig hebben.
Alle warmte die noclig is wordt gele
verd door de zon, de warmte van
menselijke lichamen (en die van huis
dieren) en van e1ektriese apparaten

Duur is het ook niet omdat de
extra bouwkosten meer dan teniet
worden gedaan doordat geen centrale
lIerwarming hoef! te worden aange
legd en doordat de jaarlijkse energie
rekening vee1lager wordt.



De achterdeuren
van de parlementaire demokratie

Maatschappelijke Diskussie

De AKB heeft steeds. in verschillende toonaarden, kritiek
uitgeoefend op de rol van het parlement in het energiebe
leid, in het bijzonder waar het gaat om kernenergie. Daar
tegenover wordt ons verweten dat we ons verzetten tegen
besluiten die op een demokratiese manier genomen zijn.
Daar verzetten we ons inderdaad vaak tegen en wel omdat
we vinden dat die besluiten op een demokratiese manier.
die niet de onze is, genomen zijn,
Demokratie is een groot woord, en wordt daarom dan ook
door jans en allemens in de mond genomen als het erom
gaat positief over te komefl. Intuîtief voelt immers iede
reen aan dat met demokratie bedoeld wordt dat de bevol
king het uiteindelijk vOOr het zeggen heeft. Maar aan het
begrip demokratie kun je op verschillende manieren in
houd geven,

demokraties

"Ik ben wel overtuigd van de noodzaak van kernenergie,
alleen de bevolking nog niet. Maar daar houden we een
Maatschappelijke Diskussie voor." Met dergelijke wOor~

den onthulde Van Agt vanuit Tokyo de werkelijke bedoe
lingen van de maatschappelijke diskussie over kernener
gie. De benoeming van De Brauw, fervent voorstander
van kernenergie, als voorzitter van de stuurgroep van die
diskussie, onderstreept dat eens te meer.
De overheid heeft te weinig greep op het energiebeleid,
vindt zij. Ouderwets kerncentrales en grote, vervuilende
kolencentrales neerzetten is er niet meer bij. Het aanhou
dende verzet van de milieu- en anti-kernenergie beweging
is daar debet aan. Om een eind te maken aan de diskussies
over het (kern)energiebeleid wordt er nu een uit de hand
gelopen inspraakprocedure opgezet: nog twee jaar praten.
en dan moet hel afgelopen zijn ...

misbruik

kontrakten gelezen had, stemde een
meerderheid vOOr goedkeuring. Het
parlement stemde bij meerderheid
vOOr iets waarvan ze zelf niet wisten
wat het was.

AI zou het parlement zicb niel meer
buitenspel laten zeilen en aJ zouden
de parlementariërs zich \'iel houden
aan hun verkiezingsbeloften, d.lln
nog kun je niet zonder meer zeggen
dat de meerderheidsregel demokra
ties is" Wat is er nu demOkralles un
aJs 51070 van de bevolking wel de
risiko's van kernenergie wil aanvaar·
den, en daarmee de overige 49070
dwingl dal ook Ie doen? Er zijn nu
eenmaal zaken waarover je niet zo
maar door koppen Ie lellen, en zeker
niet van maar 150 menSt;R, besluilen
kunl nemen.

We zie:n dus dat er een aantal for·
mele gronden zijn waarom Neder
land een parlementaire demokratie
genoemd wordt. We zien ook dat er
formeel gezien in een groot aantal
gevallen, voldaan wordl aan de zoge·
naamde demokraliesc spelregels.
Maar of het daardoor allemaal nou
demokraties is, valt dus te betwijfe
len. We zien ook dat er in een flink
aantal gevallen demokratiese spel
regels overtreden worden of dat er
van regels botweg misbruik wordt
gemaakt. En dat is zelfs volgens de
Nederlandse opvattingen over demo
kratie niet demokraties. Toch laat
men het gebeuren. Niet alleen de
invloed van het bedrijfsleven en an
dere machtige instellingen is hier
debet aan. Ook de positie die kamer
leden innemen wanneer ze eenmaal
gekozen zijn, speelt daarbij een rol.
Zij worden eenmaal in de vier jaar
gekozen "zonder last of rugge·
spraak". En dat wil zoveel zeggen
dat ze onal1lankelijk van hun verkie·
zingsbeloften en zonder zich iets aan
te hoeven trekken van hun eventuele
achterban. mogen beslissen wat ze
doen. Parlementariers hebben dus
grondwettelijk het recht de bevol
king buitenspel te zetten, iets wat zo
vaak gebeurt dat het nauwelijks meer
opvalt en iedereen dat als de gewoon·
sle zaak van de wereld gaat beschou
wen.

koppen tellen

aangekondigd werd zeer omstreden.
De Brauw zegt dat de maatschappe
lijke diskussie bedoeld is "om de po
larisatie uit de diskussie over het
energiebeleid te halen". Een "open"
diskussie Om te verdoezelen dus,
want er zijn nu eenmaal tegenge
stelde meningen over waar het met
de energievoorziening heen moet.
Natuurlijk is er wel over energie ge
diskussieerd, maar niet op de goede
manier, zegt hij. Maar waarom dan
niet'? Omdat de resultaten niet in het
straatje van regering en energielobby
passen?
De bedoelingen met de maatschap
pelijke diskussie zijn simpelweg om
weer greep te krijgen op de energie
diskussie die al jaren gevoerd wordt:
de beslissingen over de energievoor
ziening moeten weer terug naar de
centralistiese en technokratiese in
stellinAen.

Moeilijk
Hoe moeilijk het is om de regerings
opzet te doen slagen is ondertussen
wel duidelijk. Alleen al de
prohlemen die er waren \'Oorrlal er
een stuurgroep gl'formeerd was: nie·
mand wilde zich ongeloofwaardig
maken door een ongeloofwaardige
"diskussie" te leiden. Dat heeft dan
ook jaren geduurd. Maar nu die
stuurgroep er is, zal hel er niet mak
kelijker op worden. Oe AKR heefl
ook geen l'nkele behocfle om zich
ongeloofwaardig te maken en zal
dan ook duorgaan lIlet lIet VOeren
\an haar eigen. e("htl" maatschappe.
Iijke diskussie.

kontrakten
In het bovenstaande voorbeeld heeft
de minister het parlement buitenspel
gezet. Maar het gebeurt ook dat het
parlement zichzelf buitenspel zet.
Een voorbeeld hiervan is de goed
keuring van de opwerkingskontrak
ten tussen de Franse opwerkingsfa.
briek Cogéma en de kerncentrale te
Borssele, en de manier waarOp dal
gebeurde. Deze kontrakten zijn bij
zonder belangrijk voor de toekomst
van Nederland in die zin, dat in de
sluiting van het kontrakt implisiet
vastligt dat Nederland door mag
gaan met kernenergie. En dat on
danks het feit dal de afvalproblema
tiek nog lang niet is opgelost. en dus
groter wordt zolang het kernenergie
programma door blijft gaan. On
danks de enorme gevolgen die slui
ting van de kontrakten voor de be
volking kan hebben, mocht de. in
houd ervan van de minister niet
openbaar gemaakt worden.
De tweede kamer moest evenwel
haar toestemming verlenen aan de
ondertekening; en nadat een aantal
kamerleden een uittreksel van de

gen hebben vrijwel nooit bijdragen
geleverd aan de diskussie over kern·
energie. Afgezien dan van het achter
houden van goede informatie, zoals
bijvoorbeeld door Geertsema, en het
verstrekken van onvolledige en on
juiste informatie. Het ziet er naar uit
dat de AKB op punten gaat winnen,
en dat is voor hen reden om een uit
weg uit hun impasse te zoeken. Die
uitweg hebben ze gevonden en deze
zou aanvankelijk "Brede Maat.
schappelijke Diskussie oveT de inzel
van kernenergie voor de elektrici·
teitsopwekking" gaan heten. Dal
"Brede" is er na verloop van tijd af
gegaan; waars~hijnlijk is dat nu in d<
salarissen van de diskussil'leidw
gaan zillen (alleen De Brauw I'er·
dient, nee krijgt,f 205.000.- per jaal
vOOr 4 dagen werk in de .....!:Ck!).
Waarom moeten cr opeens miljoe
nen gepompt worden in een diskus
sie, die niet eens een diskussie is er,
waarvan de resuliaten al vast liggen?
Het is allemaal vrij ongeloofwaar
dig, en maar weinigen in Nederland
geloven dan ook nog in de waarde
van de opzet.
De offici\!le maatschappelijke dis
kussie is al vanaf het moment dat ze

rond of zelfs maar begonnen is,
enorme bedragen in het desbetref
fende projekt te investeren; de vol
dongen feitenpolitiek. Zo draaide de
centrale in Dodewaard al, voordat de
nodige vergunningen waren verleend
en verklaarde de direkteur van de
UCN al voordat er een beslissing ge
nomen ging worden in het parlement
over het al dan niet uitbreiden van
zijn fabriek, dal men de uitbreiding
maar vast aan het plannen en voor
bereiden was; dan kwam de politieke
beslissing vanzelf wel.
Zoiets kan gebeuren zonder mede
weten van parlement en regering,
maar ook mét. Een voorbeeld daar
van is de goedkeuring die minister
Van Aardenne als minister van Eko
nomiese Zaken in 1980 verleende aan
de GKN (de eksploitant van Dode
waard) om meer gebruikte splijtstof
staven op te slaan in het daarop niet
berekende opslagbassin. Ondanks
het feit dat het eigenlijk helemaal
niet kon, vond deze minister een
gaatje in het juridiese netwerk waar
door de goedkeuring verleend kon
worden buiten het parlement om en
zonder staatsrechtelijk aanvechtbaar
te zijn.

daarentc-
Impasse
Regering en atoomlobbr

Vaak worden die adviezen overge
nomen, Niel omdal hel altijd de
beste adviezen zijn, maar bijvoor.
beeld omdat de parlementariers on
mogelijk overal verstand van kunnen
hebben, omdat ze het druk hebben
met andere zaken enzovoorts. Er zijn
genoeg bezwaren tegen deze gang
van zaken aan te geven. maar for
meel zijn die besluiten in overeen·
stemming met de regels van deze par
lementaire demokratie, wanneer ze
door een meerderheid van het parle
ment zijn genomen. Maar zo gaat het
lang niet altijd. Bedrijven en instel
lingen kunnen een dergelijke meer·
derheidsbeslissing ook forceren zon
der te wachten op de gehele proce
dure van advies - diskussie· goed
keuring. Bijvoorbeeld door al
voordat de officiele procedure afge.

gie. wel te verstaan. Waar moeten we
dan nog over praten in die maat
schappelijke diskussie'?

Argusogen"
De AKB heeft bereikt dat hel onmo
gelijk wordt om een, twee, drie ra
dio-aktief afval in de zoutkoepels
van Groningen en Drente op te
slaan. E"veneens zal het niet licht val
len om de drie. al jarenlang geplande
1000 MegaWatt kerncentrales te
gaan bou.....en. Anders dan vroeger
wordl elke stap in het energiebeleid
van de regering nu met argusogen ge·
volgd. Dat is bereikt doordat de
AKB jarenlang een maatschappeliJke
diskussie o..er kernenergie gevoerd
heeft onder de bevolking. Door in
fOrmatie te geven ol'er kernenergie,
het energiebeleid, alternatieven.
Door diskussies daarover aan te
gaan. Door het organiseren van ak
ties. zoals demonstraties en blokka
des. En de resultaten zijn duidelijk
genoeg: er is een andere energie.
voorûening nodig, zonder kernener
gie.

forceren

van de energievoorziening een hand
vol adviesraden die zijn ingesteld om
het parlement en de regering van des
kundig advies te voorzien over zaken
waar dat parlement en die regering
zelf genoeg deskundigheid ontberen.
Veel leden van die raden hebben di·
rekte of indirekte relaties bij orga·
nisaties en bedrijven die zelf belan.
gen hebben. Zij zijn er dus bij gebaat
dal er adviezen gegeven worden die
vOOr hun organisaties en bedrijven
gunstig zijn.
(zie artikel over de Arnhemse In
stellingen op pagina 3)

terug naar af?

Landen waar volksstemmingen over
belangrijke onderwerpen gehouden
worden, noemen zich demokralies.
Het Duitsland van Hitier noemde
zich demokralies. Landen waar
slechts een partij geduld wordt, bij
voorbeeld de oostbloklanden, noe
men zich demokraties. De VS noemt
zich demokraties, terwijl minder dan
50010 van de kiesgerechtigden deel
neemt aan de verkiezingen van de
president, de machtigste persoon in
het Amerikaanse staatsbesteld.
Veel verschillende invullingen van
het begrip demokratie dus, en Neder
land heeft cr ook een. De parlemen
taire demokratie in Nederland heeft
als fundament dat een groot gedeelte
van de volwassen bevolking het recht
heeft om een volksvertegenwoordi
ging te kiezen en zich daarvoor ver
kiesbaar te stellen. Voor onze pro
blematiek is de tweede kamer inte·
ressant. Bij meerderheid van stem
men neemt die besluiten, neemt wet
ten aan en kontroleert of de regering
en andere uitvoerende instanties hun
werk naar behoren doen.
Op het eerste gezicht ziet dat er lang
niet sl«ht uit, maar dat is slechts
schijn. Er zijn verschillende moge·
lijkheden om, al dan niet met inacht.
neming van de formele spelregels,
die parlementaire demOkratie uit Ie
hollen.
Een eerste mogelijkheid biedt het in
stellen van allerlei adviesraden en het
overnemen van de adviezen van die
raden. Nederland kent op het gebied

in het opslagbassin. De overheid
heeft haar aandeel ..ergroot in de
Ultra Centrifugefabriek in Almelo.
Enzovoort.
Allemaal besluiten waardoor een
wissel op de tOekomst getrokken
wordt. Een toekomsl met kernener·

ASEV

Voorschotten
De maatschappelijke diskussie is nog
niet uit de startblokken, of er zijn al
een aantal besluiten genomen die
vooruitlopen op die maatschappe
lijke diskussie, die haar eens te meer
ongeloofwaardig maken.
De opwerkingskontrakten tussen de
kerncentrale in Borssele en de Franse
opwerkingsfabriek in La Hague zijn
blind goedgekeurd. Borssele kan dus
de komende jaren doordraaien. Do
dewaard ook, omdat Van Aardenne
z'n goedkeuring heeft verleend aan
de opslag van extra splijtstofstaven

Fiasko
Hoewel het verzet tegen kernenergie
toen lang niet zo breed was als het nu
is, was het sterk genoeg om deze
gang van zaken te verhinderen. Men
wilde helemaal niet praten over de
plaatsen vOOr die kerncentrales, men
wilde het erover hebben of die kern
centrales er wel zouden komen. De
inspraakbijeenkomsten liepen de
soep in. het regende bezwaarschrif
len. De hele inspraakprocedure werd
een fiasko en moest dan ook gestaakt
worden.

De overheid heen al een.!> eerder ge
probeerd om de bevolking te betrek
ken bij een inspraakprocedure met
betrekking tot kerncentrales_ Enkele
jaren geleden Wal> dat het geval met
de inspraakprocedure in het kader
van de ASEV (Aanvullend St ruk
tuurplan Ekktricileitsvooráeni ng).
Toen moesten er de zogenaamde Pla
no[ogiese Kernbes[issingen genomen
worden o\'cr de plaatsen waar de
kerncentrales moesten komen. Of ze
er Uberhaupt zouden komen. dat
stond niet Ier diskussie. De verant
woordelijke ministeries hadden wal
onderzoek verricht naar de plaatsen,
die naar hun mening het meest ge·
schikt zouden zijn voor de bouw van
drie 'grote kerncentrales. De bevol·
king mocht dan meepraten waar ze
zouden komen; meebeslissen is er
nou eenmaal bij een inspraakproce.
dure niet bij.

Tegenmacht
Sinds die tijd heeft de anti-kernener
gie beweging (AKB) een stOrmachti
ge omwikkeling doorgemaakt.· De
inspanningen van de AKB hebben
daar voor een groot deel voor ge
zorgd. Helaas hebben niet alleen ar·
gumenten voor deze versterking ge·
zorgd: ook atOomrampen als bij
Harrisburg en La Hague droegen
hiertoe bij.
Ondanks het feit dat het anti-kern·
energiestandpunt wijd verspreid is
(sinds een aantal jaren zelfs tot een
meerderheid \'an de bevolking), zijn
cr nog geen definitieve resultaten be
reikt. Wel. en dat is ook belangrijk,
is er een dusdanige tegenmacht ge
vormd dat de speelruimte van de
overheid en de energielobby erg klein
geworden is. Maar nog niet klein
genoeg.
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Afval? Geen zand erover!
Al jarenlang wordt er radio-aktief afval in Nederland
geproduceerd. Iedereen weet dat dat afval levensge
vaarlijk IS. soms tot duizenden jaren na produktie.
Iedereen weet ook dat er nog steeds geen methode be
staat om dat afval veilig te verwerken. Dus wordt bet
maar gewoon in zee gedumpt of in een achtertuin met
een laagje zand afgedekt. Ook al jarenlang wordt er
chemies afval geproduceerd, afval dat vaak even ge
vaarlijk en even onverwerkbaar is als het radio-aktieve
afval. En dat chemies afval wordt ook maar gewoon
onder de grond gestopt. Wat je niet ziet, dat is er niet,
denken ze. Maar het is er wél: Lekkerkerk, Broek op
Waterland en nog vele andere plaatsen, voorbeelden
voor het afgraven.

Zoutkoepels
Het voornaamste probleem met
radio-aktie[ 01\'0' is dat het
zolang btüft stralen en daardoor
de omgeving kan besmetten.
Sommige soorten blijl'en enige
eeuwen radio-aktief, maar de ge·
voorlijkste delen tienduizenden
jaren. Gedurende ol die tijd moel
het dus zo l'ei/ig opgeborgen
,,'orden dat hel nOoil meer in hel
fee/milieu ferechl kan komen,
waar hel mensen, dieren en plan·
ten :;011 besmeflen. Hef gaar hier
dlls 01/1 pen probleem \'an onge
kende, nieu ....'e grool/e: er Ü· IOO~ó
zekerheid nodig voor Peil tijtls·
bestek vun elIkeIl' liel/duiz.el/dell
jaren. De regering wil dal radio
akfiel'e 0/1'01 gaan opslaan in
zoulkoepels in hel noortlen I'an
het land. Zij beweerl dal dat de
gewens/e veilige oplossing :;ou

zijn.
Er is echier meer reden om aan te
nemen dal dat geen veilige oplos
sing is. In de eersle plaals is zout
oplosbaar in ....ater. Het is dus
mogelijk dot hel grondwaler in de
zoU/koepels doordringt en op die
manier voor besmelling l'fIn de
omgeving zorgl. Een lweede risi·
ka I'ormen de verschuivingelI in
de 'Zoullagen, De zoutlagen zijn
I'oorldl/rend in beweging als ge
volg van sluipende \'erSC'huivin·
geil. Nel is niel erg realisties Ie
I'eranderstellen dat die I'ersehl/i·
vingen opeenS ophouden als er
rat/io-aklief alm/ligl opgeslagen.
TmslotIe is her. door de uilersl
grillige struktullr \'un de
griffige slrukluur van de zou/koe·
pels bijzonder moeilijk ~'asl Ie
stellen, ....aar een voldoende hoe·

\'eelheid :,uivtr Sieenzout Zit
waarin het afval veilig kon wor
den opgeslagen.
Boven de techniest bezwaren uit
stijgt echter de belangrijksle
I'raag: hebben ze ""el hel recht om
voor een kleine bijdrage in de
efeklridleitn'oon,iening nû hon·
derden generalies na ons op te
schepen met een grOte hoeveel
heid zwaar vergif onder de voe
ten.

Chemies afval
Bij chemies aj\'01 spelen soortge
lijke problemen. Grole hoeveel
heden chemies aj\'ul heeft de
grond ongemerkl vergiftigd, On
gemerkl, omdat het grootsle
gedeelte van hel afval illegaal ge
dumpi is. In de afgelopen maan
den 'Zijn er legio plaalsen On/dekt,
waar de grond vergifligd is dank·
zij het dumpen van chemies gij.
Mensen blijken jarenlang ge
woond te hebben op ll,'aar \'ergif
ligde grolld, kinderen blijken eral
jaren op gespeeld te hebben. Wal
we mei her atoomafval vrezen is
met het chplllies afval al Irieste
werkelijkheid.

Kosten
Die Ql'ereenkomSlen zijn geen
loel'nl. Hel is af/eli/aaI lerug te
vocren op de mallier waarop eko
/tomiese beslissingelI genomen
"·ordell. Daarbij lelt voor eell
bedrijf wil/SI nog allijd meer dan
een geWfld milieu. Zaken die geell
winSI oplel'eren, oJ de winSI beo
dreigen wortlen doorgeschoven

naar de gemeenschap.

Afvalverwerking
Bij de aJ.·olver....erking is dat ""el
duidelijk. Hel bedrijfsleven pro
duceert zwaar vergif. dot \'aak
niet veilig te verwerken is en ook
niet nuttig gebruikl kan wqrden.
Dal is het goedkoopst. Dat afval
wordt dan gewoon gedumpl,
zodat vi ook niel hoeven op Ie
draaien voor de koslen van het a/
graven pn de ven<o-erking, de kos·
len voor de verzorging l'fIn opge
lopen ûekten, de kosten l'an de
sloop en herbouw van hple ",-oon
wijken. Dal mag de gemeenschap
doen, als dat al mogelijk is.

Gemeenschap
Was het alzo dat vanaf MI begin
de slaal de I'f!ran/woordelijkheid
en de kosien voor de opslag van
hel radiQ-aktieve afval draagl, de
taak om alle ehemies aJl'al op te
ruimen komt op deze manier ook
bij de gemeenschap Ie liggen.
Deu "I'ergelen" produkliekoslen
zijn niet killderachtig; hel af
graven l'fIn al hel gif uil Neder·
land kost meerdere miljorden gll/
dens. En omdal dUf zo duur is, en
niemand ""eet "'al je lIIef die
enorllle hoeveelheden I'ergiftigde
grond moet doen, gebeurl hel
vaak niel. De opslag 1'011 hef ra·
dio·akliel'e 0[1'01 z.al een \'eell'(lI/t1
van dof bedrag goan kostelI, en
ook dali is hel af/een "og maar
weggestopt. Ol/schadelijk maken
is hier (.'I'eIll1l;" //Iogelijk, laat
Slaaf! er een nullige tCX?passing
I'oor vinden.

Anders
Een oplossing voor deze proble.
men is niet gevonden wannetr
door welgeving de dumping van
chemies aJI'al onder. kontrole van
Dt'n Haag komt. Dumping op 0/
ficil!le stortplaatsen gaat dan ge·
woon door, terwijl onderhand ""el
duidelijk is dal Nederland al te
ver I'ergiftigd is. Blijl'en aJgra\'f!n
kan ook niet, anders 'Zitten ~'f! zo
aun de onderkant van Japon.
Evenals bij radio-oklieJ a/vol
moet hel probleem bij de ""ortel
worden aangepoki: bij de produk
lie van het a/l'af. Er zol moelen
""orden uitgekeken naar produk·
lie""ijun die geen of afleen on·
schadelijk aJI'af oplel'f!ren. 0/af
val, dOialsgrondslo!vOQreen on·
dere indusIrie kan dienen. Dal
kon echler maar op één manier:
door de eng-bedrijfsekonomiese
benadering lOon produktie plaats
te loten maken voor een loIaaI
maatschappelijke besluitvorming,
"'aari/] wél gekeken wordt naar de
gevolgen van het aJI·al. Waarin
alfe kostelt, z.owel die mn de beo
drijven als die l'an de gemeen
schap een rolspelen.

K(Jflluktallres:
Nederland Gi/l'riJ
plu Stichting Naluur ell Milieu
OOllkustrDat 17-19, Utrecht
030-331328

Wereldwinkels.
enenergle Kernenergie ontwikkelingshulp?

Toeleveringsdag
Donderdag 24 september zijn er akties bij de toeleve
ringsbedrijven van Dodewaard te verwachten,
Bedrijven die onderdelen leveren voor de centrale, ter
vervanging of bijvoorbeeld de vaten voor radio-aktief
afval, bedrijven die het onderhoud doen en bedrijven
die tijdens de wisseling van de splijtstofstaven voor
extra schoonmaakploegen zorgen zijn mede verant
woordelijk voor Dodewaard. Daafom moeten zij ook
aangepakt worden.

Besparingen
Wil je hel olieverbruik echt vermin·
deren, dan zul je deze groeifilosofie
los moeten laten, dan moel er een
uitgebreid besparingsbeleid komen
en vooral maatregelen in de pro
duktie- en konsumptiesfeer. zoals de
afschaffing van wegwerpverpakkin.
gen en het stimuleren van hel open
baar vervoer. Hel geld dat nu naar
kernenergie gaal kan veel beIer beo
steed worden aan een goede energie
voorziening en aan ondersteuning
van initiatieven van de mensen zelf.

maken.
Ook als je naar de Nederlandse ener
gievoorziening kijkt. zie je dat de
redenering van de e:kktriciteiCSpro
ducenlen niet klop!. Het is. zeker op
iets land~re Ie:rmijn, niel zo dat het
olieverbruik echt verminderd kan
worden meI behulp van kernenergie.
Kijk maar naar de cijfers. In de
laatste energienota staat dat de rege
ring rekent op een toename van hel
olieverbruik tussen 1977 en 2000 van
maximaal 12501t (jnklusid hel niet
energelics verbruik). Deze enorme
verhoging is een direkl gevolg van
hel uitgangspunt van de regering dat
voor een "gezonde" ekonomie het
energieverbruik in deze mate moel
blijven groeien.

Apartheid
De elektriciteitsbedrijven zijn niet
solidair met deze mensen, intege~.

deel. Twee Jaar lerug .... llden ze biJ
voorbeeld kolen uit Zuid Afrika
voor de kolencenlrale in Nijmegen,
Dat deze direkte ondersteuning van
hel aparlheidsregime niet is doorge·
gaan is eigenlijk alleen te danken aan
aktiegroepen, die .....el solidair zijn
met de Derde Wereld, De elektrici
teitsbedrijven spreken zich ook niet
uit tegen de levering van uranium uit
Namibile aan de UC in Almelo en te
gen de schandalige toestanden in de
uraniummijnen op het land van de
oorspronkelijke bevolking van Ame·
rika en Auslralile. De indianen en de
aborigionals worden daar door de
naar grondstoffen jagende multina
tionals gedwongen om in deze kan
kerverwekkende uraniummijnen te
werken.

se wereld, het wereldenergieverbruik zal blijven stijgen
(... ) Op grond van de bevolkingsgroei op de wereld en de
noodzaak van betere levensomstandigheden in de Derde
Wereld is nu gemakkelijk aan te tonen dat de produktie
kapaciteit van primaire energiedragers (...) in her jaar
2000 ook volledig gebruikt zal moeten worden. Dat
betekent dat geen der genoemde energiebronnen kan wor
den weggelaten. De stromingsbronnen niet en de kern
energie ook niet. "
Aldus de GKN. de eigenaresse van de kerncentrale in
Dodewaard, in een recente nota. Zij de olie, wij de kern
energie, kortom.
strijd gevoerd. Inderdaad is het beo
langrijk om solidair te zijn met de
mensen die daar strijden vOOr onder
andere "voedsel voor iedereen".
Maar dan écht solidair.

Groeiekonomie
Hel komt er ei,enlijk gewoon op
neer dat de eleklricileilsbedrijven de
bij velen in Nederland levende soli·
darileicsgevoelens met de Derde We·
reld misbruikt om hun pro-kernener
gicstandpunt meer aanvaardbaar te

verhoging van de \'oed.selproduKtie.
Nu al wordt er genoeg graan ver
bouwd om elk mens op de .....ereld
Ineer dan 3000 kalorietn per dag en
meer dan voldoende ciwit te geven.
En dat is meer dan de konsumptie
van de gemiddelde Nederlander. Dan
hebben we overigens de andere voe·
dingsmiddelen nog niel eens mee
gerekend,

Overproduktie
Er is genoeg voedsel op de wereld; er
is zelfs sprake van overproduklie.
Dal er desondanks toch ondervoe
ding bestaat, heeft te maken met het
feit dat er miljoenen mensen zijn die
niet eens geld geooeg hebben om van
die overproduklie mee te kunnen
elen. Al zouden Derde Wereldlanden
de olie kunnen betalen (wat ze steeds
moeilijker kunnen) en al pompen we
de hele olie·voorraad de Derde We·
reld in, het helpt allemaal niets als
daaraan niets veranden. Daarvoor
zijn veranderingen op ekonomies en
politiek gebied nodig, en daarom
wordt in veel van die landen een felle

Hypokriet
Hel is hypokriet dal ze dit nu .....el
doep,
Bovendien klopt hun hele argumen·

De elektriciteitsbedrijven noemen op dit moment de soli
dariteit met de Derde Wereld het belangrijkste argument
om te kiezen vÓÓr kernenergie. In al hun nieuwe nota's en
voorlichtingsbrosjures zie je dat terug. De redenering gaat
ongeveer als volgt: "Om te bereiken dat de ontwikkelings
landen zich ekonomies kunnen ontwikkelen en met name
hun voedselproduktie kunnen vergroten, maar ook om de
in bepaalde gebieden ernstige milieu-verstoring, die het ge
volg is van het kappen van bossen ten behoeve van brand
stof, tot staan te brengen, is de beschikbaarheid van ener
gie, vooral olie, noodzakelijk. (Dit betekent dat) zelFs bij
drastiese besparingen op het energieverbruik in de Wester-
Solidariteit? tatie ~iel. In de eerste 'plaals ,,:orden

. ' . er al Jarenlang atoommslallallcs ge~
~ls Je d~ze redenenng leest ~~t Je exporteffd naar ~rde
nJel of)e moel !ach.en. of uilen, exporteerd naar Derde: Wereldlan-
NaluurhJk zou sohd~rilett mei derde den. Verder is hel de vraag of je het
.... ereldlan~en ~n uJlgangsp'unt van hele probleem van de ondervoeding
hel ~n,e:rgl~beleld moelen ZIJn, maar kunt oplossen door vergroting van
dat JUist dit arg~ment naar voren ge· de olieloevoer naar Derde Wereld+
~ho\'e:n .....ordt IS toc~ ......~I onge!?Of. landen. Waarschijnlijk niet, zelfs al
lijk. De e1ektnclteltsbednJven wordt deze extra olie besteed aan
hebben ZIch In hun hele bestaan nog
nÓÓit druk gemaakt over de Derde
Wereldproblcmaliek. Nog n66il heb·
ben zij het regeringsbeleid bekrili·
seerd omdat dil de tegcnslellingen
lussen arme en rijke: landen vergroot.

,'oor meer informalie (gel'en en
Onl\'angen):
Ton \·an Laelhem
Vrouvoenslag 86
Wesll"f"oorl
08303-4836

Voor niels galll ae zon op. Maar
dan houdt hl"t ook .....1"1 op.

Dode.....aard Gaal Dichl
Postgirorekening 4176911
Anlhoniusplaacs 14
Nijmegen

Binnen de Wereldwinkelbewe·
ging zijn al jaren groepen bezig
mcl de strijd legen atoomener
gie. Sinds kort is er echter een
initiatief om de energîeproble
maliek te benaderen vanuit de
eigenheid van de wereldwinkels
als onderdeel van de Derde We·
rcldbeweging. Dit houdt kon
kreet in. dat een aanlal wereld·
....;nkeliers bezig gaan meI een
onderzoek naar de \'erhoudingen
mct betrekking tot de energie
problematiek hier en in de: Derde
Wereld. We hebben namelijk het
gevoel dat er veel O1"er bekend is,
maar dat deze kennis te veel ver
spreid is om nUllig gebruikt Ie:
kunnen .....orden.
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Hel Inter Kerkelijk Vredesberaad
{IKV) organiseen elk jaar een Vre
desweek. Dil jaar is dal van 19tot 26
september. Traditioneel openl de
week met een centrale demonstratie
en manifestatie bij dl.' Amerikaanse
luchtmachtbasis Soeslerberg. De
demonsnatie leidt langs de basis en
op de slOtmanifestatie 1.81 het verzet
legen de plaatsing van de kruisraket
ten uitgedrukt worden door middel
van het neerleggen van 572 (het tota
le aantal te plaatsen kruisraketten)
maal "Nee" in bloemen. Geeist
wordt dal Soesterberg een atoom·
vrije zone tot in de eeuwigheid
wordt.
Voor de ruim 400 kerngroepen van
het IKV is de Vredesweek de starl
van het nieuwe seizocn. De aklivilei_
ten van de plaatselijk!.' IKV-groepen
zijn te talrijk om hier op te somm!.'n.,
Voorlichting op straal, film. fora.
buurtbijeenkomsten, suaauonCl.'I en
op 20 en 27 september in de kerken.

de-le wijze hoopl het IKV dal d!.'t
ussÎ!.' O\'cr de kernbewapening
. uwe impuls krijgt.

Vredesweek

KE APENS
twee loten aan ezelfde stam

KERNENERGIE EN

legetij
n. s

,~~~~!: w e n· t I~;~~~~'Cil mlgen beweren zelfs a\' I a~f}~fj
ilitaire toepassing van kernenergie doa kuoi

I de weerstand onder de nederlandse bevolking te
apens is <ie laatste jaren erg toegenomen. Er hebben grote akties

erncentrales en er is een sterke vredesbeweging gegroeid. De neute
ocdt tegengehouden door massale akties. Het IKV oogst met de leus "Kern

wereld uit, te beginnen uit Nederland", veel bijval. En als in het najaar van 1979
moel worden over een nieuwe kerntaak voor het nederlandse leger, de plaatsing van

·r....~iddellange afstandraketten op nederlands grondgebied, bereikt het protest een hoogt,"'......
pu ijfenzestig procent van de olking spreekt zich uit tegen de kern-
raketten teg ~ oor et nederlandse leger n emeen.

heimelijk

Ondanks hel ma~salc prol~l keert de
regering van Agt zich niel legen de
modernisering V<ln de kcrnwapcm.
Geen enkele WOlC politieke partij
schaart "ieh trouwen'} achter de JK V
leus. Dal h nicl/o vreemd, want een
"ncc" legen kernwapen'} beteken! in
feite een breuk meI de NAVO. De
NAVO heef! in de jaren zeventig vecl
druk uitgeoefend op haar lidstaten
om en'oor tc zorgen, dat de nieuwe
wapensystemen die aangeschaft wor
den, ook een nukleair vermogen krij
geil. De NAVO heeft lO ecn krachti·
ge nieuwe stimulans voor de wapen
wedloop gege"en. Nederland heeft
als trouw NAVObondgenool. zich
\oor alle onderdelen van hel leger
gebonden aan \\-apens die in principe
geschikt zijn voor nuklcairc taken.

•

ulteren in meer
rote aktie met

'eging in het

wal ka
aktivileitcn en
mensen uit de vred
najaar.
Tegen de plaatsing van kruis etten
in Nederland wordl...,p 21 nove cr
een massale demonsllalie georga
seerd in Amsterdam. Om dit protest
zo grool mogelijk te maken worden
in allerlei plaalsen mobilisatie komi
tees opgerichl. Wij willen hier graag
aan meedoen, maar willen het niet
bij een demonstratie taten. Er is al
overleg geweesl lUssen personen uit
anti-militaristiese groepen als On
kruit en het Anli-Militaristies Buro,

........,it hel IKV en uil de anti-kernener-
gt weging. De link tussen kern-

rgie en kernwapens is overduide·
lijk. Ook in 1978 tijden~ de voorbe-

verdienen aan oorlogsproduktie.
De internationale samenwerking bij
de wapenpro<.!uktie maakt het nog
mocilijker een onafltankelijke bewa·
pcningspolitid: te voeren. Meestal
worden wapens in samenwerking
mei andere NAVO-landen gemaakt.
Zou de nederlandse regering geen
wapens willen aanschaffen met een
kOllventionccl- en een nukleair ver
mogen, dan kan ze de samenwerking
bij de produktie van de wapens ook
wel vergeten. Naast polilieke motie-

an er op deze manier"......~
e motieven om preci

(kern)wapens a ffen
NAVO ons op r(\'

aktievoe M
eedruk
derlandse
I ten op
wedloop.
I de mili
land een

door
dt alle

er plaatsvindt een
hteraf Een verdrag

"".....""et de meer-dan-wale
di theid vertoont die je n
zo mogen verwachte
D het zelfs niet 'ife morele

~.I-r'9'~~"I.~'rlll~;";;;;;~~-:fJirn~.k opleven kernwapens

~~~~~I~e~m~~Ee~e~:fi;I~de Irakese presi-Soddam Hoessein ook al

~~~~i~~~~~~~~~~~~~~~ ui e gedemonstreerd metoproep aan alle Islamitiese
r on nog; juisl om te voor- 'anden om Irak te helpen bij de

komen dal iedereen met een bouw van "de" bom.
kernreaktor als een gek kernwa· Zoals vaker werkt de praktijk
pens gaat maken is het non-pro- sterker dan de argumenten. f{,

Ii/eralie verdrag in hel leven ge- is alleen jammer dat de me
roepen. Een verdrag dal Irak figuren die verantwoorde!"'
heeft ondertekend. Je zou dus voor de kernenergie zo
verwachten dat er weinig te vre- geheugen zijn. Een ....~'ólI~H
zen is. In de prak/ijk is dat ver- gen bij die me
drag echler nel zo 'ek als de ver- boel werk bes
nieki kernreaktor. Zo is de enige

Kernenergie kost veel geld, weg_
gegooid geld, Aktles tegen kern·
energie kosten ook geld. Niet zo
veel als voor kernenergie nodig
is, en ook geen weggegooid geld.
Als u onze aktivlleiten financieel
wilt ondersteunen, graag. Niet
dat we anders het bijltje er bij
neer gooien, maar het wordt wel
een stuk makkelijker.
Dodewaard Gaat Dicht,
postgirorekening 4176911
t.n,v, Gelderse Stroomgroepen.
Anlboniusplaats 14. Nijmegen.

Ant.Î-Militaristies 8uro
De Ruyterslraat 17
Nijmegen

Do<.! aard-week
hel kernwa·
g 22 septem+

bij een aantal
e denken aan

hel provinciaal
hel provincieel

o een plaats heeft
rlog. Deze schuil

i nderling kontakt en
mmandopost ol1'\) de

oort te zetten. Een af
surd idee. Militairen en

uden rekening met een
kernoorlog, het inzeilen

ernwapens in een militair
.'...""'ikt, terwijl iedereen weet dat

I noodgedwongen moet leiden tot
een algehele vernietiging door kern
wapens. Toch durven ze te denke!! in
termen van nukleiaire oorlogvoe
ring; ze treffen zelfs voorbereidingen
om die oorlog effektief te kunnen
voeren.
We gaan in ieder geval vanuit het
Dodewaard-kamp een aktie houden
bij de provinciale schuilkelder in
Gelderland. Maar wat let andere
groepen "hun eigen" provinciale
schuilkelder wat meer bekendheid te
geven door er aktie te yoeren...?

lmelo-de
en e; itbreiding van

het IKV samen met
B. Hel ou goed zijn als in het

pr tegen de kernwapens, de
AKB haar vuist zou voegen bij die
van de vredesbeweging. Het is de
moeite waard om te proberen in
meer plaatsen tOl vormen van
samenwerking Ie komen. Wij willen
hier direkt een voorstel voor' geza
menlijke aktie aan koppelen.
We hebben voor ogen om eind
oktober, begin november een grote
waarschuwings-aktie te houden bij
een legerplaats waar kernkoppen
opgeslagen liggen. Voorlopig denken
we aan de vliegbasis VolkeI (Noord
brabant), de thuishaven voor de nu
kleaire Starfighters en de F-16. Met
een direkte (blokkade)aktie bij een
kernwapenopslagplaats kunnen we
duidelijk maken dat het ons te doen
is om alle kernwapens en dat we niel
eerder sloppen voordat deze verdwe·
nen zijn: de IKV-leus als basis voor
dirckte aktie. De waarschuwings
aktie kan tevens tot doel hebben dat
het protest niet ophoudt na de de
monstraties die voor hel najaar ge-

Tegelijkertijd met de Dodewaard
week is het Vredesweek en beginnen
de aktÎvileilen van de vredesbewe
ging tegen de modernisering van de
kernwapen~. Dat biedt een mooi
aanknopingspull\ om een eersic aktie
te houden tegen kernbewapening,

aktievormen

dui

e~trc
a:ïr

""~F&'ke apenvn eld is
alleen eereiken als we streven naar
algehele ontwapening. Een weg terug
naar louter konvemioncle bewape
ning is er niet. Ook deze wapens
kunnen de aarde meerdere malen
vernietigen. Er is zo'n verwevenheid
tussen konventionele- en
kernwapens, dat alleen hel ontbin
den van he! militair-industrieel kom·
pleks perspektief biedt voor een
wereld, die niet in gijzeling gehouden
wil worden door wapengeweld.

k j
kerm
gebied
moet in
worden. Het gevaar is t
dat de regering de beslissing er
plaatsing uitstelt, ondertussen
insteml met de produktie van de
kernrakellen, maar tegelijkertijd
bedingt dal er geen of minder
raketten op nederlands grondgebied
geplaatst worden. En zo wordt er
dan helemaal niet meer gepraat over
het afstoten van de andere kernra
ketten. In feite wit de nederlandse
regering op geen enkele manier in
konOikt komen met de NAVO, ook
niel als ze daar door een parlemen
taire beslissing eigenlijk toe gedwon
gen wordt. Er zijn in Nederland
voorlopig veel Ie veel krachten die
belang hebben bij een krachtige be
wapeningspolitiek. Gelukkig gaan er
in de vredesbeweging steeds meer
stemmen op om hel protest dan ook
meer te richten legen die instellingen
en bedrijven, die belangen hebben
bij het voorlZetlen van de (kern)wa
penwedloop. De vredesbeweging zal

Film Dodewaard '80
Over de Dodewaard Gaat Dicht
blokkade van oktober '80. en de
voorbereidingen daarvan, is een
film gemaakt. De film volgt ge
durende de periode van ongeveer
een jaar een Arnhemse basis
groep en is gesehikt voor diskus
sie- en informatiebijeenkomsten.
16 mOl. kleurenfilm mei geluid
prijs:! 75,· per voorslelling
te verkrijgen bij hel Dodewaard
Gaal Dicht sekretariaat
postbus 1357. Nijmegen
080-220960

trots
Ondcrtussen levert de militaire in
dustrie ook volop aan de Derde We
reld-landen. De overheid kan trots
zijn dat de vlucht naar de wapenen
mede door haar toedoen is geslaagd.
Ekonomiese krisis is voor alle be
trokkenen de rechtvaardiging om Ie

,
d,,,
stec
stOte w
militai
Utrecht




