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Dit is de eerste internatio
nale Nieuwsbrief; een resul
taat van het Internationaal 
Kongres voor de radikale Anti 
Kernenergie Beweging <2 t/m 5 
februari '89 in Nederland>. 

De Nieuwsbrief zal t/m febru
ari '90 nog 4 keer verschij
nen: juli, oktober, december 
en februari; en verschijnt in 
5 talen: Engels, Duits, Ne
derlands, Frans en Spaans. 
De Nieuwsbrief wordt gratis 
verspreid, maar giften zijn 
absoluut noodzakelijk: 
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Oost-Europese groepen 

Zoals jullie elders in dit 
verslag kunnen lezen, zullen 
voor het volgend kongres ook 
groepen uit Oost-Europa wor
den uitgenodigd. 
Wij, de groep die de nieuws
brief gaat maken, hebben be
sloten dat die nieuwsbrief 
ook in Oost-Europa verspreid 
gaat worden. 
Belangrijke redenen: waarom 
daarmee wachten? En het kan 
zeer lang duren voordat er 
goede kontakten zijn, zodat 
we daar zo snel mogelijk mee 
moeten beginnen. 
We vragen iedereen dan ook 
uitdrukkelijk zijn of haar 
(min of meer> openbare kon
takten aan ons door te geven, 
zodat ze zo snel mogelijk dit 
verslag en de volgende 
nieuwsbrieven ontvangen. 
Schrijf er aub bij in welke 
taal ze aangeschreven moeten 
worden. Het is voor ons onmo
gelijk om in nog meer talen 
te vertalen dan de bekende 5 
(engels, duits, frans, spaans 
en nederlands). 
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oorwoord/Inleiding 
Hier is die dan <eindelijk>; 
het Internationale kongres vo 
Anti Kernenergie Beweging. 
Voor diegene, die daar nu voor 
horen: een groep mensen uit lede 
vanaf mei "87 bezig geweest met de v 
reiding daarvan. Het Kongres is gehouden 
2 t/m 5 februari 1989 in Jederland. Er war 
zo"n 130 mensen uit: Vest-Duitsland, Belgiä, 
Frankrijk, Spanje, Zwitserland, Groot
Brittaniä, Zweden, nland, Ita1iä <in 
lederland wonende Itali en, die tot voor 
kort aktief waren in d AKB daar> en 
lederland. De opzet van het ongres was om 
zo kontakten te leggen, el 
kennen, informatie-uitwisseling, 
er in andere landen mensen met 
strijd bezig zijn, etc. en niet om di 
tot internationale afsprakenlakties 
komen. 
De reakties op het 
positief en dat blijkt 
die er genomen zijn. 
verslag> 

Dat het zolang duurde, voor 
klaar is, heeft een ~antal o 
voornamelijk intern in de vo 
groep gezocht moeten wor n: een 
aantal mensen al hêêl lang en zeker het 
laatste half jaar> vrijwel kon nu met de 
voorbereiding bezig zijn geweest, 
veel andere werkzaamheden steeds 
uitgesteld, die nu echt moesten geëauren; 
anderen hadden even genoeg van het Kon es 
en weer anderen zijn intensief met ande e 
komende grote akties Cbv de anti-Shell akti 
eind april> bezig gegaan. En zo groot was de 
voorbereidingsgroep nu ook weer .niet. 
Gelukkig zijn er een aantal nieuwe mensen, 
die met de lieuwsbrief bezig willen, ook al 
weer een resultaat van het Kongres. Xaar het 
duurde ook nogal lang voor sommige verslagen 
binnen waren. En natuurlijk duurt het 
vertalen <ook dit verslag is in het Spaans, 
Engels, Duits, Frans en lederlands> redelijk 
lang. Daarom dus. 

Xaar nu is het er en we hopen, dat het 
interessant is; dat mensen, die op het 
Kongres geweest zijn het herkennen en het 
met heimwee lezen en diegenen, die niet zijn 
geweest, iets meer inzicht krijgen over de 
situatie van de Cradikale> AXB in de 
verschillende landen en over, waar we die 4 
dagen mee bezig zijn geweest. Volgens ons is 
het verslag zeker interessant geworden, al 
zullen er een aantal zaken ontbreken, da 
kan nu eenmaal niet anders. 

Groetjes en liefs 

de Voorbereidingsgr 

We zouden het zeer op prijs stellen, als 
eventuele artikelen, die naar aanleiding 
van het Kongres zijn gepubliceerd, door 
jullie naar ons opgestuurd worden. 

Dit is tevens de eerste Nieuwsbrief. 
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Evaluatie voorbereidingsgroep 
Wat we zelf van het Kongres vonden. 
Wij vinden het Kongres zeer insoirerend en 
geslaagd. We zagen van te vo~en duidelijk 
in dat het onmogelijk zou zijn om aktiege
richt bezig te gaan. Behalve dat het prak
ties onmogelijk was~ zagen we daar in dit 
stadium ook nog geen inhoudelijke argumen
ten voor. Wissel eerst maar eens ervarin
gen uit, vertel waar je mee bezig bent~ 
leer elkaar kennen~ elkaars interesses; 
daar kun je vier dagen lang al druk genoeg 
mee ZlJn. Dat er toch nog een aantal kon
krete afspraken is gemaakt~ doet Qns 
deugd. Welke dat zijn, lees je veroerop in 
het verslag. 
Wel hocen we dat het volgend Kongres door 
de verschiliende landen beter 1nnoudeli'jk 
zal woroen voorbereidt. maar ook daar zijn 
ideeen en afspraken over. 
De kracnt· en het <volgens ons) succes van 
het Kongres lag ons inziens vooral in het 
informele karakter, de sfeer. 

Waar we ons over verwonderd (en enigen ook 
aan geïrriteerd) hebben~ was oe onmoge
lijkheid om 's morgens op tijd te begin
nen. Daardoor is veel tijd verloren ge
gaan. 
Wat ons meevlei waren de vertaalproblemen 
tijdens het Kongres. We hadoen er van te 
voren niet ·al te veel vertrouwen 1n ci~.t 

dat vloeiend zou gaan. Dat ging het, op 
een enkele uitzondering na, toch redelijk. 
Natuurlijk, het kost veel tijd, maar het 
ging minder moeizaam dan verwacht. Maar 
vooral de diskussies zijn moeilijk om te 
vertalen en die zullen oo het volgend Kon
gres meer voorkomen, dan het geval was op 
het voorbije Kongres. 

Wat voor ons vervelend was. was dat veel 
groepen/mensen die zich hadoen ocgegeven 
niet ZlJn gekomen <vooral uit de BRD>. 
Behalve dat ons dat nogal wat heeft gekost 
(financieel>, hebben we de eerste dag 
voortdurend lopen denken dat er maar zo 
weinig mensen waren en waar de rest bleef. 
Toen we eenmaal geaksepteerd hadden dat er 
maar 130 mensen kwamen in plaats van de 
(op grond van de aanmeldingen verwachte> 
200, beseften we dat dat ook al heel veel 
is. Het aantal landen waaruit mensen aan
wezig waren, was iets boven onze verwach
ting. 

Een van oe doelen van het Kongres was het 
een imculs te laten zijn voor de Neder
landse AKB. Hoewel we voor het Kongres een 
aantal pogingen hebben gedaan om het lan
delijk inhoudelijk voor te bereiden en een 
diskussie te starten over de toekomst van 
de AKB, viel ons de nederlandse inbreng 
tijdens het Kongres tegen. Ook uit Neder
land zijn er nogal wat mensen niet geweest 

die zich wel hadden ocgegeven. 
Dat er maar zo weinig mensen uit Nederland 
waren, duidt enerzijds op oe zwakke posi
tie van de <radikale> AKB, anderzijds op 
de bijna niet aanwezige bereidheid om ln
houdelijk en organisatories bezig te zijn. 
Een ontwikkeling die niet alleen binner. de 
AKB waar te nemen valt, maar die oaar wel 
des te pijnlijker is. omdat. de AKB bij 
uitstek een sterke innoudelijke en orga
nisatoriese basis heeft ontwikkeld in de 
begin jaren '80. 
Veel van de aanwezige mensen waren echter 
'nieuwe' mensen en dat ervaren we t.och ook 
als een succes, omdat de meest.e mensen d1e 
nu nog aktief zijn (zeker van diegenen die 
bij de voorbereiding van het Kongres be
trokken waren) al bij de AKB betrokken 
zijn sinos eind jaren '70 of begin jaren 
·so. 

Kortom: we venden het zeer zinvol en t1eel 
erg leuk! 

Dan nu nog iets over de financiën: het Kon
gres heeft heel veel geld gekost, alles bij 
elkaar zo'n .f 9.000,-. Het meest was porto 
voor de paar duizend brieven die we hebben 
verstuurd. Daarom zal het de volgende keer, 
zo verwachten we, veel goedkoper zijn. 
Ondanks dat, hebben we toch nog geld overge
houden. We hebben afgesproken dat niet voor 
de Nieuwsbrief te gebruiken, maar om 't geld 
naar Zweden te sturen. Het kan dan gebruikt 
worden voor reiskosten van deelnemers/sters 
uit verre landen aan het volgend Kongres. 
Het is ongeveer f 1.000,--. Een leuke start 
voor een dergelijk potje. 

® 



Begin 
Lieve vrienden en vriendinnen, 

Het is nu 25.400 uur geleden dat het ongeluk 
in Tsjernobyl begon. 
Tijdens bijna al deze uren was er wel ergens 
op de wereld een politicus, die ons vertelde 
ongevaarlijk en hoe geweldig kernenergie is. 
Al deze tijd was er een yuppie of een dyna
miese zakenman, die kernenergie absoluut 
noodzakelijk voor ons levensgeluk verklaar
de. 
Terwijl de radioaktive wolken nog over Euro
pa zweefden, werden de eerste gebagatelli
seerde verklaring al ge-uit: "Jammer voor 
die Russen", "Er zijn maar 26 doden" en "Zo 
erg is het nu ook weer niet". 

De waarheid werd verdraaid, halve waarheden 
en hele leugens werden over heel Europa ver
spreid. Maar deze leugens werden steeds min
der geloofd. Iedereen kon met eigen ogen 
zien, hoe de groente vernietigd werd, dat 
melkpoeder te radioaktief was voor menselij
ke konsumptie, hoe de boeren het vee in de 
stal moesten zetten, enz, enz. 

Of men de gerust stellende woorden geloofde 
of niet, de angst en de onrust werd in Ne
derland niet omgezet in verzet. 
Verzet tegen deze milieu-vernietigende, on
kontroleerbare vorm van energie. 

En nu, na deze 25.400 uur, is Tsjernobyl al 
bijna uit de herinnering verdwenen. Nieuwe 
truks om kernenergie te promoten worden al 
weer gebruikt. Dit keer, zo heet het, hebben 
we het nodig om zure-regen en het broeikas
effect tegen te gaan. 

Steeds opnieuw proberen de regeringen en 
ondernemers ons een valse keuze op te drin
gen: 

Hierarchie of Chaos 
Privé-ondernemingen of Armoede 
Kernenergie of terug naar de 
Middeleeuwen 

Alsof er geen betere keuzes te maken zijn: 
Vrijheid in plaats van hierarchie 
Zelfbestemming in plaats van ekonomische 
uitbuiting 
Energie-besparing, wind
energie in plaats van 

Speech 
Eén van die dingen die men ons voor houdt is 
het Europa van 1992, het Europa zonder gren
zen. 

Wat wij tegenover deze ideeën van machtskon
centratie en milieu-uitbuiting willen stel
len, hopen we met dit Kongres tot uitdruk
king te brengen. Uit heel West-Europa zijn 
we samen gekomen om op het gebied van verzet 
tegen kernenergie van elkaar te leren, om 
elkaar te motiveren. 
Elk land heeft haar eigen manier van verzet 
tegen kernenergie. We hopen dat het juist de 
verschillen zijn, die ons op nieuwe ideeën 
brengen en die ons enthousiasme zullen wek
ken, om een sterke internationale Anti-Kern
energie Beweging dichter bij te brengen. 

Eén ding is nog belangrijk voor ons: WlJ 
hebben het Kongres voorbereid, maar we zijn 
met ons allen verantwoordelijk voor het sla-



Spanje 
Korte samenvatting van de situatie rond 
kernenergie en de antikernenergiebeweging in 
Spanje. 

Op het moment gaan de plannen van de grote 
elektriciteitsmaatschappijen en de banken 
<de macht van het geld) zich richten op het 
volgende lationale energiePlan en hun 
plannen bevatten de mogelijkheid om de 
kerncentrales van Valdecaballeros in 
Extremadura <dichtbij Portugal> af te 
bouwen. De bouw van deze centrale, samen met 
die van Lemoniz werd stilgelegd door de PSOE 
toen ze bijna klaar waren in 1981. Deze 
centrales hebben tot krachtige en harde 
akties geleid, de tweede heeft zelfs enkele 
doden gekost. 
De bedrijven willen deze splinter verwijde
ren, die nog steeds heel lastig is en voeren 
druk uit zodat de regering haar plannen 
terugdraait omtrent het opnieuw opstarten 
van de centrale van Valdecaballeros, en dit 
in het Jationale Energieplan bekent maakt. 
Bij die van Lemon1z is het nog belangrijker 
om er niet mee door te gaan, anders wordt 
het oorlog ter plaatse. 
In Extremadura is een meerderheid van de 
bevolking tegen kernenergie, maar hun akties 
hebben niet kunnen verhinderen dat in deze 
provincie twee kerncentrales staan in het 
dorpje Almaraz. In deze provincie bestaat 
een belangrijke milieugroep, die deel 
uitmaakt van de overkoepelende antia
kernenergiebeweging in Spanje. De groep heet 
ADEIEX. Bij de laatste vergaderingen van de 
overkoepelende AKB heeft iedereen er mee 
ingestemd dit stuk te schrijven en het in 
naam van ieder te maken. 
Verder is een van de belangrijkste problemen 
dat het radioactief afval, dat de overheid 
<e.a.> veel kopzorgen geeft. Bij dit 
probleem is de Spaanse staat gevoelig voor 
de mening van de bevolking. Er is een 
belangrijke strijd gevoerd in Gallicie tegen 
het dumpen van radioactief afval in de 
Atlantische Oceaan. Er is strijd gevoerd in 
~a7-~aa tegen het projekt IPES <Speciale 
onderzoeksreaktor> in Aldeadavila in 
Salamanca (in Castilla> dat in werkelijkheid 
een verborgen projekt voor opslag van hoog
radioactief afval is. Bij deze strijd waren 
enkele duizenden personen aanwezig <20.000 
op een festival> en er is een parlementslid 
ontvoerd <hetgeen tot veel rotzooi leidde>, 
de wegen werden met brandende blokkades 
gebarrikadeerd, elektriciteitsmasten werden 
gesaboteerd, de eerste vergadering van het 
autonome parlement van Castilla is verstoord 
na de algemene verkiezingen waarbij de 
meerderheid van de bevolking stemde voor een 
nucleair-vrije zone en dit niet kreeg. 
Uiteindelijk is het projekt teruggetrokken 
omdat het verzet te radikaal was. 
Iets dergelijks is ook gebeurd in Trillo, 

waar een kerncentrale staat die zoals de 
anderen ook nucleair afval herbergt. 
Krachtige manifestaties, barrikades, 
bezettingen en andere aktievormen hebben 
ertoe geleid dat de regering haar plannen om 
zoveel mogelijk radioactief afval daar op te 
bergen, terugtrok. 
Andere vormen van gesel met laag radioactief 
afval hebben geleid tot radikale akties. Dit 
afval is afkomstig van radio-aktieve 
bliksemafleiders, de gezondheidszorg, 
röntgenapparaten, vochtdectoren enz. 
Tot nu toe wordt dit opgeborgen in de 
afvalopslagplaats van "el Cabril", maar deze 
is al bijna vol. Op het moment bestaan er 
plannen de installaties uit te breiden. Deze 
plannen hebben, door de weerstand van de 
bevolking en het nee van de gemeente, al 
heel veel geld gekost. De afvalopslagplaats 
is in Cordoba <Andalucia>. De overkoepelende 
AKB heeft zich al uitgesproken tegen deze 
mogelijkheid van afvalopslag en ze heeft 
akties gepland om dit te voorkomen. Ook 
denken ze het transport van afval naar de 
opslagplaats tegen te gaan door akties. 
Andere geheime opslagplaatsen zijn ontdekt 
en de opstand onder de bevolking was heftig 
en radikaal, hetgeen de gemeentes dwong om 



de bedrijven geen definitieve vergunning te 
geven voor deze opslag. 
De opslagplaatsen werden o.a. in "Quart de 
Poblet" <Valencia) en Tarrasa. Dit hele 
verzet maakt dat het probleem van het afval 
steeds meer veranderd in het probleem van de 
gevestigde macht, die niet weet hoe ze het 
probleem op moeten lossen, en het ook niet 
op wil lossen, terwijl ze de oorzaak van de 
rotzooi niet tegen kunnen houden Op het 
moment is de staat bezig om met geld 
gemeentebesturen te dwingen toestemming te 
geven. Xaar het schijnt dat het te laat is 
om de mensen makkelijk te winnen en om ze 
over te halen zal de politieke prijs voor de 
overheden heel hoog zijn en dat doet hen 
pijn. 
Verder zijn er andere aapakten van de 

kernenergie die de AKB zorgen geven, zoals 
de electriciteitstarieven en hun relatie met 
kernenergie, de internationale verbindingen 
enz. 
De AKB is het enige orgaan dat de verschil
lende regio#s en stromingen samen brengt en 
die kontakten heeft met de rest van de 
milieubeweging van het Iberies schiereiland 
door middel van de Coördinatie van de 
Assemblee van de milieubeweging <CAXE>. 

Jesus "Hippi" ASSA 
Comarcal 
(A.C.E.) 
de l'horta Pais 
Valene ia 
Espana 

Italië 
Pas vlak voor het kongres kwamen we in 
kontakt met italiaanse mensen, die in Ne
derland wonen. Zij hebben toen veel moeite 
gedaan om andere mensen in Italie te ver
tellen over het kongres. Helaas was het te 
laat om nog van !talie naar Nederland te 
komen. Wel was er een Italiaanse man, die 
nu in Nederland woont oo het kongres en 
telefonies was aan hem een verklaring uit 
Padua doorgebeld. Die verklaring is: 
Verklaring van het "Nationale anti-imperi
alisties en anti-nucleaire netwerk van 
Italie". 

De anti-kernenergiebeweging in !talie 
heeft de laatste tijd 2 belangrijke suk
sessen op haar naam staan, namelijk: 
1. de kerncentrale van Mentalto di Castro, 

100 km ten noorden van Rome, zal niet 
afgebouwd worden; 

2. de kerncentrale van Caorso, een van oe 
centrales met de grootste kapaciteit 
van Italie, is sinds 3 jaar gesloten. 

Dit waren de belangrijkste doelen van de 
beweging. De ontwikkeling van de beweging 
heeft geleid tot het oozetten van het na
tionale anti-imoerialisties en anti-nucle-

® 

aire netwerk. dat 3 hoofddoelen nastreeft: 
a> een pooulaire en breed ondersteunde be

weging worden door direkte akties en 
sociale sabotage tegen/van bestaanoe 
kerncentrales en van degene die nog 
gebouwd <zullen) worden. Akties bij 
Mantalto en Caorso hebben hier veel toe 
bijgedragen. Bij beide waren 2 maal 4-
daagse akties met heftige konfrontaties 
met de politie, de militaire politie en 
de bewakingsdienst van de kerncentra
les. Dit waren beslissende dagen, spe
ciaal in Montalto. waar de solidariteit 
van de arbeiders van de centrale de 
doorslag gaf in de strijd; 

b) onze vijand ontdekken. niet in de ener
giepolitiek, maar in de Nucleaire 
Staat en de de croduktiecvlcus van e
nergie, dat de kapitalistiese macht 
kreëert en in de sociale kontrole en 
de militarisering van het gebied. 

c> strijden tegen mensen. die geloven in 
het vreedzaam gebruik van kernenergie. 
Hiertegen willen wij een sterk netwerk 
opbouwen van georganiseerde kameraden, 
dat kapabel is om te kunnen werken in 
het komplekse veld van anti-nucleai
risme en anti-imperialisme. 

In de assentiele momenten van deze strijd 
toonde de proletariese organisatie haar 
ware mogelijkheden door de reformistiese 
en revisionistiese tendenzen te ontmaske
ren en de opportunistiese houding van de 
groene en eko-pacifistiese partijen aan de 
kaak te stellen. De kommunistiese partij 
was voor kernenergie tot Tsjernobyl en 
probeerde de ekstremistiese beweging te 
blokkeren door werkgelegenheid voorop te 
stellen en de arbeiders zo te matigen. Ook 
werkte de kommunistiese partij samen met 



overheid en politie. De groene en ekc-pa
cifistiese partijen werkten mee aan het 
verdelen van de tegenstand tegen kernener
gie deer het entkennen van klassetegen
stellingen. Deze partijen zeeken altijd 
oplossingen binnen het systeem en vereer
delen, min of meer, direkte akties en so
ciale sabotage. In Mentalto en speciaal 
in Cacrso faalden ze hierin. De slogan 
"sluit de kerncentrales en bes13aar het sa
laris van de arbeiders", die het nationale 

anti-nucleaire en anti-iml3erialisties net
werk gebruikte sloeg goed aan en de eisen 
van het netwerk werden referentiepunten 
voor de konstruktiewerkers en het regiona
le proletariaat. 013 dit moment herintrodu
ceren het kaaitaal en de staat de nucle
aire ideologie met de slogan "het handha
ven van het Italiaanse technologiese ni
vo". Hiermee is een nieuw. zelfs moeiliJ
ker te bestrijden a$pekt in de strijd te
gen de nucleaire tijd gebracht • 

•• Groot-Brittannie 
Al_g_~mene toestand van oe Britse AKB 

1. Toestand van de beweging en het 
kernenergieprogramma 

Ongeveer 17ï. van alle elektriciteit komt 
van de ongeveer 19 kerncentrales in Groot
Brittanie. maar veel van deze cen~rales 
UJn aan het eind van hun "produktieve" 
leven. De regering en de C.E.G.B. <Central 
Electricity Generating Board, een soort 
SEP> plannen nu al weer minstens 4 nieuwe 
centrales voor de nabije toekomst. Het 
moeten drukwaterreaktoren worden, van Ame
rikaans ontwerp. De eerste wordt nu ge-
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bouwd in Suffolk <Sizewell 8) en moet wor
den oogestart in 1994. De tweede, <Hinkiey 
C> in Hinklev Point bij Bridgewater in So
merset is het onderwerp van een "Puolic 
Inou1rv" <een soort openbare hoorzitting) 
en een beslissing <uiteindelijk te nemen 
door de regering, ongeacht de uitkoms~en 
van de hoorzitting> om te beginnen me~ oe 
bouw van Hinklev C wordt verwacht teçen 
het einde van '89. Wyfla in North ales. en 
Sizewell in Suffolk zijn de volgende voor
gestelde vestigingsplaatsen voor órukwa
terreaktoren. 
Behalve de kerncen~rales is er ook nog een 
smerige ocwerkingsfabriek en afvalcoslag
plaats in Windsc:ale <Sellafield> in Cum
bria, een brandstofstaven en tablet~ennro
ducent in Springfields oij Liverpool en 
een kleine, eksoerimentele, snelle kweek
reaktor in Dounraey bij ihurso in net 
nooroen van Schotland. Er is ook nog een 
opwerkingsfabriek gepland in Dounraev voor 
het afval van toekomstige snelle kweekre
akteren in Groot-Brittanie en Europa, maar 
Groot-Brittanie heeft flink gesneden in de 
onderzoeksfondsen voor snelle kweekreak
tortechnologie. 
Laag en middel radioaktief afval wordt 
grotendeels opgeslagen bij oe eigen kern
centrales, bij Sellafield in een boven
grondse afvalopslagplaats bij Drigg er 
vlakbij en binnenkort misschien in een 
nationale opslagplaats bij de kerncentrale 
in Heysham <Lanc:ashire). 
De belangrijkste strijdpunten voor de 
Britse AKB zijn op dit moment: 
1. Het Hinkley C voorstel en de 

hoorzittingen; 
2. De door de regering geplande wetgeving, 

die dit jaar door het parlement heen 
moet, die de hele elektriciteitsvoor
ziening privatiseert. De C.E.G.B. gaat 
uit een vallen in 2 bedrijven. Een van 
die bedrijven is verplicht minstens 20 
van alle elektriciteit uit niet-fossie
le brandstoffen te halen. Dat zal dan 
hoofdzakelijk uit kernenergie komen. 
Het debat over de privatisering heeft 



er toe geleid dat men nu toegeeft dat 
kernenergie duurder is dan energie 
van kolencentrales en van andere vor
men van elektriciteitsoowekking. Maar 
de regering stelt vobr om een soort 
"nucleaire belasting" te heffen in de 
vorm van subsidie/garanties voor het 
bedrijfsleven om investeringen in kern
energie aantrekkelijk te maken. 

3. De voorstellen voor afvalooslag. De 
regering heeft haar voorstellen om 3 
nieuwe vestigingsplaatsen op land te 
bouwen ingetrokken. Ze waren bedoeld 
voor het laag en middel radioaktieve 
afval. Ze trokken die voorstellen in 
vlak voor de verkiezingen~ na sterk lo
kaal verzet. zoals burgelijke ongehoor
zaamneid. blokkades, kleine saootageak
ties enz. Het nucleaire afval hoopt 
zich oo. een recent voo~stel om 1 na
ticnale opslagplaats in Hevham te ont
wikkelen zorgt ook al voor een sterk 
lokaal verzet. 

Successen van de Britse AKB: 
a. De verhindering van een door de 

C.E.G.B. geplande "ongeluk~estolaats" 
bij de Trawsfynydd-kerncentrale in 
Wes~-Wales in 1988: 

b. Het afwijzen van de voorgestelde af
valopslagolaatsen: 

c. De blokkades van dokwerkers uit Liver
pool van uraniumscheeosladingen uit 
Namibie en Zuid-Afrika; 

d. De veranderingen in de publieke opinie 
t.a.v. kernenergie sinds Tsjernobyl. de 
meerderheid is nu tegen kernenergie. 

NUCLEAR 
WASTE 

A present 
for our 
children's 
children's 
children 

De Britse AKB als geheel gebruikt nog 
steeds vrij traditionele methodes. zoals 
het lobbyen bij politici, artikelen 
schrijven, petities aanbieden. informatie 
verschaffen enz. over de gevaren van kern
energie, vooral voor de gezondheid en over 
het gebrek aan veiligheid. Veel hoop 
schijnt bij nogal wat groepen gesteld te 
worden in de "demokratiese" Britse openba
re hoorzittingen, en in het idee dat in
formatie verschaffen alleen al genoeg zou 
zijn om verandering van oovattingen bij 
zowel gewone mensen als bij politici te 
bewerkstelligen. 
De meer radikale beweging is ongelukkiger
wijs nogal verdeeld en groepen kommunice
ren niet genoeg met elkaar; dit gekombi
neerd met het heersende politieke klimaat 
maakt direkte akties moeilijk en ze gebeu
ren dan ook zelden. Een aantal groeoen on
derneemt wel kleine direkte akties in de 
eigen regio. Het type en vaak de omvang 
ervan hangt dan af van de lokale strijd
punten. Zo zijn er blokkades en sabotage
akties gevoerd bij de 3 voorgestelee af
valopslagolaatsen 2 jaar geleden: geduren
de de konstruktie van Sizewell B gebeurden 
er akties: groeoen in beoaaide steden zijn 
bezig met een graffi~ti-en stencilkampagne 
teoen Hinkley C en afvaltransporten oer 
so~or: er is al jaren een nationale kam
oagne bezig om 17% <het nuclea1re gedeel
te) van ae stroomrekening te weigeren. 
maar deze aktie is helaas niet breed on
dersteund en bekend. 

4. Kontakten met de media 

De verslaggeving van ak~ies ooor de natio
nale media is altijd slecht en beoerkt tot 
akties van groeoen als Greenoeace. de ooe
ning en sluiting van ooenbare hoorzittin
gen, een kort artikel over een "kle1n" on
geluk of probleem in een kerncentrale 
enz. De kontakten met de lokale oers zijn 
vaak beter en het is niet moeilijk om min
stens wat publiciteit te krijgen bij een 
goede lokale aktie, alhoewel dit verschilt 
van plaats tot olaats. De "raáikale" oers 
van de AKB zelf is erg slecht ontwikkeld. 
Het Anti-Nucleaire Netwerk <ANN) in Lon
den, Cumbrianen tegen een radioaktieve 
omgeving <Cumbrians Opposed to a Raóioac
tive Environment. CORE) uit de buurt van 
Sellafield en wat lokale groepen produce
ren regelmatig verschijnende nieuwsbrieven 
met kleine oplagen, SCRAM <Scottish Cam
paign to resist the Atomie Menace, de 
Schotse kampagne om te verzetten tegen de 
nucleaire dreiging) maakt al vele jaren 
een meer omvattend en informatief magazi
ne. Anarchistiese en linkse tijdschriften 
hebben op het moment nauwelijks aandacht 
voor de AKB en kernenergie. 

5. Kontakten met minder radikale praeoen 

Er zijn erg weinig puur "radikale" groepen 



in Groot-Brittanie; de meeste van de zoge
noemde radikale groepen bestaan uit mensen 
met een scala van ideeen over strategie en 
taktiek en sommigen ziJn ook betrokken bij 
"minder radikale" gevestigde groepen. 
Hierdoor .zijn de kontakten tussen de radi
kale en minder radikale groepen meestal 
erg goed. terwijl individuen en zelfs 
groepen uit het radikale deel van de bewe
ging deelnemen of meewerken aan akties en 
kampagnes van bv. Greenpeace, S.H.E. <Stop 
Hinkley Expansion, stop de uitbreiding van 
Hinkley) is er weinig steun de andere kant 
uit. Soms distancieren de meer gevestigde 
groepen zich zelfs van akties van radikale 
groepen. 

ó Reakties van de bevolking 

De bevolking als geheel reageert niet dui
delijk op direkte akties, dit komt waar
schiJnliJk door gebrek aan nationale pu
bliciteit en een gevoel van apatie en 
machteloosheid ten opzichte van "politie
ke" dingen. De lokale bevolking in beoaal
de regio's reageert daarentegen merkbaar, 
meestal positief tov de AKS soms negatief. 
Bijvoorbeeld : 
1. de sterke oppositie van de dorpelingen 

tegen de 3 voorgestelde afvalooslag
plaatsen; 

2. de sterke oppositie van de mensen die 
bij Transfynydd leven tegen de voorge
stelde testplaats; 

3. de mensen die bij Hinklèy Point in So
merset wonen, voorheen en traditioneel 
voor kernenergie (banen, propaganda van 
de overheid en de C.E.G.B.> zijn meer 
anti-kernenergie geworden de laatste 
tijd (door onsympatieke handelswiJze 
bij land aankopen door de C.E.G.B., 
angst voor het bouwverkeer, goede pu
bliciteit van groepen die tegen Hinkley 
C zijn enz.). 

7. Groepen die de AKB steunen 

Natuurbeschermings- en wildbeheergroepen 
ondersteunend, maar meestal met een kon
ser vatieve benadering; 

Boerengroepen : soms ondersteunend, maar 
met een konservatieve benadering; 

Mijnwerkersgroepen ondersteunend, vaak 
radikaal; 

Vrouwengro~oen : verschillende benadering; 
Vakbonden : soms ondersteunend, vaak radi

kaal <Liveroool dokwerkers. bv.>, soms 
niet; 

Welsche AKB : ondersteunend, meestal radi
kaler dan de Engelse AKB. 

8 Vormen van repressie 

De bevooroordeeldheid bij of gebrek aan 
publiciteit door de grote delen van de 
massa-media voor kernenergiezaken is zeker 
repressief, omdat het de andere vorm van 

repressie in Groo~-Brittanie ondersteunt 
:het klasse-systeem, armoede en het onver
mijdelijke gevoel van angst, hgeestelijke 
gevoelloosheid". onverschilligheid. rnaen
teloosheid en apatie wat zo gewoon is oo 
het moment. 
De AKB ::elf is meer specifiek onciercrukt 
door: 
- het afluisteren van telefoons. het on

der scheeoen van oost enz.; 
gro~e boetes voor alles wat meer is oan 
een minimale vorm van direkte aktie; 
gekonditioneerd çeloof van oe meesLe En
gelse mensen in de officiele zogenaamde 
"demokratie". 

9. Struktuur van de raaikale AKB 

De raàikale AKB is vooral alleen in groe
Pen georganiseerd. àie nationaal of vake~ 
lokaal met speciale onderwerpen bezig 
zijn. Een nationale groep. het anti-nucle
aire netwerk. is ongeveer 2 jaar geleden 
opgericht en probeert radikale taktieken, 
als tegenstelling tot de meer behoudende 
opstellingen, te promoten. Elk jaar worden 
er een paar nationale vergaderingen van 
het netwerk gehouden. maar een netwerk is 
zo sterk als de groeoen zijn die er deel 
van uit maken. En het zal nog wel even du
ren voordat het een efficiente en wijdver
breide verbinding is tussen autonome groe
pen. 
Er zijn geen leiders/sters in de radikale 
AKB, alhoewel er soms mensen zijn die het 
woord voeren; we streven naar basisdemo
kratie. 

10. Opbouw van de radikale AKB 

De radikale AKB lijkt de meeste lagen van 
de maatschappij te vertegenwoordigen als 
het gaat om geisoleerde lokale strijdpun
ten, zoals de striJd tegen afvalopslag en 
de voorgestelde testplaats biJ Transfy
nydd. In de grotere kampagnes en bij de 
algemene strijdpunten van de nationale be
weging echter zijn de aktivisten middel
klas en overwegend blank. Mannen en vrou
wen zijn grofweg gelijk vertegenwoordigd. 

@ 



maar "rijke" mensen ontbreken totaal in de 
radikale beweging. 

11. Effekten van Tsiernobyl op het kerne
nergieprogramma 

De ramp bij Tsjernobyl heeft een duidelijk 
effekt gehad op het kernenergieprogramma 
in Groot-Brittanie. Het vertraagde de aan
kondiging van de regering, na het einde 
van een lange openbare hoorzitting over oe 
eerste Britse drukwaterreaktor "Sizewell 
B"~ dat het gebouwd zou worden. Het bete
kende ook dat de regering, BNFL <British 
Nuclear Fuels Ltd> en de C.E.G.B. een in
tensieve en dure media propaganda kampagne 
begonnen om te proberen de mensen te over
tuigen dat de kerncentrales in Groot-Brit
tanie veilig waren en c:iat "het hier niet 
kon gebeuren". Een herziening van de ram
penplannen is blijkbaar nog steeds onder
weg, maar deze zulren niet duidelijk aan
wijsbaar verbeterd ZlJn en het Douwpro
gramma voor de 1e en 2e generation drukwa
terreaktoren blijft ongewijzigd. [1e pu
blieke op1n1e is meer tegen kernenergie 
dan voor Tsjernobvl en er is meer onder
zoek en diskussie over beweerde leukemie 
rondom kerninstallaties, wat de publieke 
opinie behoorlijk begint te beïnvloeden. 

12 De invloed van de AKB op het kernen.er-. 

gieprogramma 

De AKB is succesvol geweest bij het stop
pen van het voorgestelde radioaktieve af
val programma van de nucleaire industrie, 
hoewel binnenkort op dit gebied misschien 
weer nieuwe strijd nodig is. De beweging 
als geheel heeft ook de bouw van Sizewell 
8 vertraagd en waarschijnlijk het opstar
ten van Hinkley C. Maar dit is alleen ge
beurd door de lang durende publieke hoor
zittingen en veel aktivisten/es en groepen 
die hieraan deelgenomen hebben merkten dat 
ze psychelogies en financieel iets "Doge
brand" waren toen die eindelijk voorbij 
waren. En er was vrij weinig resultaat te 
zien. 

13. Deeln·ame aan andere groepen 

Mensen uit de AKB zijn vaak aktief op an
der gebied zoals anti-militarisme, anti
seksisme, anti-racisme, woonrechten, mi
lieukampagnes enz. Dit is veel meer zo in 
de radikale AKB dan in de meer gevestigde 
beweging. En hoewel essentieel iG dit te
vens in sommige opzichten gelij de zwak
heid van de radikale AKB. Kernenergie 
wordt niet gezien als een van de meest 
urgente ~trijdpunten van radikale groepen 
in Groot-Brittanie op het moment. 

Frankrijk 
Frankrijk wordt vaak "de atoomstaat"genoemd; 
70~ van de elektriciteit wordt opgewekt met 
kernenergie. Het land staat vol met kern
centrales. In het verleden is de strijd 
tegen kernenergie van lokatie tot lokate ge
voerd en verloren. 
Eén van de belangrijkste oorzaken is de 
structuur van de bevoegdheden over de elek
triciteitssektor: lokale overheden hebben 
zelfs formeel niets in te brengen. de 
rijksoverheid beslist <samen met de grote 
bedrijven> over plek en tijd. 

® 

Lokaal verzet is ontzettend moeilijk om te 
zetten in konkrete resultaten en de regering 
houdt zich doof. 
Toen 'links' in 1981 aan de macht kwam dacht 
een groot deel van de AKB dat er iets zou 
veranderen. vooral in de struktuur van de 
ele~riciteitssektor. Een groot deel van de 
bevolking is tegen kernenergie <na Tsjerno
byl zelfs een meerderheid>, maar ook zeer 
apaties. 
Ondanks een steeds maar groeiende overkapa
citeit en dus overproduktie, worden er nog 



steeds centrales bijgebouwd. Dit omdat de 
regering de enige fabrikant van kerncentra
les voor de Franse markt een 'afname' garan
deert, die voorkomt dat het bedrijf in pro
blemen komt. Toch is dit bedrijf, Framatome, 
steeds meer in de problemen aan het raken 
vooral omdat de export-markt na Tsjernobyl 
in elkaar gedonderd is. Framatome heeft tus
sen haakjes 2 kerncentrales aan Zuid-Afrika 
geleverd in het verleden. 
In Frankrijk werken ruim 100.000 mensen in 
de nucleaire industrie, een verklaring voor 
bet feit dat de hele sektor in feite met 
subsidies overeind gehouden wordt. 
Meegenomen in de golf van de befaamde-Hol
landitis' begin jaren '80 is er in Frankrijk 
een groeiende weerstand aan bet ontstaan 
tegen de eigen kernmacht. Het civiel en het 
militair nucleaire programma is in Frankrijk 

onomwonden volledig geintegreerd. Het Franse 
chauvinisme zorgt ervoor dat er weinig twij
fels bestaan bij het echt grote publiek over 
deze verstrengeling van en civiele sektor 
met het militarisme. 
De AKB is weer iets groeiende en houdt zich 
vooral bezig met contra-expertise. Ze hebben 
een heel eigen netwerk van meetapparatuur 
rondom nucleaire installaties en publiceren 
regelmatig betrouwbare gegevens over vrijko
mende <lage dosis> straling, die nogal af
wijken van officiäle cijfers. 
De op het Kongres aanwezige Fransen werden 
zichtbaar opgefleurd door de verhalen en de 
aanwezigheid van mensen uit andere landen, 
die met dezelfde strijd bezig waren en zijn. 
Maar: Frankrijk zal voorlopig nog wel een 
nucleaire natie blijven! 

Finland 
Huidige situatie. 
Br zijn 4 kerncentrales in Finland, twee van 
500 MW in Loviisa en twee van 700 MW in 
Olkiluoto. D& splijtstofelementen worden 
getransporteerd per trein vanuit de Sowjet 
Unie naar Loviisa en dan 3 km per vrachtwa
gen naar de kerncentrale. Splijtstof
elementen voor Olkiluoto reaktor 1 komen van 
Asea-Atom in Zweden, 
elementen voor reaktor 2 komen van RBU in 
Karlstein, West-Duits- land. Bestraalde 
elementen van Olkiluoto 1 & 2 worden 
opgeslagen ergens in Finland. Het is niet 
duidelijk waar. Middel- en laag-

radioaktief afval moet opgeslagen gaan 
worden onder de kerncen-
trales. Hoog-aktief afval van Loviisa gaat 
naar de Sowjet Unie. Zover men weet, zijn er 
geen andere nucleaire transporten in Fin
land. 

Op dit moment probeert de papier-industrie 
samen met de nucleaire industrie aktief een 
5de kerncentrale te pushen, dit met 
stilzwijgende toestemming van de Finse 
regering. Plannen voor die 5de centrale zijn 
openlijk gepresenteerd in de massamedia, met 
maar weinig oppositie van het publiek. De 



meeste van de tegen-argumenten worden 
uitgewerkt en gepresenteerd door vrouwen. 
De plannen om kernenergie uit te breiden 
worden voortgezet, on-
danks de aanbevelingen door de Nordie 
Council <Noorse Raad} in maart 1988, om de 
Noorse samenwerking te intensiveren voor bet 
verminderen en uiteindelijk stoppen met 
kernenergie in de Noorse landen. Deze 
aanbeveling werd toen aangenomen met 62 
stemmen voor en 2 tegen. Alhoewel de 
meerderbeid van de Finse leden van deze Raad 
voor deze motie stemden, zijn er geen enkele 
maatregelen genomen door de Finse autoritei
ten om aan deze aanbeveling tegemoet te 
komen. 
In februari van dit jaar <1989> stuurden de 
Noorweegse, Zweedse en Finse AKB een brief 
naar de Noorse Raad, waarin een conferentie 
over een vervolg van de aanbeveling geêist 
werd. Er is ook nog een Noors milieu
programma, aangenomen door de Noorse 
ministers van Milieu, waarin staat dat 
kernenergie en fossiele brandstoffen zoveel 
mogelijk vervangen moeten worden door 
onuitputtelijke energiebronnen. Kaar door de 
Finse regering zijn er tot nu toe geen 
stappen ondernomen om de Noorse samenwerking 
op dit punt te intensiveren. Een aangekon
digde reorganisatie van de Energie Raad om 
energie-scenario's te maken beloofd niet al 
te veel voor de toekomst. 

Volgens een opinie-peiling is bet percentage 
tegenstanders/sters 
van kernenergie terug gelopen tot ongeveer 
bet aantal van voor Tsjernobyl. Tegenwoordig 
is ongeveer 50~ tegen meer kernenergie <vlak 
na Tsjernobyl was dat 70~>. De grote 
meerderbeid jeugd is voor kernener
gie. 

Vormen van verzet. 
De Finse bevolking beeft de neiging om 
altijd op de autoriteiten te vertrouwen, 
niet gelovend in bun eigen mogelijkbeden om 
de maatschappij te beïnvloeden. De tijden 
van demonstratieve marsen en petities lijken 
voorbij. De huidige demonstraties zijn in de 
vorm van direkte akties, soms met maximaal 
200 mensen en dan vaak voor andere milieu
doelen. 

De laatste 3 á 4 jaar zijn er enkele kleine 
geweldloze akties geweest tegen de vier 
kerncentrales; de aktivisten/es blokkeerden 
de poort of betraden bet centrale terrein. 
De groep die aan deze akties deelneemt 
bestaat voor ruim 80 tot 90~ uit vrouwen en 
kin-deren. De vrouwen noemen zich Vrouwen 
tegen Kernenergie en dat is een subgroep van 
Vrouwen voor Vrede. 
In november 1986 was er een rechtzaak tegen 
een groep van 20 vrouwen wegens bet 
binnendringen van de Olkiluoto kerncentrale. 
De lang en goed voorbereide rechtzaak 
resulteerde in de gerechte-lijke uitspraak 
"niet-schuldig". Dit is een belangrijk 
precedent in Finland, waar dan ook gebruik 
van zal worden gemaakt in de ko-mende 
rechtzaak op 30-3 voor de aktie van november 
'87 <zie later>. De uitspraak was gebaseerd 
op het feit dat de vrouwen genoeg redenen 
hadden om ongerust te zijn over hun en bun 
kinde- rens toekomst; het was 6 maanden na 
Tsj ernobyl. 
Precies een jaar later voerden de vrouwen 
opnieuw aktie bij de zelfde kerncentrale. 
Van de elf vrouwen die meededen, werden er 2 
<71 en 80 jaar> vrijgesproken wegens hun 
leeftijd en 'onnaden-
kendheid', een derde vrouw omdat ze daar 
alleen maar was om op haar kind te letten 
tijdens de aktie. Omdat de andere <8> 
vrouwen 
weigeren de geldboete te betalen, moeten ze 
eind maart '89 voor-
komen wegens verzet tegen de politie. 

Vrouwen gekleed in zwart, die zichzelf 
"Wenende vrouwen"< Weeping 
wamen> noemen, hebben twee keer de nucleaire 
industrie en de minister van Industrie 
bezocht, om te protesteren tegen de proef
boringen in gesteende op 5 plaatsen voor de 
opslag van radio-aktief afval. 
Behalve de regionale dagbladen negeren de 
massamedia en vooral de belangrijke 
landelijke dagbladen deze akties. De enige 
aktie die landelijke bekendheid kreeg was 
een demonstratie van de "Wenende 
vrouwen" bij de opening van bet parlement in 
het voorjaar van '87. Op het moment dat het 
parlement voor geopend werd verklaard, 
begonnen de vrouwen te wenen en gooiden 200 
zakdoeken naar de 200 leden van het 
parlement. Op Internationale Vrouwendag 
hadden de vrouwen op straat teksten op de 
zakdoeken verzameld, zoals: "Nee 
tegen kernenergie" en "Geen vrouwen in het 



leger". De aktie was voorpagina-nieuws in 
alle kranten en ook belangrijk nieuws op de 
tv. Maar zoals gewoonlijk werd alleen aan de 
demonstratie-vorm aandacht besteed, omdat de 
boodschap van de "Wenende vrouwen" veel 
minder belangrijk bleek te zijn voor de 
massamedia. Regio-
nale kranten en een paar kleine linkse 
bladen zijn de enigen die de akties serieus 
verslaan. 

Samenwerking. 
De samenwerking met minder radikale groepen 
zoals EVY <een politieke energie-vereni
ging, vooral gericht op alternatieven voor 
kernenergie> en de groenen is goed. 
Radikaal verzet in Finland is moeilijk. 
Mensen die in de omgeving van kerncentrales 
wonen, zijn niet, behalve een paar dappere, 
tegen kernenergie en hebben vaak een 
familielid, een bekende of een vriend die in 
de centrale werkt. 
De houding van de lokale overheid met 
betrekking tot de aktivisten/es is koel, 
bijna vijandig te noemen. In verband met de 
ak-
ties zijn er voorlichtings-bijeenkomsten 
georganiseerd over kernenergie. Ook hebben 
vrouwen bezoeken gebracht aan leden van de 
lokale overheid aan hun huisadres, hun 
bezorgdheid tonend over de nucleaire 
dreiging en hen een grote plastik zak met 
'plutoni-
um·, 'uranium-en ander hoog- en laag
radioaktief afval overhan-
digd. De enkele leden die tegen kernenergie 
zijn, kregen rozen aangeboden. 

Repressie. 
De vorm van repressie die op de aktivis
tenles afkomt is, wat de 
massamedia betreft, negeren en verzwijgen. 
De nucleaire industrie 
probeert confrontatie en publiciteit te 
vermijden door de aktivisten/es een lunch 
aan te bieden, een rondleiding door de 
centrale en de 'onwetende aktivistenles'te 
informeren over de doelmatigheid en 
superioriteit van kernenergie. 
De politie heeft tot nu toe de demonstrantes 
<in meerderheid vrouwen> met zijden hand
schoenen aangepakt. Ook dit is een bewuste 
vorm van repressieve tolerantie. Tijdens de 
laatste actie in Olkiluoto in november '88 
echter, werd een 80-jarige vrouw die aan de 
aktie deelnam gewelddadig aangepakt door een 
man in burger, waarschijnlijk het hoofd van 
de bewaking. De vrouw, die veel kneuzingen 
en blauwe plekken opliep, moest naar het 
ziekenhuis voor onderzoek en röntgenfoto's. 
Vrouwen tegen kernenergie is een niet
georganiseerde groep vrouwen tussen de 16 en 
80 jaar. De meeste zijn middle-class 
intellektuelen en komen uit verschillende 
delen van het land. Het aantal vrouwen dat 
deelnam aan de aktie in de herfst van '88 
was minder dan de helft van het aantal dat 
dee 1 nam een jaar eerder. 

TsJernobyl 
De Tsjernobyl ramp heeft alleen de plannen 
voor de vijfde kerncen- trale uitgesteld. De 
diskussies in de pers net na de ramp waren 
in belangrijke mate gericht op de verant
woordelijkheid en het gedrag van de 
autoriteiten. De houding van de overheid en 
de media werd belangrijker gevonden dan 
kernenergie zelf. 

Energie-politieke informatie bijeenkomsten 
zijn ook georganiseerd door de AKB, maar 
tegenwoordig komen er niet veel mensen meer 
op af. In dew herfst van 1988 werden leden 
van de Boerse Raad uitgenodigd naar Finland, 
om de leden van het Finse parlement en 
regering te ontmoeten en om de bezorgdheid 
te tonen in de andere Noorse landen over de 
Finse nucleaire politiek <Noorwegen en 
Denemarken hebben geen kernenergie, Zweden 
wil stoppen in 2010>. Hoeveel invloed dat 
heeft, als het al invloed heeft gehad, op de 
Finse regering zal nog moeten blijken. 

De meeste vrouwen die aktief zijn in de 
strijd tegen kernenergie, voeren ook aktie 
op vredes- en anti-militaristiese onderwer
pen; pro-testeren bijvoorbeeld tegen de 
pogingen van de regering om vrouwen te 
integreren in het militaire systeem. Zoals 
wij <vrouwen> het zien, zijn kernenergie, de 
militarisering van vrouwen, de toenemende 
bevoegdheden voor de politie, enz., allemaal 
deel van een voort-
schrijdende militarisering van de maatschap
pij als geheel en desastreus voor mens en 
natuur. We willen konsekwent reageren op al 
deze onderwerpen, om Moeder Aarde te redden 
voor toekomstige generaties. 

Sowjet-Unie 
Dan tenslotte nog wat informatie over wat er 
gaande is in de Sowjet-Unie. Zes reactoren 
van 1000 MW, gepland bij Karhumäki, divht 
bij de Finse grens, zijn geannuleerd , 
dankzij sterke protesten van de bevolking 
aan beide zijden van de grens. Vooral een 
orthodoxe bis- schop, samen met mensen van 
de Lutherse Kerk zljn aan de Finse kant van 
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de grens aktief geweest in de oppositie 
tegen deze plannen. Xis-schien dat de 
reaktaren nu in een ander deel van het land 
gebouwd gaan worden. 
Bijna 50% van de Sowjetieee nucleaire 
kapaciteit staat in de Oekraïne. Ondanks een 
sterke oppositie zijn er nieuwe reactoren 
gepland in Rivne, lovo-Ukrayinka, Xhmelnytsk 
en bij de Zaporizhzha kerncentrales. In Kiev 
zijn er demonstraties geweest waar 30.000 
mensen deel aan namen. 
De Oekraïeense-Helsinki Unie heeft een 
oproep gemaakt om de geplande reactoren niet 

te bouwen, te stoppen met de bouw van de 
Crimaan en de Chyhryryn kerncentrales, de 
Tsjernobyl-reactoren stil te leggen en om 
plannen te ontwikkelen en te publiceren voor 
de geleidelijke eliminatie van alle 
bestaande kernenergie-installaties in de 
Oekraïne en ze te vervangen door alternatie
ve manieren om electriciteit op te wekken. 
Het is de bedoeling dat eind april mensen 
uit de Noorse landen een bezoek brengen aan 
Gorbatsjov om de ongerustheid in de loorse 
landen voor de nucleaire politiek van de 
Sowjet-Unie duidelijk te maken. 

Nederland 
In de jaren • i:/) zijn in Nederland bee kern
centrales get:x:u.d en in de jaren '70 een 
uraniUIIIIei'Tijkingsfabriek te Alnelo (l.IJII). 
Ver-zet tegen het kemenergiepragranma begcri 
in 1973 en richtte zich eerst tegB'l de lx:uot 
van de ckJ.itse kweekreaktor in Kalkar (net 
ever de grens); later tegen de opslag en 
~van radioaktief afval en tegen de 
uit:br"&iding van de l.DII. Na vele deiDIStra
ties is de anti-kernenergiei::Jeweging eind ja
n!!i'l • 70 overgegaan tot blokkades van de 
poorten van de kernc:a •tra les en van de l.IJII. 
Met als deel het afdwingen van de sluiting 
van de kerncentrales en de stepzetting van 
het kernenergiepragranma. Nadien volgden nog 
blokk~ van n.Jkleaire transpor1:sl. 

Als gevolg van deze akties Ni!IS de I::ENDl
king al 'ICOr Tsjemobyl in neenlet leid tegen 
de ui t:br"&iding van het aantal kerncentrales. 
Been regering heeft zo'n besluit aangedurfd 
en sinds Tsjemobyl is het nog minder waar
schijnlijk dat uitbreiding plaatsvindt. 

@ 

Sluiting van de bestaande kerncentrales en 
de liJII kon echter niet afgedwcngen ICll""den. 

Sinds de bEecle helft van de jaren ·ao 
bestaat er 11al.Ni!lijks meer een~ als ge
organiseerd geheel. Begin jaren ·ao was de 
A<B de eerste masSë"trn.eging in Nederland die 
zich net radikale akties (blokk~, bezet
tingen) bezig hield. Zo'n l:ao.eging is niet 
~Eer opgestaan. Vandaag de dag is keme11er 
gie geen issue meer dat grote 91 uepe • in 
l:ao.eging brengt. 

Verschillende gn:E!pell tn.Jden zich nog 
steeds net ker11e11ergie bezig. Bijv. net 
eneierzoek, informatie en sans net akties. 
Scnmige daarvan bel"u E!ll tot de miliertee
ging en IEI'"ken legaal ; zij ha.I:Jen zich \1001"""" 

al bezig net het aantonen van de Oller'1x:ldig
heid van kernenergie en het gevaar ervan en 
net het verschaffen van al tematiE!W! swr
gieoplossingen. De neeste radikale gruepea 
zijn zich op a lder'e aktieterreinen gaan be
geven (antimilitari-, anti-apartheid). 



Deze gr uepeu zijn wel vaak up dezelfde wijze 
blij'lolel'l verder werken: als lokale, auta"lCine 
gru::::pen die zich per aktie organi5ef""Sl. 

Sormri.ge I1EI"lSerl zeggen dat de ~ ten 
crider is gegaan aan haar eigen sukses. A'l
deren vinden dat ze de idealen van een ba
sisdemckratiese beweging niet heeft Naar"' 

kulnen maken. 
De radikale gr uepe • Z1Jn noui t lang net 

een issue bezig geweest. Walueew sukses uit
bleef, repressie te hellig werd, of mensen 
tLn ideeën ver-a idenEn, Z1Jn ze zich net 
iets nieuws bezig gaan houden. 

West-Duitsland 
Geschiedenis West-Duitse AKB 1981 - 1988 

De grote Brokderf-demonstratie van 25-2-81 
was het laatste hoogtepunt van de 'oude' be
weging tegen kernenergie, die met de bezet
ting van de bouwplaats in Whyl in 1974 be
gonnen was. Door zulk direkt verzet, het in
formeren van de bevolking en de breedte van 
onze aktievormen, hadden we de politici ge
leerd om ·bang te ZlJn, de -oorspronkelijk 
ongelooflijk grote- omvang van het atoompro
gramma sterk verkleind, een hogere •veilig
heids-standaard'voor kerncentrales bewerk
stelligd, de groenen op weg naar en in het 
parlement gebracht en in het algemeen een op 
breed terrein aktieve milieubeweging op gang 
gebracht. 

Vanaf '81 raakten veel kernenergietegenstan
ders/sters ontmoedigd of verlegden hun akti
viteiten naar kraken, de vredesbeweging, an
dere milieustrijd, de Groenen etc. Op veel 
plaatsen werden de sinds '75/'76/'77 be
staande plaatselijke, regionale en landelij
ke strukturen opgeheven of werden nog maar 
door zeer we1n1g mensen in stand gehouden. 
In deze situatie kon de atoomindustrie de 
bouw van nieuwe kerncentrales makelijker 
doorzetten <Bv. Ohu, lingen en Neckar-West
heim> en opnieuw de in '79 in Gorleben 
verhinderde - opwerkingsfabriek plannen. Op 
alle mogelijke lokaties ging men echter mas
saal de straat op. Wackersdorf scheen vol
gens de atoommaffia de domste bevolking te 
hebben en daarom werd het als lokatie geko
zen. Maar ze hadden zich grondig vergist: 
Het verzet dat door alle delen van de bevol
king in de Oberpfalz gedragen werd, bleek de 
kiem te ZlJn van de 'tweede' West-Duitse 
AKB. De landelijke ondersteuning van het 
huttendorp op de bouwplaats in Wackersdorf 
en ook de landelijk ondersteunde hinderings
akties tegen de eerste atoomafvaltranspor
ten in het Wendland (streek rond Wackers
dorf> in '84/85 gaven ons nieuwe energie, 
waardoor de vredes- en kraakbeweging net zo 
snel in elkaar schrompelden als ze eerder 
gegroeid waren. Ook de al in bedrijf zijnde 
kerninstallaties, zo werd besloten op een 
landelijke vergadering, moesten weer sterker 
bestreden worden door informatie-versprei
ding, stralingsmetingen, agitatie van atoom
arbeiders en vele andere aktievormen. Het
geen ook gebeurde/gebeurt bij Lingen, Grohn
de, Würgassen, Mülheim-Kärlich. 

OPLEVING 
De nogal hardhandige ontruimingen van het 
huttendorp in Wackersdorf in het najaar van 
'85 waaraan door veel regionale bewonersi
sters deèlgenomen, of in elk geval onder
steund was door het schenken van levensmid
delen, brachten ons eindelijk weer eens 
groot in de publieke belangstelling. Dit ak
tiveerde, logieserwijs, de tot dan toe pas
sieve interesse. de strijd spitste zich toe; 
Carnaval '86 en vooral rond Pasen kwam het 
in Wackersdorf voor het eerst sinds lange 
tijd weer tot regelrechte gevechten bij de 
bouwplaats, zoals vroeger in Brokdorf, 
Grohnde en andere plaatsen. De staat rea
geerde met zulk brutaal geweld, bv luchtaan
vallen ( met helikopters) met het volken
rechterlijk verboden CS-gasop vreedzame de
monstranten/tes, dat daardoor de bevolking 
van de streek het laatste beetje geloof in 
"deze, onze"demokratie verloren en zich meer 

en meer met de van buiten de streek komende 
militanten, linkse bouwplaatsbezetters/sters 
solidariseerden, bv. door het aangeven van 
projektieten het ondanks razzia-gevaar be
schikbaar stellen van overnachtingsplaatsen 
etc. De door de staat gepropageerde split
sing van het verzet in en vreedzaam 'goed' 
deel dat tot ontmoediging gedwongen moest 
worden en een militant 'slecht' deel die men 



vervolgen en vastzetten kon, lukte niet. Het 
was voor iedereen duidelijk dat het de 'Bay
rische Linie' (de opstelling van de Beierse 
deelstaatregering) was waar het geweld van 
afkomstig was. 

En toen Tsjernobyl!! De angst voor het on
grijpbare gevaar, het wantrouwen tegenover 
politici en de overheid in het algemeen, die 
zich ontpopten als domkoppen en leugenaars. 
de plotselinge betrokkenheid bracht veel 
mensen, die we daarvoor nooit gezien hadden, 
binnen onze gelederen. Vooral ouders en dan 
nog vooral moeders die bang waren voor hun 
kinderen. Daarom eiste deze 'nieuwe AKB' 
(die we vaak becquerel-beweging noemen omdat 
het tellen daarvan hun belangrijkste item 
is> onbesmette melkpoeder voor hun kinderen, 
het verschonen van zand op de speelplaatsen, 
het officieel bekendmaken van stralingswaar
den, nieuwe stralingsinstituten etc, etc, en 
pas in tweede instantie het stilleggen van 
alle kerninstallaties. In het hele land 
echter vonden gemeenschappelijke demonstra
ties plaats van 'nieuwe' en 'oude' kernener
gie-tegenstanders/stars. 

REPRESSIE 
Met pinkstereo kwamen onverwachts 30.000 
mensen naar Wackersdorf en slingerden hun 
gehele woede en angst in de richting van de 
bouwplaats en de haar beschermende troepen. 
De staat was zo verrast dat ze het oproer 
niet meteen kon neerslaan zodat deze dagen 
als een overwinning ervaren werden, waarvoor 
degenen aan de top op 7 juni 'Sb bij de de
monstratie in Wackersdorf en Brokderf met 
enorm veel en brutaal geweld wraak namen: 
Knuppelorgie's, gifgas in 'waterkanonnen' en 

handspuiten en massale arrestaties. Ontel
bare processen met hoge gevangenisstraffen 
en geldboetes zijn niet alleen in de Ober
pfalz aan de orde van de dag voor anti-kern
energie aktivisten/tes en andere mensen die 
vastberaden verzet plegen. Dit alles wordt 
natuurlijk begeleidt met een hetze-kampagne 
van de politici en het journalistieke ge
deelte van de atoommaffia. Alhoewel juist 
onder de journalisten in de tussentijd nogal 
wat verontwaardiging over het staatsgeweld 
aan het ontstaan was, des temeer omdat ze 
er, zoals bij de anti-IMF akties in Berlijn, 
zelf rechtsstreeks mee te maken krijgen. 

De woede en vertwijfeling in de tijd na 
Tsjernobyl uitte zich o.a. (vooral in '86) 
in talrijke aanslagen op stroommasten, 
brandbomaanslagen op toeleveringsbedrijven 
etc. Distancieringen waren er, op enkele 
uitzonderingen van de Groenen na, niet. Nog 
woedender vervolgde daarom de staat de hele 
beweging omdat de individuele daders niet te 
pakken waren. Het ergste is het zoals ge
woonlijk in Beieren: Het AKB-blad Radi-Aktiv 
bijvoorbeeld werd verboden en in beslag ge
nomen, razzia's worden normaal gevonden ·en 
in de herfst van '86 werd zelfs een heel 
landelijk overleg in regensburg verboden om
dat daar "tot strafbare handelingen (blokka
des, direkte akties) opgeroepen• zou wor
den. Binnen de kortste tijd werd in een hele 
deelstaat het recht op samenkomst buiten 
werking gesteld en werden groepen die zich 
toch verzamelden van het ene dorpscafe naar 
het andere opgejaagd. Als reaktie daarop 
zochten we voor solidariteit met het vol
gende landelijk overleg dat we bewust weer 
in Beieren organiseerden (januari '87 in 



Neurenberg) een breed verbond met Groenen, 
milieu-organisaties, links en links-libera
len en kerkelijke persoonlijkheden. Het 
lukte bijna de vergadering door te zetten. 
Vlak vaar het einde werd de vergadering 
alsnog door de smeris omsingelt en beein
digd. Dit omdat "ze zich niet aan de agenda 
gehouden hebben" CEr werd toch over straf
bare zaken gesproken) Weken later werd de 
vergadering in Sielefeld <SPD-regering> 
voort gezet. 
Aktief protest van alle werkelijke demo
kraten/tas in dit land tegen dergelijke 
methoden is er echter nog lang niet genoeg. 

ORGANISATIES 
De Tsjernobyl schok duurde bij de bevolking 
niet lang, veel van de vlak daarna opge
richte groepen vielen uit elkaar of werden 
veel kleiner in de daarop volgende maanden. 
de overgebleven groepen organiseerden zich 
landelijk en de 'oude' beweging onderhielden 
het kontakt met hen. Zo was er een landelij
ke vergadering in '88 van beide bewegingen 
in Neurenberg en deze keer waren ook die 
kernenergietegenstanders/sters uitgenodigd 
die zich in andre insituten georganiseerd 
hebben: Greenpeace, Bond voor Milieu- en 
Natuurbescherming, de Artsen tegen de Kern
oorlog, de Kinderbeschermingsbond, zij al
lemaal en nog veel meer, bv. de Evangeli
sche Kerk, SPD-partijdagen etc, hebben zich 
na deze katastrofe voor een meer of minder 
snelle •ausstieg' uit kernenergie uitgespro
ken. Voor een deel, vooral de politici, doen 
ze alsof ze daar helemaal uit zichzelf op 
gekomen zijn en niet eerst door ons daartoe 
gedwongen zijn. De SPD, nu in Schleeswijk
Holstein aan de macht, maakt echter weinig 
haast met de ausstieg en vindt steeds op
nieuw smoesjes voor uitstel. "Er moet eerst 
nog meer onderzoek worden gedaan naar slui
ting". De Groenen, hoewel ze zeggen nog 
steeds radikaal tegen kernenergie te zijn, 
hebben bij links, en vooral de oude <mis
schien ook bij de nieuwe> AKB grotendeels 
het vertrouwen verloren omdat ze in Hessen, 
toen ze deelnamen aan de deelstaat-regering, 
niet uiters konsekwent het stopzetten van de 
daar aanwezige kerninstallaties geprobeerd 
hebben door te zetten en omdat ze ook op an
dere plaatsen net te vaak geprobeerd hebben 
voor te drinegn; bijvoorbeeld bij het proces 
tegen de kerncentrale Lingen 2 in Emsland. 
Maar waar geen Bürger Initiative (soort ba
sisgroep) aanwezig meer is blijft men bij 
het voeren van de anti-kernenergie strijd 
van hen afhankelijk. 

AKB IN '88 
Het schandaal om de atoomsmokkel van de be
drijven Nukem/Alkem in Hanau met het Belgie
se onderzoekscentrum in Mol verleidde de me
dia opnieuw tot de uitspraak dat de West
Duitse atoomindustrie binnenkort uitgescha
keld zou zijn. Wij, als AKB, wilden beter en 
sneller reageren als na Tsjernabyl toen de 
schok ook ons eerst verlamde. Een landelijke 

demonstratie in Hanau naar de bedrijven toe 
werd door de plaatselijke BI. echtyer afge
wezen omdat ze vreesden dat het daarbij zou 
komen tot "gewelddadige illegale aktivitei
ten" zoals dat bij een demo. eind '86 ge
beurd was. Maar dat gebeurde niet door de
~onstranten/tes maar door een paar idioten 
die in de binnenstad etalages ingooiden en 
winkels plunderden toen de anderen allang 
weer op weg naar huis waren. Het werd de he
le AKB en de BI van Hanau in het bijzonder 
echter aangerekend. De BI die, in dit kern
energie-dorp, toch al zo'n moeilijke positie 
heeft. Za kwam het maar tot een heel summie
re landelijke demonstratie door de stad van 
voornamelijk lokale milieu- en linkse groe
pen. Op 5 maart demonstreerden we met enkele 
tienduizenden bij Gorleben, Regensburg en 
in Frankfurt en Essen bij de bedrijven De
gussa en RWE. Daarmee wilden we, zoals va
ker, duidelijk maken wie er eigenlijk inte
resse heeft bij deze dodelijke industrie, 
welk systeem er achter zit. Daarom aak de 
campagnes tegen de atoomconcerns zoals Sie
mens/KWU die naast informatieverspreiding in 
'87 bestonden uit demonstraties bij de kan
toren van KWU Berlijn, Mülheim, Frankfurt en 
Erlangen die rond de 20.000 demanstranten/
tes cp de been brachten. 

De 'uraniumkampagne' uitte zich vooral in 
manifestáies die samen met de Geselischaft 
für Bedrohte Völker (organisatie van/voor 
Inheemse volkeren> georganiseerd waren, 
vooral op plaatsen waar bv. een Uraniumver
rijkingsfabriek staat en waar vertegenwoor
digers/sters van door Uraniummijnbouw be
dreigde volkeren <Indianen; Aborigines> 
toespraken hielden en de noodzakelijkheid 
van solidariteit benadrukten. Later in 'BB 
ontstond een breed maar radikaal verbond van 
'Internationalismus'-bewegingen en andere 
linkse groepen die met decentrale acties, o
veral, en later centraal in Berlijn, de ver
gadering van het Internationale Monetaire 
Fonds verstoorden. Als AKB werd er aan deel
genamen daar ons vooral op Siemens te rich-



ten. Dat bedrijf zit o.a. achter de export 
van nieuwe reaktortypen naar de derde we
reld. De anti-IMF kampagne was een groot 
sukses; hun mensen-verachtende kredietpoli
tiek werd duidelijk gemaakt en ondanks het 
in werking stellen van noodtoestandswetten 
in Berlijn en in andere plaatsen, knuppelen
de smerissen en alle al eerder genoemde re
pressieve taktieken, lukte het niet ons bang 
te maken en 'relschoppers'te kriminaliseren. 

'88, En vooral het begin ervan, stond in het 
teken van verhinderen van afvaltransporten 
uit Zuid-Duitsland naar Zweden <MOX-trans
porten; brandstofstaven waar naast U. ook 
Plutonium in zit) De systematiese bekendma
king van de gevaren van transport van stra
lend materiaal was in september '87 begonnen 
in Noord-Duitsland waar behalve de genoemde 
transporten naar Zweden ook andere transpor
ten verwacht worden. Dit betreft dan trans
porten van hoog-actief afval naar het Wend
land. De gevaren van transporten werden be
schreven in een rapport dat in opdracht van 
de stad Neurenberg <Groenen en SPD> door 
het öko-institut in Hannover geschreven was. 
Kleine hinderingsacties namen in februari, 
na het Hanau-schandaal ongekend in omvang 
toe. Zelfs SPD-gemeenteraden namen deel aan 
de blokkades in bv. Lübeck. De deelstaatre
gering van Schleeswijk-Holstein gaf toe, ze 
verbood alle transporten door de deelstaat! 
Dit omdat ze, door het enorme verzet, "po
litisch nicht dursetzbar" waren. Uitwijk
transporten die de laatse tijd via Emden 
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gingen veroorzaakten daar aanmerkelijk ver
zet. Het volgen en naar vermogen hinderen 
van deze transporten, die dwars door het 
land heen rijden, is ook nu nog één van de 
belangrijkste en best georganiseerde speer
punten in de strijd van de AKB. Het ont
breekt ons nu nog aan grensoverschrijdende 
samenwerking, vooral bij transporten naar 
het westen •••• 
Binnenkort zullen er opnieuw transporten 
plaatsvinden naar het Wendland en tegelij
kertijd start er een spoorwegkampagne die 
het de spoorwegarbeiders/sters en reizigers
/sters duidelijk moet maken welke gevaren ze 
lopen door het meereizende atoomafval. We 
roepen iedereen die beroepsmatig met die 
transporten te maken heeft en iedereen die 
transporten ziet op ons de precieze obser
vatie mee te delen. Nog niet zo lang geleden 
blokkeerde Greenpeace transporten uit Emden. 
De kade stond vol met symphatisanten. 

REGIONAAL 
Zo heeft onze strijd af en toe weer geweldi
ge hoogtepunten. Al met al echte~ gaat het 
zeer langzaam en taai. Dit vooral omdat in 
de meeste plaatsen maar weinig mensen actief 
blijven. Zij doen het werk van meerdere men
sen. Een van die kleine maar zeer actieve 
groepen in Noordrijn-Wastfalen is bv. de 
'Arbeitskreis Umwelt Hanau' die sinds '81 
met info-verspreiding en kleinere acties met 
weinig hulp van buiten de regio tegen de 
verrijkingsfabriek in Gronau zelf en die in 
Almelo strijdt. In deze regio (inclusief de 
regio Emsland met het plaatselijke verzet 
tegen de kerninstallaties in Lingen) functi
oneert de grensoverschrijdende solidariteit 
beter dan in vele andere grensregio's zoals 
het drielandenpunt. Tegen de kerncentrales 
bij Luik en het kernonderzoekscentrum bij 
Jülich wordt door geen van de drie landen 
Duitsland, Belgie en Nederland veel onder
nomen. 
Kalkar was eens goed voor vette koppen in de 
media, nu echter bijna niet meer. De kweek
reaktor is zelfs bij voorstanders/sters van 
kernenergie omstreden, zodat in juni '88 
zelfs de kernenergie-kritici binnen het CDU, 
die zich ondertussen ook georganiseerd heb
ben, daar een manifestattie hielden. Daarbij 
maakten ze het de atoompartij duidelijk dat 
ze "de strijd om het milieu"niet aan de 
Groenen moest overlaten. De BI's in Kalkar 
hopen dat de regring in Bonn niet van de 
deelstaat gaat eisen dat de kweekreaktor in 
bedrijf genomen moet worden, en draaien mi
nimaal (nieuwsbrief en af en toe kleine ak
ties). Echter, wie een opwerkingsfabriek 
wil voor produktie van plutonium voor bom
een, wil ook een kweekreaktor. 
De drielandenregio BRD/Frankrijk/Luxemburg 
glansde in de zomer van '87 -vooral vanuit 
Duits/Luxemburgse kant- door zeer breed ver
zet tegen het in bedrijf stellen van de eer
ste reaktor in Cattenom (Fr.). 
Zelfs de deelstaatregering van Saarland en 
meerdere gemeentes spanden processen aan in 



Straatsburg, die nog steeds lopen. De stap 
van protest naar verzet heeft deze regio 
echter niet gemaakt. 
Alhoewel minder bekend, wordt van het verzet 
tegen de inbedrijfsname van Neckarwestheim 
11 met grote fantasie gevoerd. Zo bezetten 
een, als bezoekers/sters vermomde groep ak
tievoerders/sters het binnenste gedeelte 
van de bouwplaats. Ook de strijd tegen het 
nabijgelegen kernonderzoekcentrum in Karls
ruhe <waarvanuit grote aantallen transporten 
-ook grensoverschrijdende- vertrekken) ver
zwakt niet. Hier zijn voorbeelden van "Na
Tsjernobyl-groepen"die sterk en aktief ge
bleven zijn. 
De oude bron van de AKB, het Badisch-Elsäs
sisch-Noordzwitserse drielnadenregib, waar 
eens door bouwplaatsbezettingen de kerncen
trale in Wyhl en de chemiese loodfabriek in 
het Franse Marckolsheim verhinderd werden, 
waar de strijd tegen kernenergie begon, gaat 
de strijd nu weinig gemerkt verder, om ein
delijk de kerncentrales in Fessenheim <Fr.> 
stil te leggen en de Zwitserse afvalopslag
plannen in Hocherhein te stoppen. Hier, net 
als in Beieren en in Wèstmüster/Emsland 
funktieneert de samenwerking tussen de vre
desbeweging en de AKB redelijk goed. Maar 
het belang van de opwerkingsfabriek is dan 
ook heel duidelijk, ook dat ze een West
Duitse of West-Europese kernbom zou kunnen 
produceren <samen met Nukem/Alkem en de 
kweekreaktor>. Mede daarom ook heeft de WAA 
<Wieder Aufarbeitungs Anlage) te maken met 
sterk verzet vanuit Oostenrijk. Hele steden 
(Salzburg bv.) en bekende politici nemen er 
aan deel. Van West-Duitse/Beierse kant wordt 
geantwoord met arrogantie: het tegenhouden 
van demonstranten/tasaan de grens, het weg
wuiven van bezwaren van officiële Oosten
rijkse organen. In de zomer van •sa werden 
alle 800.000 bezwaarschriften bij een in
spraakprocedure van tafel geveegd. Ook die 
van het Oostenrijkse ministerie van milieu! 
De voor wekenlang geplande openbare hoorzit
tingen werden al na korte tijd afgebroken. 
Als reaktie daarop demonstreerden op 15 
oktober ruim 50.000 mensen bij het bouwter
rein, iets wat voor de eerste keer sinds 
pinkstaren '86 weer toegestaan was. 

Internationaal 

Ondanks dat Wackersdorf dicht bij de Tsje
chtese grens ligt, horen we vandaar weinig. 
Dit in tegenstelling tot de DDR, waar de AKB 
zich langzamerhand organiseert in het enige 
niet totaal door de staat gekontroleerde 
orgaan: de kerk. Daar maakt ze ook gebruik 
van protesten tegen de bouw van kerncentra
les in Stendal en met de milieu-bibliotheek 
in Berlijn. We hebben ook solidariteitsbrie
ven ontvangen van onafhankelijke kernener
gietegenstanders/sters uit de DDR tegen de 
WAA en de atoommaffia in Oost en West. Hier 
ligt nog een mooie taak voor ons •••• 
De Denen, die bij zich zelf elke kernsplij-

ting wisten te voorkomen, ondersteunen, zo 
mag bekend zijn, de strijd tegen de kerncen
trales in de buurlanden, maar toch ging 
Brokderf in bedrijf. Maar net als vroeger 
onderscheidt de Unterelbe zich door aanhou
dende sabotage-akties en ook door steeds 
terug kerende blokkades van verkeer van de 
attomindustrie. Terwijl het verzet tegen 
Brokderf vooral door kerkelijke groepen 
wordt gedragen, zijn er na Tsjernobyl <in 
het voorjaar van '87) akties gevoerd bij de 
oeroude schrootreaktor in Stade door een 
breed samenwerkingsverband. Maar de bevolk
ing sloot zich niet zo sterk aan als nodig 
was. 
Al met al: geen kerninstallatie in het land 
en geen uraniumopslagplaats, geen zoutkoe
pel waar afval in zal komen, zoals bijvoor
beeld Asse en Schacht Konrad blijf onaange
pakt. Bij de laatst genoemde ging het in de 
herfst van '82 bijna net zo vastberaden en 
militant toe als bij de beroemde speerpun
ten: Brokdorf, Gorleben en Wackersdorf. Op 
andere plaatsen blijft het bij vreedzame de
monstraties en/of juridiese procedures. Door 
zo'n procedure werd de bouw van de tussenop
slagplaats voor radioaktief-afval in Ahaus, 
dicht bij de \nederlandse grens, zeer lang 
tegen gehouden, maar nu gaat de bouw weer in 
snel tempo verder en verzet is geboden. 

Bij al onze ontoereikendheid komt de atoom
maffia door ons toch aardig aan het zweten, 
al weten we vaak niet precies hoeveel wij 
daar aan bijdragen en hoeveel het gevolg is 
van hun eigen domme inschattingsfouten. Maar 
kijk uit: ze hebben altijd meer ijzers in 
het vuur. Omdat ze hier nauwelijks meer re
akteren kunnen bouwen, hebben ze hun aktivi
teiten verplaatst naar de export en macht
geile militaire diktaturen hun plutonium 
producerende stralende betonnen .kolossen op
gedrongen, waardoor bv. Brazilië nu in diepe 
schulden steekt. Ook hier vecht de beweging 
tegen kernenergie en voor internationale so
lidariteit nauw samen. Het nieuwste export
sukses is de "Hochtemperatur-Moul-Reaktor." 
(kleine hoogtemepratuurreaktor>, die door 
het kernonderzoekscentrum in Jülich ontwik
keld werd en daar met 15 MW en bij Hamm-ün
trop met 300 MW vermogen uitgeprobeerd is of 



wordt. Beide reaktaren hebben al te maken 
gehad met veel ongelukken. Die in Hamm net 
na Tsjernobyl, waarbij veel straling vrij 
kwam en waar de woede in de omgeving grote 
vormen aannam en een "Initiative Bauern und 
Verbraucher"werd opgericht. Daar werd op 7-
6-'86, tegelijk met de demonstraties in 
Wackersdorf en Brokdorf, door 7000 mensen 
gedemonstreerd. Maar de Initiative sliep al 
snel weer in en heeft tot op de dag van 
vandaag moeite om samen te werken met radi
kalere kernenergietegenstanders/sters. 
Lange tijd leek het dat er niet meer van 
dergelijke kleine reaktaren gebouwd zouden 
worden, maar nu moet de 100 MW "Modul" in 
Nedersaksen, plaatsvervangend voor alle an
dere mogelijke lokaties, officiëel voorge
steld en toegestaan worden. Hetgeen we met 
talloze bezwaarschriften, protesten en ver
zet zullen proberen te verhinderen. De "Mo
dul" in de BRD zal de voorbereiding moeten 
zijn voor export naar de derde wereld, waar 
ze zich geen grotere reaktaren meer kunnen 
veroorloven. 

revolutionaire strijd 

Tot slot een suksesmelding: de sinds 12 jaar 
juridies, en in de tijd na Tsjernobyl ook 
met akties, bevochten kerncentrale van Mühl
heim-Kärlich, moet door een gerechtelijke 
beslissing van 10-9-'88 stil gelegd worden! 
En wel, omdat ze in 1975 op een andere 
plaats en met andere bouwtekeningen toege
staan was dan oorspronkelijk aangevraagd 
was. Die veranderingen waren niet opnieuw 
gekontroleerd. Laat er geen misverstand over 
bestaan. De kerncentrale is niet stil gelegd. 
De centrale is stopgezet, omdat de rechtbank 

vastgesteld heeft dat er iets in de vergun
ningsprocedure niet korrekt is verlopen. Re
gering en atoomfirma RWE willen de centrale 
nog dit jaar weer opstarten. We hebben deze 
strijd jammer genoeg nog niet gewonnen, we 
staan juist nu voor de opgave om een grote 
mobilisering in gang te zetten, om er voor te 
zorgen dat MÜlheim-Kärlich stilgelegd wordt! 
Het bijna super-ongeluk in Biblis (eind '87> 
dat pas in december '87 bekend werd gemaakt 
door een Amerikaans wetenschappelijk tijd
schrift en de, ook toe.n pas bekend geworden 
, ongelukken in Stade, hebben de kritiek op 
atoomstaat en -techniek opnieuw versterkt. 
Maar zeer snel werd dat weer verdrongen door 
de katastrofe van Remscheid, waar een vlieg
tuig van het Amerikaanse leger op de stad 
neerstortte (5 doden>. 
Zo staat het atoomgevaar, dan weer het mili
taire gevaar, dan weer de Noordzee, en soms, 
zoals na de chemiese ongelukken, de Rijn in 
het middelpunt. 
Het is onze zaak, uit al deze boosheid en 
haar protesten een revolutionaire strijd te 
maken tegen het systeem dat het veroorzaakt. 

Daarom: DE STRIJD GAAT VERDER, en moet ook 
over de grenzen heen verder gevoerd en ver
beterd worden, omdat de atoomaffia ook in de 
Europese kernenergie-markt samen zaken doet. 
We moeten onze informatiestrukturen uitwis
selen, anderen van onze ervaringen vertel
len, de verschillende situaties in onze 
landen duidelijk maken en de AKB nog meer 
als scherp wapen binnen de internationale 
revolutionaire strijd gebruiken. 
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Zweden 
Uit Zweden waren in totaal elf mensen af
gereisd richting lederland. Dit waren mensen 
uit een paar verschillende groepen en stre-

ken. Zij waren allemaal georganiseerd in 
basisgroepen en beuden zich ook bezig met 
direkte akties. Wel presenteerden ze zich 



als expliciet geweldloze groepen. let als in 
lederland zijn ze niet alleen aktief tegen 
kernenergie; ook sexisme, militarisme en 
andere thema's hebben hun aandacht. Zo heb
ben ze vorig jaar een aktie gevoerd tegen 
Bofors, een wapenleverancier die in de Golf
oorlog aan zowel Iran als Irak leverde. 

Zweden heeft momenteel tien kerncentrales. 
De nucleaire lobby heeft altijd gepocht dat 
Zweden een heel eigen nucleaire keten zou 
opbouwen, van uraniumwinning tot en met 
afvalverwerking en -opslag. Dankzij het 
sterke verzet is er van al deze plannen 
weinig terecht gekomen. Het ongeluk in Bar
risburg had tot gevolg dat de regering een 
'adviserend' referendum organiseerde. Grof
weg werden er twee mogelijkheden gegeven; 
Langzaam of minder langzaam uit het nucle
aire bootje stappen. Uiteindelijk werd be
sloten dat in 2010 alle centrales en alle 
andere nucleaire installaties gesloten moes
ten zijn. Veel leek hiervan niet terecht te 
komen, maar 'dankzij' het ongeluk in Tsjer
nobyl werd besloten de uitkomst van het 
referendum te effektueren. 
Dat betekent overigens wel dat de bestaande 
kerncentrales nog jaren open zullen blijven, 
een gegeven dat de Zweedse AKB niet zal 
aksepteren. Daar komt nog bij dat de Zweedse 
regering wereldwijd de boer op gaat met hun 
'oplossing' voor het nucleaire afval. Bet 

Zweedse afval wordt opgeslagen in rotsfor
maties in de zeebodem. Een gevaarlijke op
lossing omdat áls er iets misgaat in die 
rotsformaties men er met geen mogelijkheid 
meer bij kan, een gevaar wat niet denkbeel
dig is, gezien de instabiliteit van deze 
rotsen. Verschillende landen hebben al be
langstelling getoond voor deze vorm van 
opslag. Deze opslagmethode wordt alleen 
gebruikt voor het laag- en middelaktieve 
afval. Het hoog-radioactive afval wordt 
opgewerkt in Frankrijk. En het plutonium dat 
daarbij vrijkomt blijft in Frankrijk. 

Akties zijn er de afgelopen jaren vooral 
gevoerd tegen transporten van MOX afkomstig 
uit de BRD en tegen proefboringen. Deze 
akties worden gedaan door bovengenoemde 
onafhankelijke groepen. Wel is er een na
tionale koordinatiegroep die alle informatie 
bundelt en door stuurt. 
Er zijn verschillende aktievormen gehan
teerd, bij de lokaties voor proefboringen 
zijn er ook sabotagedaden gepleegd. Zweedse 
groepen werken op het gebied van akties 
tegen transporten vaak samen met Duitse 
groepen. Toch zijn ook die kontakten nog te 
incidenteel. Dit verklaard het enthousiasme 
voor het Kongres. Dit Kongres bood hen de 
gelegenheid deze kontakten te intensiveren. 
De Zweden hebben mede daarom toegezegd het 
volgende Kongres te zullen voorbereiden. 

Zwitserland 
Het ontstaan van de Anti-Kernenergie 
Beweging in Zwitserland is terug te voeren 
op een terreinbezetting in april '75 in 
Kaiseraugst in de buurt van Basel. De 
situatie <ligging> van Basel in het drie
landengebied <West-Duitsland, Frankrijk en 
Zwitserland> was reden voor internationale 
samenwerking tegen de kerncentrale in 
Fessenheim <Frankrijk, tegenwoordig in 
bedrijf> en Wyhl <West-Duitsland, verhinderd 
door massaal verzet>. 
In de daarop volgende jaren vond landelijke 
strijd plaats tegen de kerncentrales in 
Gösgen <in bedrijf), Leibstadt <in bedrijf) 
en Graben <gepland, onderhandelingen om niet 
te bouwen>. De belangrijkste strijd vond 
plaats in de zomer van '77 tegen bijna de 
gehele Zwitserse politiemacht, bij een 
poging om de inbedrijfsname van Gösgen te 
verhinderen. Ook in 1977 werd in heel 
Zwitserland gemobiliseerd voor de demonstra
tie in Xalville <Frankrijk>. 

Politieke achtergrond. 

De bezetting van Kaiseraugst werd door 
reformistische groeperingen <o.a. de Jong
socialisten> geïnitieerd en voorbereid en 
kwam al snel onder invloed van radikaal 
Links <Revolutionaire Marxistische Liga = 
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RML, progressieve groepen = POCH en 
Xaoistische groeperingen>. la het beäindigen 
van de bezetting viel dit samenwerkingsver
band uit elkaar in 'gematigde' en 'progres
sieve' groepen. Twee groeperingen die ook op 
nationaal nivo om de beurt de beweging 



aanvoerden. De ene steunt overwegend op 
geïnstitutionaliseerde middelen, zoals 
rechtzaken, het parlement en de typisch 
Zwitserse mogelijk, met zg. 'Initiatieven' 
referenda te eisen. De andere steunt vooral 
op de mobilisering van veel mensen en 
direkte akties. 
De Gesammtschweizerische Konferenz fUr 
Stillegung den Atom Kraftwerke <Landelijk 
Overleg voor 't stilleggen van kerncentra
les> vertegenwoordigd de laatste tijd een 
meerderheid van 'progressieve' groepen en 
een minderheid van 'gematigde' organisaties. 
Een deel van de 'gematigde' groepen noemt 
zich AGEA. 

Huidige situatie. 

la Tsjernobyl organiseerde in 1986 het toen 
opnieuw opgerichte Landelijk Overleg de 
grootste anti-kernenergie demonstratie van 
Zwitserland <30.000 mensen> met als eis de 
onmiddellijke stillegging van alle kerncen
trales. Een jaar na Tsjernobyl ('87> vond in 
de hoofdstad Bern een demonstratie plaats 
met 15.000 mensen die door de politie 
brutaal met traangas bestookt werd. Deze 
demo was het begin van een kampagnhe voor 
het stilleggen van de kerncentrale KUbleberg 
in de buurt van Bern, die door meerdere 
ongelukken in de belangstelling stond. 
!aast deze centrale kampagne zijn er nog een 
aantal door het Landelijk Overleg geor
ganiseerde of ondersteunde aktie-kampagnes 
tegen afvalopslag en tegen de aanleg van 
stuwmeren in de Alpen die nodig zijn voor 
kerncdentrales. 
In 1988 werd door de regering het definitie
ve 'JEE' beslist tegen de bouw van Kaiser
augst en zette daarmee de toekomst van 
andere kerncentrales eindelijk op de tocht. 

Deze beslissing werd overigens wel met 350 
miljoen Zwitserse francs gekocht van de 
elektriciteitsmaatschappijen. In de regio 
Genave loopt ook nog een grote kampagne 
tegen de beringebruikname van de kweekreak
tor in Malville. 
De landelijke AKB bevindt zich tegenwoordig 
weer in één van haar periodieke krises. 

Perspektief. 

De Gesammtschweizerische Konferenz <het 
Landelijk Overleg> diskussieart over of er 
over het betalen van Zwfr. 350 miljoen 
schadevergoeding aan de atoomlobby een 
referendum gehouden moet worden. Verder 
zullen er sporadles kleinere akties tegen 
atoomafval-opslag plaats vinden. De 
kampagnes tegen KUbleberg en Malvilla 
worden, in ~en nog onbekende vorm, verder 
gevoerd. 
In 1990/'91 zullen landelijk 2 'Initiatie
ven' <wetsvoorstellen door de bevolking> in 
stemming komen. Het ene, gelanceerd door de 
'gematigde' AGEA-groep, verlangt een 
moratorium van 10 jaar voor de bouw van 
verdere kerncentrales. Het andere, in
gebracht door de Sociaal Demokratische 
Partij, gaat over het op termijn stoppen met 
kernenergie. In het Kanton Bern komt een 
stemming over het buiten bedrijf stellen van 
KUhleberg. 
Het Landelijk Overleg is bezig met de 
voorbereiding van een langdurige aktiekam
pagne in de aanloopperiode van deze 
stemmingen. Bij voorbeeld onder het Xotto: 

Moratorium - goed 
op termijn stoppen - beter 
onmiddellijke stillegging - best! 

Een zeer op eenheid gebaseerd programma dus. 



Transporten 
De tweede dag van het kongres ging over 
grensoverschrijdende nucleaire transporten. 
Binnen het voorbereidingsgroepje hiervan 
ontstond een meningsverschil over de aard en 
betekenis van deze dag. Was het enige doel 
te komen tot een feitelijke, techniese in
formatie-uitwisseling <routes, wat wordt ge
transporteerd, wat voor vrachtwagens enz.) 
of viel er rond het thema transporten over 
meer te praten, eventueel zelfs te diskussi
eren. <akties, hoe vind je informatie, moet 
je pleiten voor strengere normen, wil je al
leen af en toe een direkte aktie voer.en of 
w.U je een hele kampanje opbouwen enz.> 
Deze onduidelijkheid heeft ertoe geleid dat 
deze dag inhoudelijk minder goed voorbereid 
was. Wat er wel vantevoren gedaan was ter 
voorbereiding: * Er was een inventarisatie gemaakt van 
alle ons bekende gegevens over internationa
le transporten. Dit zijn bij elkaar ontzet
tend veel feiten. Alles is in de komputer 
gestopt en tijdens het kongres waren uit
draaien beschikbaar waarop mensen aanvullin
gen konden geven of verbeteringen konden 
aanbrengen. 
Veel groepen hebben deze lijsten meegenomen 
om thuis nog eens rustig bij te werken. Die 
komen dan allemaal terug zodat we het be
stand hier verder kunnen uitwerken en aan
vullen. In één van de volgende nieuwsbrieven 
zullen de bijgewerkte lijsten dan een keer 
gepubliceerd worden zodat elk land of elke 
groep kan kijken wat ze ermee kunnen en wil
len doen. * Over de situatie in lederland met be
trekking tot rampenplannen, vergunningen en 
normen hadden we wat op papier gezet. Aan 
deze informatie hadden we wat vragen/diskus
siestellingen gekoppeld die, volgens ons, 
interessant genoeg waren om verder over te 
praten binnen de radikale AKB. 

- Is het de taak van de radikale AKB om te 
strijden voor strengere wetgeving rondom 
(de veiligheid) van transporten? 

- Wordt er alleen aktie gevoerd met als 
inzet de totale stopzetting van alle 
nucleaire transporten of wordt er ook 
specifiek op deeleisen aktie gevoerd ? 
<meldingsplicht, betere rampenplannen, 
enz.) 

Doordat deze stukjes door te late voorbe
reiding niet waren rondgestuurd bleek het 
zeer moeizaam om hierover zinnig te praten. 
Informatie ontbrak veelal, ook bij de Jeder
landse deelnemers/stars. Interessant in dit 
verband is de houding van veel Duitse radi
kale !KB-groepen. Zij voeren informatiekam
panjes die af en toe gesteund worden met 
akties. De inzet hierbij is redelijk pragma
ties: "Als we maar iedereen vertellen dat 
die transporten bijna dagelijks door hun 
achtertuin rijden en we vertellen iets over 
de specifieke gevaren van die transporten 
kreären we vanzelf een situatie waarin het 
steeds moeilijker wordt die transporten door 
te laten gaan. Steeds meer gemeentes verbie
den het transport over hun grondgebied. De 
kosten worden door beveiliging en geheimhou
ding steeds hoger." 
Jatuurlijk zijn er bij deze strategie wel 
kanttekeningen te plaatsen maar de resulta
ten zijn in Duitsland soms verbluffend. Wel 
is het zo dat er in Duitsland ongeveer 
400.000 (!) transporten per jaar plaatsvin
den, dus echt dagelijks door het hele land. 
Ook over deze punten zal meer geschreven 
moeten worden in de komende nieuwsbrieven. * We hadden over de Nederlandse situatie 
met betrekking tot de akties tegen transpor
ten een stukje geschreven. Kern hiervan: 
Allerlei organisaties beschikken over vol
doende informatie over transporten en over 
voldoende mogelijkheden <snelle kommunika-



tie, netwerk> om snel die informatie door te 
kunnen geven. Snel genoeg om er aktie tegen 
te kunnen voeren. Kaar de kontakten vanuit 
de radikale AKB met die groepn <FOE, WISE, 
Greenpeace> zijn slecht; enerzijds worden we 
op allerlei <arrogante> manieren de deur 
gewezen of toegang to kontakten of informa
tie ontzegd, anderzijds doen we zelf lang 
niet genoeg moeite om de realtie met die 
groepen te verbeteren. We hadden ook bij dit 
stukje een aantal vragen: 
- Moet ook de aktiegerichte AKB energie 

steken in het verzamelen van informatie 
en het verkrijgen van kontakten die het 
mogelijk maken aktie te voeren of moeten 
we er gewoon voor zorgen dat de kontak
ten met de genoemde organisaties verbe
terd worden? <dat laatste zal namelijk 
onherroepelijk konsekwentles hebben voor 
de soort aktie>; 

- Is de taak van de radikale AKB alleen 
het voeren van akties of moeten wij ook 
systematies onderzoek doen naar de hele 
transport business?; 

Ook hierbij was pragmatisme troef. Er moest 
aktief naar gestreefd worden eigen netwerken 
op te bouwen die snel kunnen werken en zo-

lang dat netwerk nog niet funktieneert moet 
je gewoon gebruik maken van alle kanalen die 
er zijn. De situatie dat ideologiese en 
principiele verschillen ook sterke konse
kwentles hebben voor praktiese samenwerking 
met andere groepen bleek toch wel een beetje 
typies lederlands te zijn. 
Behalve over deze onderwerpen kon er in 
groepen van landen die aan elkaar grenzen 
gepraat worden over grensoverschrijdende 
transporten. De inzet van het kongres was 
niet om te komen tot afspraken over akties, 
daarvoor waren de kontakten te pril en de 
verschillen te groot. 
Het liep allemaal wat anders dan we hadden 
gedacht, maar zeker niet minder waardevol. 
Wel bleek ook hier de sterke verschillen 
tussen de landen. anden met een sterke AKB 
die ook al aktief zijn op het gebied van 
transporten drongen vooral aan op het snel 
tot stand komen van een goed en snel funkti
onerend aktie-netwerk. De meeste andere lan
den wilden zich eerst nog veel meer informe
ren op dit gebied en werken aan een nationa
le netwerken. Voor veel mensen was deze dag 
dan ook meer een introduktie en een aanzet 
dan een konkrete uitwerking of uitwisseling 
van harde informatie en plannen. 
Aan het netwerk wordt voorzichtig verder 
gewerkt. Om een netwerk zinvol te maken moet 
er in een land wel een enigszins reäel idee 
bestaan dat er wat gedaan kan worden met die 
informatie. ook in lederland krijgen we wel 
eens een telefoontje over transporten die er 
aankomen maar we kunnen er vaak niets mee. 
De infrastruktuur en menskracht die nodig is 
om snel een aktie te kunnen voorbereiden en 
uitvoeren ontbreekt voorlopig. Het zou heel 
zinnig zijn om hier eens verder over te den
ken met wat meer mensen dan het huidige 
groepje wat bereidt is tijd te steken in dit 
soort werk. 
Een ander konkreet resultaat van deze dag 
was de oproep die in elk land verspreid 
moet gaan worden binnen de hele transport
sektor: havens, vrachtvervoer, binnenvaart, 
vliegvelden enz.Arbeiders/sters in deze sek
tor worden opgeroepen informatie over op 
handen zijnde transporten <anoniem> door te 
geven. Ook dit plan heeft in lederland al
leen maar zin als je er een soort kampanje 
van maakt. Immers, af en toe een stenciltje 
aan een toevallig passerende arbeider/ster 
geven heeft niet veel zin. In een aantal 
landen schijnt het aardig te werken: er is 
êên adres <of meerdere, per regio bv.> dat 
algemeen bekend is bij de juiste doelgroep 
en af en toe wordt er wat opgestuurd of komt 
er een gehaast en geheimzinnig telefoontje 
binnen. Ook hierover zou verder gedacht kun
nen worden •••• Xet akties tegen transporten 
is in lederland al aardig wat ervaring opge
daan en er is inmiddels ook heel wat infor
matie. Iu nog het enthousiasme. 
Transporten zijn en blijven een zwakke 
schakel in de nucleaire keten waar prima 
aktie tegen te voeren valt. 



Transporten subgroep 
Voorstel voor een europees informatie net
werk over transporten 
Verslag transporten subgroep ~-2 

Mensen uit Nederland, Bondsrepubliek Duits
land, Zweden, Groot-Brittaniê en Finland, 
kwamen bij elkaar om een info-netwerk tussen 
radikale AKB-groepen op te zetten. Er zijn 
duidelijk verschillen in behoeftes en wensen 
waar het voor moet dienen. Die zijn afhanke
lijk van plaats, hoeveelheid bekende infor
matie en kativiteitsvormen van de verschil
lende groepen. Daarom moesten we het eerst 
beter bespreken. 
De verschillende ideeên: 
1- Een rondzendbrief <of een kleine krant> 

1 tot 3 keer per maand, zo goedkoop 
mogelijk gemaakt, minstens in 2 talen 
<Duits/Engels>. 

2- Hoog-technologiese verbindingen <zoals 
komputer en telefax> om gedetailleerde 
informatie snel van het ene naar het 
andere land te kunnen versturen. 

3- De groepen in verschillende landen gaan 
regelmatig of onregelmatig korte 
berichten uitwisselen, zonder dat er een 
centraal informatie-verzamelpunt is en 
een groep die het verder verspreidt. 
Geschreven info, telefoongesprekken of 
toch telefax <"elektroniese post">, 
afhankelijk van belangrijkheid en de 
noodzaak van snelle verspreiding. 

We wilden eigenlijk het kongres voorstellen, 
om te besluiten tot het maken van een regel
matig verschijnende rondzendbrief, maar om
dat daar voor niet genoeg ondersteuning was, 

willen we het volgende voorstellen: * Rondzendbrief <Nieuwsbrief> één keer in de 
1 tot 4 maanden drukken en verspreiden, het 
eerste jaar in lederland gemaakt, omdat daar 
een vrij uitgebreid vertaalsysteem opgezet 
is, maar ook door de geografiese ligging en 
omdat daar genoeg mensen zijn die er aan mee 
willen doen. 
De informatie ,die er in moet hangt af van 
wat de groepen willen, maar we verwachten in 
ieder geval: 
- verslagen van geslaagde en niet-geslaag

de akties in elk land; 
- ervaringen met repressie; konfrontaties 

met politie/justitie; nieuwe repressie 
methodes; 

- gevangenisstraffen; adressen voor soli
dariteitspost; uitwisseling van adressen 
van arrestantengroepen, enz.; 

Dan ook nog: 
- info over grensoverschrijdende nucleaire 

transporten <UF6, brandstofstaven, ra
dioaktief afval, of wat dan ook>; de 
firma's die het transporteren, de 
bestemmingen, enz. en alles wat verder 
interessant is. 

lederland verzamelt geld voor de Nieuws
brief, van wie ze het kunnen krijgen. 

We hopen dat door de Nieuwsbrief onze kon
takten sterker worden en dat, als we over 
een jaar of zo het volgende kongres organi
seren, we dan het netwerk net als voor info 
ook voor akties kunnen gaan gebruiken. 
Een beetje tijd en de sterkte van de Nieuws
brief zal dat moeten aantonen. 



Uraniumwinning en Solidariteit 
Dit onderwero was druk bezocht. Het be
stond uit een gedeelte met inleidingen 
en een video. een ingekorte versie van Sa
crifice Area, en een gedeelte met 3 dis
kussiegroepjes. De inleidingen gingen over 
uraniumwinning en solidariteit met Inheem
se volkeren in.het algemeen en over Nami
bies uranium. Helaas begonnen we zaterdag
morgen, zoals elke morgen tijdens het kon
gres, wat later dan gepland was, zodat de 
inleidingen en de video het gehele morgen
programma vulden. 
's Middags volgden de diskussiegroepjes: 
1. uraniumwinning en solidariteit met In

heemse volkeren. w.o. de Western Sho
shones; 

2. Namibie: uranium; 
3. herkomst van uranium. hoe kom je daar 

achter en wat doe je ermee. 
Hier volgt het verslag van het groepje 1. 
Mee:tal wordt de herkomst van uranium en 
oe situatie rond het winnen ervan vergeten 
bij de anti-kernenergiestrijd. Dit was in 
alle aanwezige landen hetzelfde. Bij ura
niummijnbouw blijft ontzettend veel radio
~ktief afval over, dat in onafgedekte ber
gen op het land achtergelaten wordt. Veel 
Inheemsen werken in de mijnen en leven er 
vlakbij. grote ventilatoren blazen radio
aktief radon gas vanuit de mijnen de bui
tenh.lcht in. De hele omgeving wordt zo ra
dioaktief. 

\ 

Aan solidariteit met Inheemse volkeren. 
die o.a. door uraniummijnbouw getroffen 
worden zijn twee kanten, namelijk: 
a. werken in eigen land aan bekendheid en 

proberen "uraniumwinning en solidari
teit" een algemeen strijdpunt van de 
AKB te laten worden; 

b. direkte hulp, zoals geld en steun bij 
hun akties. 

Hierbij werd opgemerkt dat ZlJ een heel 
andere kulturele traditie en achtergrond 
hebben dan wij en dat we niet onze aktie
methoden op moeten dringen. Meestal zijn 
mensen, die in gebieden wonen waar urani
ummijnbouw plaats vindt, erg arm en kunnen 
zowel hierdoor als door grote kulturele en 
sociale verschillen moeilijk aktie voeren 
tegen blanke machtkonsentraties zoals ura
niummijnbouworganisaties. Geld en steun 
kan hen helpen. 
Op het moment zijn Inheemse volkeren de 
onderlinge kontakten aan het verbeteren. 
In 1979 organiseerden ze in New Vork City 
een bijeenkomst <First Global Radiation 
Victims Conference> over nucleaire wapens, 
uraniumwinning e.d. Uit vele landen waren 
vertegenwoordigsters/ers. Toen werd ·beslo
ten een wereldwijde organisatie, het "In
digineous Uranium Forum•, op te zetten, 
dat nu de koordinatie tussen de inheemse 
volkeren verzorgd. Vroeger was het moge
lijk dat een kontakt Canada-Californie 
over Bonn moest gaan omdat de mensen el
kaar niet wisten te vinden. Nu kan het di
rekt. De 2e konferentie zal op Havasupai
land in de Grand Canyon (US> gehouden wor
den. Het kost veel geld om mensen uit de 
gehele wereld naar zo'n bîjeenkomst te 
krijgen. 
Nu zijn er alleen persoonlijke kontakten 
tussen mensen van Inheemse volkeren en 
mensen uit de AKB. Een voorstel van iemand 
was om een globaal netwerk co proberen te 
zetten met zowel Inheemse volkeren als 
steung.roepen. Iedereen in ons groepje vond 
dit een goed plan en in de eerst volgende 
nieuwsbrieT zal er beslist iets over ge
schreven worden. 
Als voorbeeld hoe groepen die met Inheemse 
volkeren bezig zijn en aktiegroepen elkaar 
kunnen ondersteunen werd het volgende ver
teld: Elke le maandag van de maand wordt 
in Nederland overal het luchtalarm getest. 
Al tijden vormt ditvoor anti militaristie
se groepen een aanleiding om aktie te voe
ren. In december 1988 waren door heel Ne
derland bezettingen van startbanen van 
Fló•s als protest tegen de oefeningen 
(samen met Fló's uit de BRD> in Canada 
boven Innu-land in laagvliegen. Toen ae 
akties eenmaal voor publiciteit hadden 
gezorgd stuurden Inheemse volkeren 
werkgroepen achtergrondinformatie aan de 
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pers op en de link Nederland-BRD met In
heemse volkeren in Canada was duidelijk. 
Er komen ook regelmatig vertegenwoordig
sters/ers van allerlei Inheemse volkeren 
in Europa om te vertellen over hun situa
tie. Dit kost hen, naast veel geld, be
hoorlijk wat geestelijke en lichamelijke 
inspanning. Als voorbeeld van zo'n toer 
werd gegeven de rondreis van ongeveer 10 
mensen door de BRD rond het thema " Laat 
uranium in de grond". Ze bezochten veel 
steden e.d., al pratend over de problemen 
rond uraniummijnbouw. Tevens waren er wat 
kleinere akties. Dit alles leverde veel 
publiciteit op. 
Er is vaak een direkt verband tussen ura
niumwinning en Europa, omdat veel mijn
bouworganisaties aeheel of grotendeels 
West-Europees zijn <Urangesellschaft, Co
gema e.v.a.>. Path Finders Cooperation 
<100X dochter van Cogema> is op het moment 
bezig uraniumwinning in de Grand Canyon in 
de US voor te bereiden, dit gebeurt op Ha
vasupai-land in een vulkanies natuurge-
bied. ternationale bezetting. Al jaren zij daar 
Als wij suggesties geven voor direkte ak- bezettingen tegen de atoomproeven en tegen 
ties is het waarschijnlijk gemakkelijker de opslag van hoog rad1oaktief afval. Deze 
andere mensen binnen de AKB te bereiken. afvalopslagplaats zal in 2003 geopend wor-
Een suggestie was dus om Cogema aan te den voor al het afval uit oe US.In 1991 is 
pakken. Cogema heeft in veel Europese lan- er eerst een wandeling van de Atlantiese 
den kantoren en het hoofdkantoor is in Oceaan naar Nevada en dan de bezetting. 
Frankrijk. Op Big Mountain wordt nog steeds hulp van 
Een andere suggestie is om in 1992, 500 "werk crews" gevraagd, om de mensen te 
Jaar na Columbus: 500 jaar kolonisatie, helpen op het land te kunnen blijven en 
deel te nemen aan akties, die Amerikaanse zich te verzetten tegen de voorgenomen. en 
Inheemse volkeren dan voeren. Alle samen- al gedeeltelijk uitgevoerde, deportaties 
werkende elektriciteitsmaatschaopijen in naar de radioaktieve "new lands". 
landen die atoomstroom. hebben, hebben te Maar voordat we hier aktief mee bezig 
maken met uraniumwinning en zo met de uit- kunnen gaan is een netwerk, zoals het 
buiting van Inheemse volkeren. voorgesteld werd onontbeerlijk. In de vol-
In 1991 is er bij de test-site in Nevada. gende internationale nieuwsbrief komt 
waar de Western Shcshones wonen. een in- daarvoor een voorstel. 
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Een samenvatting van Roger Moedy's lezing ger en wat Zuid-Amerikaanse producenten. 
over uranium mijnbouw Uranium mijnbouw is in Europa, uitgezonderd 

Het ergste nucleaire ongeluk ter wereld,wat 
betreft het vrijkomen van straling, was ,tot 
Tsjernobyl, de besmetting van de Rio Puerco 
in New Mexico in 1979. Hier brak de dam, die 
rond een gebied met uraniumafval lag, door. 
De slachtoffers waren vooral Navajo-boeren 
en hun schapen, die afhankelijk waren en 
zijn (!) van de Rio Puerco voor irrigatie en 
water voor hun vee. 
Pas de laatste 5 jaar is verzet tegen urani
um mijnbouw een duidelijk onderdeel van an
ti-kernenergie akties. Dit kongres is een 
goede mogelijkheid om de belangrijkheid van 
een dergelijk verzet in de wereldwijde 
strijd tegen kernenergie en de nucleaire 
staat te onderstrepen. 
Op het moment is de grootste producent van 
uranium Canada, gevolgd door de USA, Austra
lië, Zuid-Afrika en Namibië, Frankrijk, de 
vroegere kolonies van Frankrijk Gabon en Ni-

Frankrijk, vooral op eksperimentele basis en 
het is heel waarschijnlijk dat de uranium 
mijnen in Europa nooit echte mijnen worden. 
Dit is ook te danken aan het afbouwen van de 
kernenergieprogramma's in Italië, West
Duit~land, Zweden en delen van Oost-Europa. 
In april kondigde Hongarije aan dat het haar 
uranium mlJnen ging sluiten omdat het kom
mercieel niet rendabel was. 
De gevolgen van zowel Three Miles Island als 
Tsjernobyl is niet alleen te merken in het 
minder bouwen van centrales in grote delen 
van de wereld, maar ook in de steeds kleiner 
wordende vraag naar uranium de laatste 8 à 9 
jaar. Dit wil niet zeggen dat de produktie 
minder geworden is of dat de industrie geen 
plannen heeft om aan het eind van deze eeuw 
de produktie enorm op te voeren. 
Maar de grote stijging in produktie die ver
wacht werd in het eind van de 70-er jaren 
is uitgebleven. Er is nog steeds een over-



schot aan uranium, opgeslagen bij de produ
centen, niet bij de mijn zelf, en 1988 was, 
ondanks een lichte stijging in de vraag in 
1986 en '87, een erg slecht jaar voor urani
umproducenten. 
Maar dit moet niet leiden tot ongefundeerd 
optimisme. De industrie is gewend aan goede 
en slechte tijden en heeft, ongelukkigerwij
ze, een langere adem dan meeste anti-kerne
nergiebwegingen! Nu wordt wereldwijd reklame 
gemaakt met een "skala van mogelijkheden" 
rond 1992, waarvoor nieuwe mijnen in pro
duktie gebracht zouden moeten worden. Zelfs 
als, wat heel waarschijnlijk is, dit niet 
gebeurt zal de industrie nog lange tijd 
doorgaan met het aandragen van nieuwe moge
lijkheden. Het is essentieel dat ze dit 
doen, omdat het steeds duurder wordt om 
nieuwe uraniumvoorraden te lokaliseren en 
het steeds moeilijker wordt dit te financie
ren. 
Om de kosten te drukken en d& tijd tussen de 
ontdekking van een uraniumveld en de produk
tie te verminderen is de industrie overge
gaan tot nieuwe eksplotatiemethodes de laat
ste tien jaar. Uranium wordt steeds meer als 
bijprodukt geprqduceerd van fosfaat, koper 
<zoals bij Olympic Dam in Zuid-Australië 
bv.> of uit ekstraktie van oud mijnwater of 
uit oude tailingopslagplaatsen. Ook kontro
versiele methodes zoals winning met behulp 
van zuren en bakteriën wint veld. Deze me
thodes vragen niet om een groot beginkapi
taal, dat nodig is om nieuwe mijnen te ope
nen, in de meeste gevallen zijn de mijnen er 
al. 
We moeten ons er van bewust zijn dat de in
dustrie veel moeite doet om zich aan te pas
sen en daar zelfs al deels in geslaagd is: 
de nieuwe vormen van uraniumwinning worden 
"verkocht" aan milieubewuste mensen alsof ze 
veiliger, milieuvriendelijker naast goedko
per zijn. 
Maar natuurlijk zullen de gevolgen van de 
nieuwe mijnen precies hetzelfde zijn als van 
de oude. Vooral voor Inheemse Volkeren die 

er leven, of er vlakbij leven, of die het 
land claimen waaronder de uranium ligt is 
uranium mijnbouw desastreus, zoals voor de 
Havasupai, die gekonfronteerd worden met 
uranium mijnbouw in de Grand Canyon in de 
USA, of de Aborigines die in de woestijnen 
bij de Rudall River leven, die bedreigd wor
den met een <mogelijk zelfs twee) mijnen 
voor hoogwaardig uranium op hun heilige 
grond in Australië. 
Er is ook een grote kans dat •s werelds 
meest kontroversiele mijn, Rossing in Na
mibië, open blijft onder het oude manage
ment, zelfs als Namibië onafhankelijk wordt. 
Namibië is de laatste tien jaar erg afhanke
lijk gemaakt van mijnbouw, toen ze beroofd 
werden van andere natuurlijke bronnen van 
inkomsten. Het is duidelijk dat de mensen in 
Namibië zich bewust moeten zijn van de ge
volqen van uraniummijnbouw en kontakten zou
den moeten leggen met Aborigines en Inheemse 
Amerikanen, die allang zich bewust zijn van 
de verwoesting die het kan brengen en de 
straling die duizenden jaren, nadat de mijn 
officieel gesloten is, blijft. 
Het verzet tegen uranium mijnbouw is lang
zaam op gang gekomen: pas rond 1980 was er 
iets als een internationale beweging. Maar 
vooral Inheemse Volkeren zijn goed georgani
seerd in het verzet tegen nieuwe uranium 
mijnbouwprojekten. En zij leggen verbanden 
tussen mijnbouw, de vernietiging van het 
milieu, kulturele schade, de diefstal van 
hun grondstoffen, de overheersing van multi
nationale ondernemingen in de ekonomie en 
politiek en de mogelijkheid dat "hun" urani
um gebruikt zal worden in wapens voor massa
le vernietiging. 
Het land van Inheemse Volkeren produceert 
sinds de 40-er jaren minstens sor. - en mis
schien zelfs wel 75- van al het uranium dat 
gebruikt wordt voor nucleaire doeleinden. 
Solidariteit met hen in hun strijd is het 
essentiëel vertrekpunt voor een wereldwijde 
beweging tegen kernenergie. 

Roger Moody 

Laserverrijking 
LASERVERRIJKliG VAl URAIIUX El PLUTOllUX El 
PROLIFERATIEGEVAREI 

Inleiding 

Al vanaf 1971 wordt in steeds meer landen, 
nu circa 20, onderzoek gedaan naar de ver
rijking van uranium en plutonium door laser
stralen. In de VS zijn al proeffabrieken ge
bouwd voor zowel verrijking van uranium <U> 
als van plutonium <Pu>. Het DOE <Department 
of Energy> wil in 1996 een commercUHe la
serfabriek voor U-verrijking bouwen met de 
kapaciteit van 3 à 9 miljoen swu per jaar. 
De produktie ervan is bedoeld voor kerncen
trales die laagverrijkt uranium gebruiken (3 
à 5 ~ U-235>> en voor kernwapens (die 
hoogverrijkt uranium gebruiken (97~ U-235>. 
Tevens heeft het DOE een plan ingediend 
voor de bouw van een Pu-verrijkingsfabriek 

@ 

die Pu voor kernwapens moet gaan produceren. 
Elk land dat laserverrijking beheerst, kan 
daarmee U en/of Pu verrijken voor militaire 
doeleinden. In de vakliteratuur wordt 
zoveel over dit onderwerp gepubliceerd, dat 
verspreiding van deze verrijkingsmethode 
niet meer te voorkomen valt. Vooral omdat al 
vele tientallen onderzoeksinstituten en 
bedrijven in meer dan 15 landen zich met het 
onderzoek en de ontwikkeling <R&D> van 
laserverrijking bezighouden. Bovendien kan 
deze R&D onder het mom van vreedzaam 
onderzoek verricht worden, terwijl laserver
rijking ook voor militaire doelen toegepast 
kan worden en de techniek voor de verrijking 
van U in principe niet verschilt van die 
voor Pu. De meeat onderzochte proeede's 
zijn: 
* AVLIS <Atomie Vapour Laser Isotape Sepa

ration>, waarbij uranium of plutonium in de 



vorm van metaal wordt gebruikt; * MLIS <Molecular Laser Isotape Separa
tion>, waarbij U of Pu in een verbinding met 
fluor wordt toegepast, de zgn. hexafluori
den. 
Bij KLIS lijken de technieken voor U- en Pu
verrijking nog het meest op elkaar. 

in enkele landen nader bekeken, met name in 
de USA, Japan, Frankrijk en de 3 Urenco-lan
den Engeland, West-Duitsland en Nederland. 

... 
Laserverri1kingsonderzoek 

Gezien de militaire toepassingsmogelijkheden 
is het begrijpelijk dat de 5 officieel er- ' 
kende KernWapenLanden <KWL>, de USA, USSR, 
China, Bngeland en Frankrijk, al sinds het 
begin van de 70-er jaren R&D programma~s 
hebben lopen naar laserverrijking. ok voor 
de 4 niet officieel erkende KWL. nl. India, 
Pakistan, Zuid-Afrika en Israêl is dat nog 
voor te stellen, evenals voor zgn. drempel
landen, zoals Braziliê, Argentiniê en Irak. 
aangezien de laatste 2 groepen landen geen 
lid zijn van het Ion Proliferatie Verdrag 
<IPV>, kan dergelijk onderzoek niet offici
eel worden verboden. Zelfs voor landen die 
wel lid zijn van het JPV is dat niet verbo
den, mits het maar voor vreedzame toepassin
gen is. Daarnaast is er een groep landen, 
die al uraniumverrijingsfabrieken heeft en 
die R&D verricht naar laserverrijking. Daar
toe behoren Japan, West-Duitsland, Italiê en 
lederland. De redenen die deze landen voor 
hun laser R&D opgeven zijn: 
1. konkurrentiepositie: laserverrijking zou 

veel goedkoper zijn; 
2. uraniumbesparing: met laserverrijking kan 

zowel natuurlijk uranium beter benut wor
den, als ook de grote hoeveelheden 
verarmd uranium en het uranium dat door 
opwerking wordt verkregen. 

Deze argumenten zijn diskutabel. Enerzijds 
bestaat er tot na het jaar 2000 een overka
paciteit in de verrijkingsindustrie, zodat 
nieuwbouw leidt tot het stilleggen van be
staande produktiekapaciteit en daarmee tot 
kapitaalsvernietiging. Bovendien is het de 
vraag of laserverrijking goedkoper zal zijn. 
Anderzijds is er geen enkele reden om bang 
te zijn voor een uraniumtekort, aangezien er 
door overproduktie in het verleden zeer gro
te voorraden uranium zijn gevormd en de 
vraag ernaar veel kleiner is dan voorzien 
door de trage groei van kernenergie. Verder 
zal de R&D nog zeer veel geld kosten voordat 
laserverrijking commercieel kan worden toe
gepast, geld dat in alle genoemde landen 
vrijwel geheel door de overheid wordt op
gebracht. Zo is dat vroeger ook gegaan met 
de ontwikkeling van andere verrijkingstech
nieken, zoals gasdiffusie en ultracentrifu
ge. Dat komt dus neer op grootschalige sub
sidies voor kernenergie. Het ging en het 
gaat hierbij om miljarden. Vooral gezien de 
grote proliferatierisico~s van deze techniek 
en trouwens van de hele kernenergie-indus
trie, alsmede het kleine aandeel van kern
energie in de wereldenergieproduktie , is 
deze staatssubsidiering niet te rechtvaardi
gen. Achtereenvolgens wordt nu de situatie 

.... 

In de USA werden de eerste verrijkingsfa
brieken gebouwd, al in 1943. Daar is sinds
dien ook het meeste onderzoek gedaan aan 
nieuwe verrijkingstechnieken. Op een gegeven 
moment waren 4 nieuwe technieken tegelijk in 
onderzoek, oa AVLIS en MLIS, waar $ 800 mil
joen per jaar aan werd besteed. oor het ver
lies van de helft van het marktaandeel van 
verrijkt uranium en het sterk teruglopen 
van de vraag vergeleken met de verwachting, 
waren de inkomsten enorm gedaald en moest 
er in het onderzoeksbudget gesneden worden. 
n 1988 waren de verliezen van de verrij
kingsfabrieken tot s 8800 miljoen opgelopen. 
Die zijn inmiddels, op ruim s 360 miljoen 
na, kwijtgescholden, omdat de USA anders op 
de wereldmarkt niet.meer konden konkurreren. 
Voor civiel laseronderzoek, dwz voor U~ver
rijking, is van 1971 tot 1989 ruim S 800 
miljoen besteed en een zeker evengroot be
drag is nog nodig voordat het commerciêle 
stadium is bereikt. Een demonstratiefabriek 
met een kapaciteit van ca 1 miljoen swu 
wordt vanaf 1984 gebruikt voor uitgebreide 
proefnemingen. Voor U- en Pu-verrijking 
worden dezelfde lasersystemen gebruikt, maar 
de scheidings- en verzamelsystemen zijn ver
schillend, vanwege de grotere giftigheid en 
de kleinere kritische massa van Pu. Voor mi
litair onderzoek, dwz voor Pu-verrijking, is 
tot 1988 ruim s 500 miljoen uitgegeven. In 
1987 is een demonstratiefabriek in gebruik 
genomen. Voor 1995 is een grotere fabriek 
gepland, deze wordt gebouwd op het terrein 
van het IJBL <Idaho lational Engineering 
Lab.> voor een bedrag vanS 10 miljard <1>. 
Deze fabriek moet 10 a 15 ton plutonium dat 
in het bezit is van het I>OE zodanig verrij
ken, dat het geschikt is voor kernwapens. 
Daartoe worden de ongewenste Pu-isotopen Pu-

® 



240 en Pu-242 eruit verwijderd. In feite kan 
zo al het Pu uit "gewone" kerncentrales zo
als Borssele geschikt gemaakt worden voor 
kernwapens. Tot nu toe werd in de USA kern
wapenplutonium in speciale militaire raakto
ren geproduceerd, in het Savannah River kom
plek& en in Hanford. Dat hoeft nu niet meer. 
Het onderzoek begon in 1971, door het LLBL 
<Lawrence Livermore lational Laboratory> in 
Californiä en het LAlt <Los Alamos lational 
Lab.> in lew Mexico; beide zijn belangrijke 
kernwapen onderzoekscentra. Later werd Oak 
Ridge in Tennessee bij het onderzoek betrok
ken. Ook Exxon en Avco-Everest hebben er 
grote sommen geld aan besteed, in de hoop in 
aanmerking te komen voor de bouw van laser
fabrieken. Ze werden echter door de regering 
gepasseerd. Tegenwoordig is het concern lar
tin Xarietta aktief op dit gebied en het zal 
waarschijnlijk de bouwopdracht krijgen. Het 
dringt bij het I>OE aan op een snelle bouw 
van een commerciäle AVLIS-fabriek. In de VS 
werden eerst zowel AVLIS als MLIS onder
zocht. In 1982 en ~83 werd AVLIS verkozen 
boven MLIS voor resp. militair en civiel 
gebruik. Wel wordt MLIS nog op kleine schaal 
door het LAlt onderzocht voor wapen- en 
ruimtevaartresearch. I>e technische problemen 
van MLIS waren indertijd groter dan van 
AVLIS, maar de ontwikkelingamogelijkheden 
van KLIS zijn groter zodat toepassing ervan 
in de toekomst niet uitgesloten is. 

BRODBI: 
-Science, 88/7/29 en 89/1/20, p.305; 8715/ , 
p.? 
-Bulletin of Atomie Scientists, nov. 88, 
p.27-30 
-lew Scientist 86/2/27; 89/1/7, p.33 
-DOE-Annual Report 1986, Uranium Enrichment 
Enterprise, p.12-15 
-SIPRI Jaarboeken, 1982-1988 
-Cochran, Arkin ea, luclaar Weapons Data-
bock, 1987, Vol.II, p.132 ev. 
-Hariolff Grupp ea, Atomen für den Krieg, 
1983, p.llO 
-Atomwirtschaft 85/10, p.493 
-luclear Fuel <IF> 79/8/20, p.1 
-IF 80/9/29, p.16 
-IF 83/3/28, p.7 
-IF 84/2128, p.? 
-IF 85/6/17, p.18-22 
-J.P 86/2/10, p.16-17 
-IF 88/1/1, p.4 
-IF 88/2/22, p.10 
-IF 88/6/13, p.4 
-IF 88/6/27, p.10-11 
-NP 88/5/16, p.4,5,10,11 
-NF 89/3/6, p.9 

JAP Al 

In Japan worden LIS en KLIS onderzocht door 
grote consortia, waarin de grote stroompro
ducenten, onderzoeksinstellingen <zowel par
ticuliere als van de staat> en grote bedrij
ven zijn vertegenwoordigd. 
Voor AVLIS bestaat het consortium uit : 9 

grote stroombedrijven, Japco, IRI <Industri
al Research Institute>, JIP, CRIEPI, JAERI, 
Toshiba, Hitachi, Mitsubishi en lsjikawaji
ma-Harima. Budget: s 117 miljoen voor 1984-
1989, om te komen tot de bouw van een proef
installatie met een kapaciteit van 1000-5000 
swu/jaar. 
KLIS: Stroombedrijven, IPCR en Isjikawajima
Harima. In totaal bedraagt het onderzoeks
budget ca s 50 miljoen per jaar. 

BRODEI; 
-Nuclear Fuel <JF>, 84/10/22, p.? 
-NP 85/6/7, p.12 
-IF 85/12/16, p.10 
-NF 86/3/24, p.12 
-IF 86/6/16, p.8 
-IF 87/219, p.12 
-IF 88/4/18, p.7 
-"ATOM", 87/10, p.4 
-Nuclear Burope, 88/2, p.47 
-luclear Engineering Internat. <BIB>, 86/2 
-lew Scientist 86/11/20 

FRANKRIJK 

Het laseronderzoek begon rond 1975. De fi
nanciering gebeurt geheel uit rijksmiddelen. 
Het huidige budget bedraagt s 40 miljoen per 
jaar. Eerst ook KLIS, later alleen AVLIS 
R&D. Het onderzoek wordt gedaan door de 
staatsbedrijven CEA <Comadssariat d~Energie 
Atomique> en Cogema, oa in Saclay en Pierre
latte. I>e CEA produceert oa kernwapens en 
Cogema bezit oa de opwerkingsfabriek in La 
Haque. Hoewel ik het nergens vermeld heb ge
zien, vermoed ik dat er ook onderzoek naar 
plutoniumverrijking plaats vindt. de tijds
planning is als volgt: 
- In 1988: proeffabriek met kapaciteit van 

> 10000 swu, in Saclay: 
- 1990/91: demonstratiefabriek, kapaciteit 

ca. 1 miljoen swu in Pierrelatte. In be
drijfname: 1992; 

- la 1995: Fabriek op commerciäle schaal, 
te bouwen door USSI. 

BROIIEI; 
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-Juclear Fuel <JF>, 86/5/5, p.5 
-BF 86/2/10, p.10 
-JF 87/1/26, p.2 
-Juclear Europe, 85/8 en 88/2 

GROOT-BRITTAillE 

Ook hier werden aanvankelijk zowel AVLIS als 
MLIS onderzocht. KLIS werd in 1984 verlaten 
tgv AVLIS R&D. Jaarlijks budget: ca 15 mil
joen gulden. Het onderzoek wordt uitgevoerd 
door: BJFL <British luclaar Fuel Ltd> <de 
Engelse Urenco-partner in Capenhurst>. 
Verder in de onderzoekscantra in Harwell en 
Gulham van de AEA <Atomie Energy Aut~ority>. 
BJFL en AEA zijn verantwoordelijk voor de 
produktie van <grondstoffen voor> kernwa
pens. BJFL exploiteert de opwerkingsfabriek 
in Sellafield. Sinds 1984 stemmen BIFL en 
AEA hun onderzoek op elkaar af. De tot nu 
toe bereikte scheidingstaktor is 9. Dwz dat 
in een tsap het percentage -235 van 0.71~ op 
6.5~ wordt gebracht. Het is de bedoeling om 
rond 1995 een demonstratiefabriek te bouwen. 

BROJJEJ; 
-BJFL Jaarverslag 1986/87, p.14 
-UKAEA Jaarverslagen 1985-88 
-JF 85/7/29, p.4 
-IF 86/9/8, p.4,5 

WEST-DUITSLAND 

In de BRD wordt sinds 1071 aan laser R&D 
gedaan. Het wordt vnl door de regering ge
financieerd. Het uitverkoren preeede is 
KLIS, waarvan beweerd wordt dat het alleen 
voor civiele toepassingen geschikt is, dwz 
voor U-verrijking. We hebben gezien dat KLIS 
in de USA ook wordt ontwikkeld tbv Pu-ver
rijking, zodat die bewering ongefundeerd 
is. Bovendien kan U met KLIS verrijkt worden 
tot het geschikt is voor kernwapens. Het 
jaarlijkse budget is ca. 15 miljoen DM, 
waarvan 10 miljoen DM door de regering be
taald wordt. De planning is: 

- '85-87 een geschiktheidsstudie, met een 
budget van 30 miljoen DM: 

- '88-92: ontwerp en bouw van een proef
fabriek, budget 120 miljoen DM: 

- '92-2000: ontwerp en bouw van demonstra
tiefabriek. Budget: ? 

Betrokken bedrijven: * Uranit, de Duitse Urenco-partner in 
JUlich; * KWU CKraftwerk Union>, een onderdeel van 
Siemens: * XBB <Xesserschmitt-Boelkow-Blohm>; * DFVLR <Deutsche Forschung Verein Luft
und Raumfahrt>: * Kax Planck Institut fUr Quantum Opties 
in Garching; * Fraunhofer Institut <R&D van Infrarood-
laser> * AEG/Telefunken * KFK <Kernforschungsinstitut Karlsruhe>; * Battelle in Frankfurt; * Hannover Research Center; 

* Preussag; * Lambda Physik; * Merck. 
De regering overwoog om in '89 de subsidie 
te stoppen, maar onder druk van de kernener
gie-industrie, vooral van Uranit, gaf ze toe 
en blijft subsidie geven. Volgens Uranit is 
het KLIS-projekt onmogelijk zonder over
heidssubsidie.Het XFT Bundes Ministerium fUr 
Forschung und technologie> verstrekt de sub
sidie. Uranit claimde in 1988 een verrij
kingsfaktor op laboratoriumschaal van meer 
dan 15 te hebben behaald, dwz in 1 stap van 
0.71 ~ naar 11 ~ U-235. 

BRONNEN; 
-Hariolff Grupp ea, Atomen fUr den Krieg, 
1983 
-Krass., Boskma, Elzen, Smit, Uranium 
Enrichment and Nuclear Weapon Proliferation, 
p.xx. 1983, SIPRI 
-Physik in unser Zeit, 8615, p.69 ev 
-Spiegel nr 45, 1986 p.90 
-Atomwirtschaft, dec. 1984 p.x 

,, , juli 1986, p.366 
-IF, 85/918, p.5 
-IF, 1987/3/23 p.6 
-IF, 88/9/19, p.4,5 

IEDERLAND 

In lederland is het voornamelijk de urenco
partner UCI <Ultracentrifuge lederland> in 
Almelo, die KLIS onderzoek uitvoert. Sinds 
enkele jaren werkt de UCN samen met de uni
versiteit Twente, waar olv professor Witte
man aan KLIS wordt gewer~ betaalt. Er is 
in 1988 nogal wat kommotie over deze samen
werking ontstaan, omdat de onderzoeksresul
taten ook militair toegepast zouden kunnen 
worden en de UT niet vrijelijk de resultaten 
zou mogen publiceren. De raad van bestuur is 
echter over de bezwaren van de universi
teitsraad en van het studentenpastoraat heen 
gewalst en heeft de samenwerking goedge
keurd. Ondanks alle ontkenningen van UCI en 
UT bestaat er wel degelijk gevaar dat de 
verkregen know-how voor militaire toepassin
gen gebruikt zal worden. In de eerste plaats 
bestaat er een overeenkomst tussen de 3 U
rance-partners volgens welke de resultaten 
van laseronderzoek met elkaar uitgewisseld 
worden. Verder heeft oa de spionage-affaire 
Khan geleerd dat het moeilijk zo niet onmo
gelijk is om zulk onderzoek geheim te hou
den. Begin 1989 zal er een soort hoorzitting 
worden gehouden waarop deze problematiek 
wordt behandeld. Behalve UCI en UT doen het 
ECN in Petten FOM in Nieuwegein onderzoek 
naar laserverrijking, olv professor v.d. 
Wiel. Ze richten zich op de AVLIS methode. 
ECI en FOX worden door de overheid gesubsi
dieerd. Hoeveel er tot nu toe is besteed en 
hoe groot het jaarlijkse R&D budget is, is 
<mij> niet bekend. Het zal waarschijnlijk om 
enkele miljoenen per jaar gaan. 

BROIREJ; 



-Twentse Courant, 86/12/19 
-Trouw 87/1/17 
-Financieel Dagblad 87/2/5 

t t 87/6/3 

EUREKA EURO-LASER PROJEKT 

In 1984 is in het kader van het Eureka pro
jekt een gezamelijk onderzoeksprogramma 
naar lasers voor uraniumverrijking opgezet. 
Deelnemers zijn oa: CEA, Cogema en USSI uit 
Frankrijk; Siemens, KWU en DVFRL uit West
Duitsland; BNFL en de EA uit Engeland; en 
tenslotte de UCB, Philips en Holec uit Ne
derland. Er is mij niets bekend over de re
sultaten tot nu toe. Het is heel wel moge
lijk dat alleen sprake is van koördinatie en 
uitwisseling van gegevens en resultaten, 
zonder dat er op een plaats gezamelijk on
derzoek verricht wordt. Uit de opgegeven 
deelonderzoeken valt op te maken dat vnl de 
MLIS methode wordt onderzocht. Onderzoeks
gebieden zijn namelijk: 
- C02-laser; 
- vaste stof laser; 
- excitator laser. 

Het is onduidelijk of het projekt alleen 
gericht is op uraniumverrijking of ook op 
plutoniumverrijking. Indien ook aan plutoni
umverrijking wordt gewerkt, bestaat de moge
lijkheid dat het onderzoek mede gericht is 
op militaire toepassingen, of daarvoor ge
bruikt kan worden. Dat zou dan ten dienste 
kunnen staan van een eventuele West-Europese 
kernmacht. 

BROBIEB; 
-L'armement, nr 3, mei 1984 
-NRC 84/7/1 
-Ton Rullman, Laserverrijking, 1983, RUG 

CRI BA 

In 1988 heeft China op een kernenergie kon
ferentie in Canada voor het eerst opening 
van zaken gegeven over de stand van hun 
kernenergieprogramma. Het bleek dat ook in 
China sinds 1971 aan laser R&D wordt ge
werkt. Sinds 1985 koncentreert men zich al
leen nog op AVLIS onderzoek. Pas eind 90-er 
jaren zal voor uraniumverrijking een keus 
gemaakt worden tussen lasers en ultracentri
fuges. Op grond van de huidige resultaten 
kan nog niet beoordeeld worden welke het 
beste zal zijn. Begin jaren '90 zal er een 
AVLIS proeffabriek gebouwd worden. Badere 
gegevens ontbreken. 

BROBIEB; 
-BF, 1988/10/3, p.10.12 

SOVJET-UBIE 

Helaas is er niet meer bekend dan dat er la
seronderzoek plaatsvindt. Dat begon vermoe
delijk niet vee later dan in de USA, dus 
rond 1972. 

GEVOLG EB 

De suksesvolle ontwikkeling van lasertech
nieken zoals AVLIS en XLIS zal verschillende 
gevolgen hebben. 
Op CIVIEL KERBEBERGIE gebied zal er na 2000 
een geleidelijke vervanging optreden van de 
huidige verrijkingatechnieken door AVLIS en 
MLIS fabrieken, eerst in de VS, Frankrijk, 
Engeland, West-Duitsland en Japan, de landen 
met de grootste aantallen kerncentrales en 
met de omvangrijkste laser R&D programma's. 
Later zullen de meeste andere genoemde lan
den volgen, afhankelijk van de ontwikkeling 
van hun kernenergie programma's. Het is de 
vraag of laserverrijking goedkoper zal zijn 
dan met gasdiffusie of met ultracentrifuges. 
Indien de energieprijzen stijgen, zal de 
zeer energie intensieve gasdiffusiemethode 
zich al gauw uit de markt prijzen. Aangezien 
het grootste deel van de verrijkingakapaci
teit uit gasdiffusiefabrieken bestaat, die 
allemaal in staatshanden zijn ,zodat verlie
zen makkelijk bijgepast worden, zullen die 
toch niet gauw gesloten worden. Evenmin zul
len de centrifugefabrieken gauw dicht gaan. 
Deze hebben een veel lager energieverbruik 
dan gasdiffussieinstallaties, waarschijnlijk 
vergelijkbaar met AVLIS of KLIS. Door toe
passing van efficiäntere centrifuges zullen 
de kosten dalen en niet veel hoger uitkomen 
dan van AVLIS of KLIS. Centrifugefabrieken 
staan in de 3 Urenco-landen Engeland, West
Duitsland en Rederland en verder in Paki
stan, India, Braziliä en Japan. China bouwt 
er een. Gezien de hoge investeringen zullen 
die fabrieken zeker nog 20 jaar blijven 
draaien. Het resultaat van dit alles is dat 
pas rond 2010 ca de helft van de verrij
kingakapaciteit uit laserinstallaties zal 
bestaan. En dan nog alleen als het verdere 
onderzoek en de commercialisering sukses 
zullen hebben. 

Ingrijpender zullen de gevolgen zijn voor de 
KERBWAPENIBDUSTRIE en PROLIFERATIE. Aller
eerst zullen de militaire Pu-produktiereak
toren overbodig worden. Verder zullen snelle 
kweekreaktoren, die zeer zuiver kernwapen
plutonium kunnen produceren, voor militaire 
doeleinden ook niet meer nodig zijn. Aan
gezien de vooruitzichten van civiele kwee
kreaktoren ook niet rooskleurig zijn <de 



bouw van kommarciele kweekraaktoren wordt 
niet voor 2030 verwacht> zal dit reaktortype 
nauwelijks nog toekomst hebben. 
De PROLIFERATIEgevaren zullen aanzienlijk 
toenemen en zijn nu in feite al sterk toe
genomen, door de huidige en toekomstige 
verspreiding van laserverrijkingstechnieken. 
Er zal een verdere, moeilijk te kontroleren, 
vervaging optreden van de grenzen tussen 
militaire en civiele kernenergieprogramma's. 
De opsporing en kontrole van de kleine, mo
dulair te bouwen laserinstallaties zal moei
lijk tot onmogelijk zijn: ze passen in een 
kelder of garage. De al of niet illegale 
handel in kennis en onderdelen van AVLIS- en 
KLIS-installaties zal evenmin of slechter te 
kontroleren zijn dan nu het geval is met 
ultra-centrifuges. Wat verder een negatieve 
invloed zal blijven uitoefenen is de verde
ling van de wereld in nukleaire "have's" en 
"have-not's", een situatie die eenvoudig 

roept om OF verdere proliferatie OF om vol
ledige afschaffing van kernwapens. De hui
dige toestand is hypocriet en diskrimine
rend. Volgens het IPV mogen de landen die 
voor 1968 kernwapens bezaten, deze houden, 
ongelimiteerde hoeveelheden erbij maken, 
naar hartelust moderniseren, kernraketten 
produceren die bijna de hele wereld bestrij
ken en dat allemaal zonder enige sanktie. 
Verder mag geen enkel land dat, tenzij het 
geen IPV lid is, dan mag het wel. Landen die 
geen IPV lid zijn maar wel kernwapens heb
ben. ondervinden daar nauwelijks hinder van. 
integendeel, er wordt meer rekening met hen 
gehouden. Het IPV wordt verder uitgehold 
omdat de restrictieve nukleaire aksport
politiek van de BPV landen t.o.v. de niet
IPV landen niet werkt. Enerzijds bloeit in 
vele IPV landen een illegale nukleaire 
handel. Anderzijds hebben een aantal niet
IPV landen een nukleaire industrie opge
bouwd, dankzij de <al of niet openlijke> 
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steun van de IPV landen, en aksporteren 
ongestraft alle nukleaire kennis en instal
laties die ze maar willen aan iedereen die 
er om vraagt. Ze snoepen zo een stukje van 
de nukleaire markt af van de IPV leden. Het 
lijkt daarom wel alsof het IPV de prolife
ratie bevordert, in plaats van voorkomt.Dat 
ligt aan de hypocrisie en diskriminatie die 
in het NPV zijn ingebouwd. Dat valt alleen 
te voorkomen wanneer de kernwapenlanden 
officieel hun geloof in de nukleaire af
schrikking opzeggen en hun kernwapens af
schaffen. Als ze werkelijk in die afschrik
king zouden geloven, zouden ze het bezit van 
kernwapens moeten bevorderen. Immers, de 40 
jaar "vrede" tussen Oost en West wordt toe
geschreven aan het bezit van kernwapens. In 
die lijn voortredenerend zou er nooit meer 
oorlog komen als elk land kernwapens bezat 
<heilloze weg>. Het is duidelijk dat de 
afschrikkingsdoktrine achterhaald is. Sinds 
Tsjernobyl is het iedereen wel duidelijk 
geworden dat een kernoorlog leidt tot weder
zijdse vernietiging. Maar een wereld vol met 
chemische en nukleaire installaties is niet 
afhankelijk van kernwapens, een konventio
~pele oorlog volstaat. Zelfs z6nder oorlog 
dreigt een wereldwijde vernietiging en ver
giftiging. Het is paradoksaal dat een 'be
schaving' die als geen ander beschikt over 
de kennis en middelen om schoon en milieu
vriendelijk te produceren en te leven, juist 
het tegendeel doet. Prioriteit nr.lis het 
zo snel mogelijk stoppen met die vernie
tiging en vergiftiging. Het afschaffen van 
kernenergie en kernwapens is daar een deel 
van, maar niet voldoende. Het sprookje dat 
kernenergie nodig is om het broeikaseffekt 
en de zure regen te bestrijden, kan makke
lijk met feiten weerlegd worden. De bijdrage 
van kernenergie aan het mondiale energie
verbruik is nu ca 2,5~. Energiebesparing kan 
binnen 20 jaar een halvering opleveren van 
het energieverbruik. Duurzame energiebronnen 
zoals zon, wind en water kunnen over 50 jaar 
25% van het energieverbruik bijdragen. De 
daarvoor benodigde investeringen zijn een 
veelvoud kleiner dan wanneer kerncentrales 
voor diezelfde bijdrage zouden moeten zor
gen. In plaats van 400 kerncentrales, zoals 
nu, zouden er dan in 50 jaar 15.000 kerncen
trales van 6 miljard per stuk gebouwd moeten 
worden. Dat zijn er 300 per jaar, 6 per 
week. 
Het doorgaan van onderzoek naar ontwikkeling 
en bouw van laserverrijkingsfabrieken is een 
stap verder op die heilloze weg naar steeds 
meer kernwapens en kerncentrales. Het aan de 
kaak stellen en bestrijden van die ontwik
keling zijn volgens mij nopdzakelijk. Ieder 
die dat ook vindt roep ik op zich daar voor 
in te zetten op de manier die ieder voor 
zich het geschiktst lijkt. Kensen met ideeän 
en/of informatie kunnen bij mij terecht. 
joop boer 
marwixstraat 31 
9726 eb groningen 



HTR-subgroep 
Eerst werd er algemene informatie gegeven 
over de Hoog Temperatuur Reaktor (zie ook 
bijvoegsel in bet engels van WISE>, waarbij 
benadrukt werd dat door de geplande wereld
wijde export van deze reaktor dit thema ook 
een internationale rol moet spelen. 
Verdragen met China en de Sovjet-Unie zijn 
al getekend. 

Voor meer informatie over de HTR kun je kon
takt opnemen met de adressen in MUnster of 
Hannover: 

-AG gegen HTR, 
c/o Bi Umweltscbutz, 
Stephanusstrasse 25, 
3000 Hannover 91, 
BRD 

!aast de, voornamelijk gebruikmaking van de 
warmte is bij dit reaktortype ook zijn ge
bruik voor militaire doeleinden brisant. Bij 
de brandstofstaven wordt door Lithium 
toevoeging ritium gewonnen, dat voor de pro
duktie van de H-bom belangrijk is. Het is 
zeer belangrijk dat dit specifieke aspekt op 
internationaal nivo bekender gemaakt wordt. 

-WIGA AG HTR, 
c/o Umweltscbultzzentrum, 
Scbarnborststrasse 57, 
4400 MUnster, 
BRD 

Neem internationaal deel aan 
procedures <bezwaarschriften 
in Hannover> tegen de HTR. 

de inspraak
te verkrijgen 

A NOCLE.AR POWER PLANT IN 
EVERY TOWNT 

V4Jrtinfaehter Aufbeu eines Hochtemperaturretl<torvefllles 

(300.30&-4) WJSE-Amsterdam 

Authorities and lndu.stry offielals 
In West Germany are trying to 
obtain petmission to bulld new 
"High-Temperature-R.eactors" (HTR.s), 
- without beving to lnfonn tbe puti!e 
at which loeatlons these plants 
wm be built. Should they be 
suceessful, general perminion will 
be valld all over West Germany. 
In addltlon, as West German groups 
erganizing oprositlon to the HTRs 
wa . .'''Il, lf ap~oval for tbe new reaeter 

s ...... , ..... "....,. 

:.ïflU AA ..... ".. t<n••-l-uiJ 

design ia glven tor Germany, lt wil1 ~;;:::,'"':::;~!"".;: c::: 
be seen as a cood argument for -·· ._. .. ___ , 
u:portlng the H'T'Rs to "Third Workf" --""""'--'"" 
countries. Because HTRS are smaller 
(80 MWs te muimum 500 MWa) 
and eheaper than eommon light
water .reactors (LWRs), as well as 
"easy- to- handle" (UI), a "Third 
World" market is seen as highly 
possible and a great danger by 
West German environmental groups.. 
A report from AG gegen HTR9 a 
group In Hannover, West Germany 
erganizing against the HTR.s, de
scribes the new reactor design and 
ita dangerss 

HTRa au operated wlth uranium
tilled grephlte pebbles. One HTR
Modul contalna 350,000 of these 
pebbles. The HTR1 are ln a con
tainer abo made of graphite which 
la surrounded by a steel eont.2iner. 
But there 11 no eontafnment u lt 
ls known !n Llght Water Reeetors. 

Due to the c:haln resetion there 
are very high temperatures lnside 
the HTR.. 1\'h.Ue an LWR Is operated 

'1.~ 300 degreet Celsius, ln an BTR 
temperatures reaeh 700 to 1000 C. 
For tbla reason. Helium ia UH<! u 
a eooUng agent. Steam la pr-odl..r«< 
In the ~eeond elreulatlon tyatem. 

to be es~ially safe t:.e<laUM, they 
aay, a eore-meltdown ls f.tnpossi!'je. 
But tb ia Icnores the fa et tha t ln 
an aeeident large amounts of 
radloaethy can still be releaaed 
fnto tbe envtronment. U the eoolinc 
acent 11 loat, alr or ateam eould 
eome fnto the prlmary eoollnc 
system. Thi.J ean callle the graphlte 
to turn lnto carbon monoxide by 
oxidaUon or hydrogenic reaetton, 
whleh ean destroy the eontafner, 
or nen Ule whole bzild!..,g, twith ttd.s 
r-eaetlon, the graphite (the moderater 
o! the ehain reaetlon - or what 
slows down the neutrons) lt lost. 
0( turther concern lt the faet 
that there is no eme.rgency eooJ.J.J.
system. (While LWR.a hne tour 
Independent eooling aystem~, there 
b only one In an BTR..) Also, 1t 1s 
still not known yet how ateel will 
reaet in the long tenn under the 
hl gh temperatures and pressure 
neeessary. And. of course, nobody 
knows where the u.sed uranium 
wUl be stored. 

u .. ,.,.,......., • ..-~ .... 1! ...... " ........................... .. 
Lwa....,. - S.v•uttlff..,..",.,.: ,......,.. 
,.,.. -. ........ ,.,.,., .,. ICOht.,.."w. --o.--- .... 's. ......... .,." ........ ,""'· ~ ........ 

; • ...,.......,.kt Kaftt.......,.at-..dw." 

Who are the potentlal uaers of 
thls new resetort Jt la elear that 
HTRs will be uaed tor teeding 
heat lnto ehemieal plants (proees
aing heat) and lnto nets tor bea ting 
buildings (WISE NC 297, Nuelear 
Notes). This means that tbey will 
be built elose to plaees where 
people live - posslbly elose to, or 
even in, large eities! A.nd ot course, 
there's the export market. 

Interatom, a daughter eompany of 
the West German Siemens Corp., 
already plans export of the BTRs 
to other eountries where, said one 
of their spokespeople, the "politieal 
situation Is better" than In West 
Germany. However, the eompany 
sees approval by a Genr•n authority 
as a "key" for esploting the market. 
In Bergisch Gladbaeh, home of 
lnteratom, project groups have 
been set up to deal with interested 
eountries. Talks with China have 
been proeeedlng and lt appears I 
that a plant wm be buUt near 



Bejin&. But USSR, USA, eountrit-s 
ln South Amerlea, Afriea and Asla 
have allo expresaed their Interest. 

AG gegen HTR sees -=tien la ~ 
needed and is trying to mobllize e----
groups not only in Germany itselt, 
but in other European eountries, btenrtstcl'"""' 
espeeially those surrounding West 
Germany, to lodge Qbjeetlons. The 
situation Is eompli~ed, though. 

eo ...... BTRa are not only belng developed 
by lnt«!'ratom. They are also being 
dneloped by Aua Brown·Bovert 
(ABB), one of the world's biggest 
multinationals eetive in the nuclea.r 
lndustry. (ABB, though lts head 
ofrtee 11 in Zurieh, Swltzerland, 
la the result of a mereer between 
ASE.A Ab of Sweden and Brown
Boveri Ltd. of Switzerland, ao 
ln!orrnaUon trom thoee two eountries 
.-ould be •eleomed by AG gegen 
BTR.) ABB haa the standard types 
of BTR 100 and HTR 500 (the 
nwnber lndleates power In Mega
watts~ whlle lntel'8tom hu a sna.Der 
unit, called "HTR-Modul", of 80 
MWs. Some moduls ean be built In 
a seriel ("awltehed togéther") and 
Intera torn· suggests doing this wtth 
elght units, for a total of 640 
MWs. Even more eould be built in 
aueh a series ••• 

Ontll now, when a new nuelear 
plant was to be built in West 
Germany, there •as a lega.l prooed.lre 
eoneerning the partienlar .loeation 
of the plant. Construction and 
safety plans have been available ''""' 
to the publh: and people trom the 
area surrounding the site were 
able to lodge objections. But there 
Is a spedal artiele In Germa.n Atani: 
Law (AtG, or Atotngeut&h ArUcle 
7a 1111 that a eoneept tor a plant 
ean be apprond bJ tbe ufUlatorJ meant that liter no one ea.n objeet 
body "in advanee". Tt>J1 sneans to any HTR of the aamt tJpe belnr 
that all Important detaJls of eon- built at • partJeular plaee, becawe 
stru::tlcn artd safety ean be awo'f'lld objectlont to detalll wlll ben 
.bJ tbe autboritie. before a loe:ation alreedy been dealt wJtb lil tbe 
for the BTR lt known. Thlt allo advanee bearln&• 

Blokkade bij Dodewaard 
Omdat het een radikaal AKB kongres was, 
meest er natuurlijk iets gebeuren bij de 
kerncentrale Dodewaard, hemelsbreed 8 km 
verwijderd van Wageningen. Zaterdagavond 4 
februari werd over de aktie vergaderd, zo'n 
20 mensen uit Zweden, Finland, Frankrijk, 
lederland en West-Duitsland begonnen de 
aktie uit te werken. Al gauw bleek het een 
blokkade te worden, die om 22 uur meest 
aanvangen, omdat dan de werknemers gewisseld 
worden. 
We hadden te maken met taalproblemen, maar 
dat was nog wel op te lossen. 
Het grootste probleem bij het maken van een 
gezamelijke aktie was het grote verschil in 
aktiepraktijk in de verschillende landen. 
Het verschil tussen de strikt geweldloze 
opstelling van veel Zweedse mensen en de 
keiharde repressie-realiteit in de BRD, die 
strikte geweldloosheid bijna tot zelfmoord 
maakt, is ontzettend groot. 
Duitse mensen wilden niet gaan zitten op de 
brug naar de kerncentrale, omdat je dan veel 
te kwetsbaar bent als de politie ingrijpt. 
Zweedse mensen wilden desnoods languit op de 
weg liggen. Zij werken vanuit het idee: Het 
menselijke in de politie boven halen en dat 
bevorderen; zo de politie veranderen, zodat 
"als er revolutie komt de politie de wapens 
neer zal leggen". Om poli tie optreden te 
vermijden werd ook nog voorgesteld tegen de 
politie te zeggen dat we een blokkade van 
een uur wilden houden en dan weer weg gaan. 
De emoties waren al hoog opgelopen, in de 
trant van "hoe kun je zo dom zijn om toch 
uiteindelijk geweld te gebruiken" of juist 
van "hoe kun je zo dom zijn om je desnoods 
in elkaar te laten slaan" Andere dingen 
die speelden waren het risiko van uitzetting 

als buitenlandse mensen opgepakt worden, de 
tijdsdruk en de inschatting van hoe de 
politie zou reageren. 
Jederlandse mensen schatten in dat we 
misschien weggeduwd en een beetje geslagen 
zouden worden, maar geen massa-arrestatie of 
grootscheepse vechtpartijen. 

Uiteindelijk moesten we wel vertrekken omdat 
de werknemerwisseling niet op de uitkomst 
van onze diskussie zou wachten. 
Xet 30 mensen uit Jederland, Zweden, 
Finland, Duitsland, Frankrijk, Spanje en 
Italiä gingen we op weg. Dat we gingen was 
al een aktie want we waren door de voorbe
reiding zo ver uit elkaar komen te staan. 
Benmaal aangekomen bij de centrale begonnen 
al gauw mensen in te haken, sjaals over hun 
hoofden te doen, vooral vanwege de koude 
wind en mensen begonnen te zingen. In 't 
Duits klonk een anti-Kalkarlied, Spaanse 
liedjes en leuzen klonken daarna, iedereen 
zette zijn en haar flip van de diskussiei
voorbereiding opzij en maakte er het beste 
van. Het werd echt heel leuk, Griekse en 
Russische dansen werden uitgevoerd en we 
bouwden zelfs een menselijke toren. 
De reaktie van de politie was heel grappig. 
Al snel kwam er een auto en na een tijdje 
nog een. Later nog een bus en een honden
wagen. Ze reden een beetje rond en bleven op 
50 tot 100 meter afstand staan Wij hadden 
afgesproken dat we allemaal in onze eigen 
taal behalve Jederlands, zouden beginnen 
over ke~nenergie en dat Dodewaard dicht 
moet, als de politie iets zou vragen. Kaar 
ze vroegen niets. Ben keer probeerden ze met 
hun auto langzaam door de blokkade te 
rijden, maar dat lukte natuurlijk niet. Ben 



man -in burger, waarschijnlijk personeel- is 
langs de blokkade geglipt omdat te veel 
mensen aan het dansen waren. De rest van de 
werknemers, die zouden moeten wisselen heb 
ik niet gezien, maar misschien zaten ze wel 
in de politiebussen. 
Ia een uur zijn we opgehouden. We hadden ons 
plan- een uur blokkeren- uitgevoerd en 
konden weer terug naar waar het warm was: 
Unitas. We lieten een politiekorps achter 
waarvan sommigen ons met open mond nastaar
den. Een politiekorps dat er niets van 
gesnapt heeft. 
Een hoop mensen vonden het een rare maar wel 
leuke aktie. Ik vond het verschil tussen hoe 
we weggingen en hoe we terugkwamen heel 
kenmerkend voor de betekenis van deze aktie. 
Dat we ondanks de grote verschillen en 
ondanks de hoog oplopende diskussie die ons 
grote verschillen pijnlijk duidelijk maakte 
toch gezamelijk een aktie konden doen waar 
iedereen plezier aan had en die ons weer 

dichter bij elkaar bracht. 
P.S. Met dit verhaal wordt misschien de 
indruk gewekt dat je maar niet moet lullen 
maar doen. Deze mening ben ik niet toege
daan. Ik denk dat het wel goed is om te 
discussieren, maar dat je moet inzien dat de 
diskussie slechts verwijdering te weeg 
brengt je toch weer terug moet naar 't puur 
menselijke nivo van we willen toch een aktie 
doen met verschillende mensen en we willen 
er met elkaar iets van maken. In dit geval 
werkte het heel duidelijk zo. 
Iets anders is dat mij bleek dat het nog 
moeilijk zal worden om samen internationale 
akties op te zetten. Als ieder in zijnihaar 
land met zijnihaar aktiepraktijk bijvoor
beeld een grens-overschrijdend transport 
hindert met akties zal internationale aktie 
makkelijker zijn dan als je samen een aktie 
op gaat zetten. 

Jeroen. 



Evaluatie 
Jotulen Internationaal . Kongres AKB; 
evaluatie op zondagmiddag 5-2-'89 
notulist: Martin 

Heeft het kongres aan de verwachtingen 
voldaan? 

Het kongres heeft in ieder geval een goed 
beeld gegeven van de AKB's in de 
verschillende landen. Het is duidelijk 
dat er niet één europese AKB is. 
Het uitwisselen van info is belangrijk. 
Buurlanden, zoals lederland en Duitsland, 
kunnen door informatie uit te wisselen 
(beter> met elkaar gaan samenwerken. Info 
uit verdere landen is interessant,. maar 
zal niet direkt invloed hebben op wat er 
in eigen land kan worden gedaan; dit 
geldt bijvoorbeeld voor de informatie die 
duitse mensen uit Spanje krijgen. 
Mogelijk kunnen buurlanden in de toekomst 
gemeenschappelijk optreden. Het zal 
echter moeilijk zijn om invloed vanuit je 
eigen land op een ander land uit te 
oefenen. 

Waarom zijn er geen Oost-Europeanen? 
Dit is een bewuste keuze geweest van de 
organisatie van dit kongres; je moet 
ergens een grens leggen, het is moeilijk 
om daar mensen te bereiken en ze hier te 
krijgen, en tenslotte zouden de taalpro
blemen nog veel groter worden. 
Voor het volgende kongres worden wel 
Oost-Europeanen uitgenodigd. 

zou radikaal breder moeten worden 
opgevat volgens een deelnemer. 

- De organisatie van het kongres heeft uit
voerig gesproken over de keuze van het 
begrip dat gebruikt zou worden om de 
deelname te beperken. Het woord 'radi
kaal' is gekozen, omdat de organisatie 
dit het meest duidelijke woord vond. 
De algemene mening is dat het woord 
'radikaal' goed is om te blijven 
gebruiken en dat er geen verbreding moet 
plaatsvinden naar parlementaire groepen 
en de bij- behorende diskussies. Het 
kongres moet zich richten op basisgroepen 
e.d. 

Informatienetwerk: 
Het voorstel is een nieuwsbrief 1 maal per 3 
maanden uit te brengen. Deze zou bij voor
keur tweetalig moeten zijn. 
lederland wil de nieuwsbrief het eerste jaar 
uitgeven. la 1 jaar zal een ander land dit 
over moeten nemen. 
Het voorstel staat of valt uiteraard met de 
bijdrages vanuit andere landen. De taak van 

. :{4f de nederlandse groep zal vooral koördinerend 

Evaluatie van franse deelneem(st>ers; 
Ze waren slechts met weinig mensen 
gekomen. Ze worden beschouwd als het 
'enfant terrible' van de franse AKB. 
Ze hebben veel geleerd op het kongres, 
ook over de verhoudingen in verschillende 
landen. Ze hadden een goede ontvangst en 
de praktiese organisatie van het kongres 
was goed verzorgd. De inhoud van het 
kongres was breed. 
Ze vertrekken met tevredenheid en met 
meer vertrouwen. 

Er volgt een diskussie over welke groepen 
voor het kongres uitgenodigd hadden moeten 
worden. 
- Ju zijn radikale groepen uitgenodigd, 

maar radikaal betekent in verschillende 
landen niet hetzelfde. Volgend kongres 

zijn; er wordt geen redaktiebeleid gevoerd. 
Er moet vastgesteld worden wat de inhoud van 
de nieuwsbrief moet zijn. 

Een deel van de nieuwsbrief kan worden 
gereserveerd voor vragen die vanuit een 
land aan een ander land worden gesteld. 
De informatie die dit oplevert kan de 
eigen aktiviteiten ondersteunen. 
Er bestaat al een nieuwsbrief van WISE 
die de mogelijkheid biedt te publiceren 
wat je wilt. Reaktie: het blad WISE is 
een informatief blad, het geeft vrij 
objektleve informatie; de nieuwsbrief zal 
een ander karakter krigen door diskussie
bijdrages e.d. 
De nieuwsbrief moet een militant blad 
worden. In een objektief blad kunnen niet 
alle <radikale> groepen publiceren. 
Iedereen moet op de hoogte zijn van het 
bestaan van andere groepen en praktiese 
ervaringen moeten uitgewisseld kunnen 



worden. 
- Pas op dat het blad niet tot meer 

'theoretiese verwarring' en verdeeldheid 
door theoretiese diskussie leidt. 
Iedereen blijkt het eens te zijn met het 
uitbrengen van de nieuwsbrief. 

- Het adres voor de nieuwsbrief is 
hetzelfde adres als voor het kongres: 

LAKA 
Postbus 8094 
6710 AB Ede 

Bierbij dus een dringend beroep aan AKB
groepen uit alle landen om dingen op te 
sturen ! 

- De prakttese uitwerking van de nieuws
brief moet nog gebeuren. Hetzelfde geldt 
voor de lokale verspreiding. In de eerste 
nieuwsbrief zullen de verschillende 
mogelijkheden voor de verspreiding worden 
aangegeven. 

- Voordat de eerste nieuwsbrief wordt 
gemaakt, moeten er nog een aantal 
duidelijke afspraken worden gemaakt. 

- De franse deelneemster zegt met name 
ge~nteresseerd te zijn in stralingsmetin
gen. 

Volgend kongres 
Vanmorgen hebben de zweedse deelneem<st>ers 
aangegeven dat ze begin volgend jaar een 
vervolgkongres willen organiseren. 
- Hiervoor worden ook Oost-Europeanen 

uitgenodigd. 
- Het onderwerp zal weer kernenergie zijn. 

Bet onderwerp wordt dus niet uitgebreid 
naar bijv. milieu. 

- Er wordt een fonds georganiseerd voor 
verdeling van de reiskosten. 

- Bet 2e kongres wordt in het voorjaar van 
1990 in Zweden gehouden. 
Het onderwerp blijft kernenergie, maar 
als radikale groepen zijn we uiteraard 
ook radikaal tegen militarisme, seksisme, 

fascisme, racisme. 
Voor dit kongres waren weinig mensen met 
de voorbereiding bezig, waardoor 
diskussie& soms moeilijk liepen. Het is 
belangrijk dat er een lezersmap komt voor 
het komende kongres. 
Bet belangrijkste probleem bij dit 
kongres was het ontbreken van de 
voorbereiding in andere landen. De 
kommunikatie is een moeilijk punt. Voor 
het komende kongres is het belangrijk dat 
er een aktieve voorbereiding is vanuit 
ieder deelnemend land; niet af-wachten 
wat er in Zweden komt! 
Mensen die in voorbereidende werkgroepen 
zitten, moeten ook nadenken over de 
struktuur van de diskussie. 

Resolutie tegen repressie 
De resolutie is in het nederlands, duits en 
engals opgesteld. De tekst wordt in het 
naderlands en duits voorgelezen en vertaald 
naar het frans. 
- Wat zijn sociale gevangenen? Antwoord: 

mensen die gearresteerd zijn bijv. na 
diefstal die door sociale omstandigheden 
nodig was <proletaries winkelen>. 

- Een deelnemer vindt het niet goed dat er 
naast kernenergie andere onderwerpen 
worden genoemd in de resolutie; hij is 
bang dat dit tot verdeeldheid kan leiden. 

- De algemene mening is toch dat het juist 
goed is een brede resolutie tegen 
repressie uit te geven. 

- De resolutie wordt ondertekend door het 
kongres als geheel, daarbij worden de 
landen van de deelneem<st>ers genoemd. 

=== even pauze === 
Het italiaanse stuk dat eerst voorgelezen 
zou worden, zal in de eerste nieuwsbrief 
worden opgenomen. 

Afsluiting 
Helaas is het afgelopen... Bedankt dat 
iedereen er was en vaak een grote reis heeft 
gemaakt om hier te komen. 
Hopelijk is dit kongres het begin van meer 
en grotere gebeurtenissen! 
Veel dank aan de vertaal<st>ers! 
Veel dank aan Unitas! 
Zeer veel dank aan de organisatie!! 

@ 



Anti-Repressie Resolutie 
Opgesteld vanuit het Kongres van Radikale 
Anti-kernenergie-aktivisten. 
Overal vechten mensen voor een vrij leven, 
tegen atoomtechnologie, militarisme, genen
technologie, tegen alle vormen van mens
vijandige politiek. 
De schuldigen aan deze politiek worden 
nergens gecriminaliseerd, wel diegenen, die 
verzet bieden. 
We stellen vast, dat in alle vertegenwoor
digde landen plaatsvindt, in verschillende 
vormen en in verschillende sterkte. 
Van bespioneren tot politiegeknuppel tot 
isoleercel, alle methoden worden gebruikt om 
ons verzet te breken. 
Wij zijn solidair met iedereen, die door 
deze verschillende vormen van repressie 
getroffen worden. 
In hoeverre deze repressie zijn doel 
bereikt, hangt af van onze solidariteit. 
De volgende voorbeelden staan voor alle 
repressie. 
Wij eisen voo:r: 
FraDkrijk 
1> Weg met de wet over criminele verenigin

gen, die het criminaliseren van alle 
bewegingen mogelijk maakt. 

2> Vrijlating van alle gevangenen, die 
politieke vluchtelingen uit Italiä en 
Baskenland onderdak geboden hebben. 

3> Vrijlating van de totaalweigeraars. 
4> Stopzetting van de inzet van granaten en 

andere wapens tegen demonstranten. 
Groot-Brittaniä 
1> Het moet afgelopen zijn met kortingen op 

de sociale uitkeringen van mensen uit de 
arbeidersklasse. 

2> Weg met de "Public order bill", die 
demonstraties bemoeilijkt en die die 
politie zwaardere bewapening toestaat. 

3> Weg met de "State-secrecy bill", die de 
verspreiding van informatie over veel 
onderwerpen, zoals defensie en atoomener
gie bemoeilijkt. 

lederland 
1> Weg met artikel 140, die alle buitenpar

lementaire groepen tot criminele groepen 
bestempelt. 

2> Vrijheid voor de anti-militaristen Kees 
en Ka, die nato-gevechtsvliegtuigen 
beschadigd hebben, welke de Turkse 
regering in de oorlog tegen de Koerden 
gebruiken wilde. 

3> Vrijlating van alle vluchtelingen, geen 
uitzettingen! 

Belgiä 
1> Weg met de willekeur van de politie met 

hun chicaneuze identiteits-kontroles. 
2> Weg met het voorarrest van 30 dagen 

zonder kontrole. 
3> Vrijheid voor Chantal Paternostre, die 

sedert 3 jaar zonder proces in isolatie 
zit; ze wordt op grond van mager bewijs 
er van beschuldigd terroriste te zijn. 

Vest-Duitsland 
1> Direkte vrijlating van Ingrid Strab 1, 

die men ervan beschuldigt, bij een 
aanslag tegen de Lufthansa betrokken te 
zijn. De aanslag was gericht tegen sex
toerisme. 

2> Geen processen tegen saboteurs in 
Frankfurt a/d Main. 

Pinland/Zweden 
Stop met de repressie van de anti
kernenergie- en vredes- beweging. Deze 
bewegingen worden door de regering, 
kernindustrie, politie en de massamedia 
genegeerd en onderdrukt. De ware 
bedoelingen van de regering en de atoom
industrie worden verhuld. 

lsraäl 
1> Vrijheid voor Vanunu, die door de 

Israälische regering vanuit Italiä werd 
ontvoerd en tot 18 jaar gevangenisstraf 
is veroordeeld, omdat hij over Israäls 
atoombom-programma en haar samenwerking 
hierin met Zuid-Afrika bericht heeft. 

Stopzetting van de onderdrukking van homo's 
en lesbiennes. 

Vrijheid van alle politieke gevangenen en 
allen, die om economische/maatschappelijke 
redenen wetten hebben overtreden en daarom 
opgesloten zitten. 



Nieuwsbrief 
Op het afsluitende plenair (4-2> is 
besloten dat er een Nieuwsbrief zal komen 
voor de radikale AKB in Europa. De Neder
landse groep zal dit voor het eerste Jaar 
verzorgen. De bedoeling is 1 Nieuwsbrief 
per 3.maanden en bij voorkeur in 2 talen 
<Eng/Dui>. Zie verder ook verslag "Konti
nuering" en het voorstel voor "Transpor
tennetwerk". 
Ondertussen zijn we met de geïnteresseerde 
mensen uit Nederland bij elkaar geweest en 
hebben er verder over gepraat. Hier volgen 
een aantal punten die we besloten hebben: 

- We willen de Nieuwsbrief in West~ en 
in Dost-Europa verspreiden. 

- De Nieuwsbrief zal in S talen ver
spreidt worden <Duits, Engels, Frans, 
Spaans en Nederlands>, omdat we anders 
veel mensen/groepen uitsluiten. Het is 
natuurlijk voor ons wel iets meer werk, 
maar we vinden dat zo belangrijk dat 
we dat dan maar moeten aksepteren. 

- Het verslag van het Kongres (dit dus) 
is tevens de eerste Nieuwsbrief. 

- Verder hebben we gepland uit te komen 
in begin juli, oktober, december en ho
pelijk dan in januari/februari met de 
Reader voor het volgende Kongres in 
Zweden. Ook die willen we (i.s.m. Zwe
den) nog maken. 
De Nieuwsbrief heeft geen m1n1mum aan
tal bladzijden, het kan dus ook maar 1 
velletje zijn. We wachten niet tot er 
meer kopy is, maar gaan op vaste data 
verschijnen, om nog enigzins aktueel te 
kunnen zijn (dit in verband met met da
ta die in de NB moeten komen over de
mo's enzo. 

- Financieel: We ZlJn in Nederland hard 
bezig om geld voor de Nieuwsbrief bij 
elkaar te schrapen. Gelukkig zijn er 
nog wat klubs waar we wat van (verwach
ten te> krijgen. Voor ons is het belan
grijk dat veel mensen de NB ontvangen 
en lezen. Ideaal voor ons is dat we on
afhankelijk van abonnementsgeld kunnen 
draaien. Dat zal waarschijnlijk niet. 
lukken, maar we willen het al dan niet 
ontvangen van de NB niet alleen af la
ten hangen van de financiele reaktie. 
Hoe dat in de praktijk zal gaan zal 

moeten blijken, duidelijk moet wel 
ZlJn, dat dit geen vrijbrief is voor 
iedereen om so-wieso niet te betalen. 
Groepen/mensen die wel wat kunnen beta
len, worden vriendelijk doch zeer uit
drukkelijk gevraagd dat ook te doen. 

- Redaktioneel beleid: Hoewel we een ko
ördinerende funktie hebben en geen re
daktioneel beleid zouden gaan voeren, 
vinden we toch dat de inhoud aan een 
aantal kriteria moet voldoen. Voor ons 
zijn dat de volgendel 
a- er mogen geen persoonlijke vete's 
in uitgevochten worden, dat doen 
jullie maar onderling; 
b- de diskussie-stukken moeten geen 
herhalingen zijn, maar een stap ver
der; 
c- de stukken moeten begrijpbaar ziJn 
voor redelijk wat mensen, als stukken 
onbegriJpbaar ZlJn door het ontbreken 
van achtergrondinformatie, zullen wij, 
indien mogelijk, die info verwerken en 
anders in samen werking met de schriJ
ver/-fster kijken hoe het duideliJker 
gemaakt kan worden. 
d- de artikelen moeten gaan over voor 
de radikale AKB relevante onderwerpen. 
e- gebruik geen jargon, geen woordge
bruik dat alleen in J~llie 'scene' ge
bezigd wordt. Het is niet te vertalen 
en voor anderen vaak onbegriJpbaar. 

Dan nog wat algemene zaken: de Kopyslui
tingsdatum zal om prakttese redenen onge
veer een maand voor het uitkomen van de 
Nieuwsbrief ZlJn, dit in verband met 
vertalen. Hele korte stukjes (een paar 
zinnen>, bijv. data van demo's enzo k~nnen 
later, evenals al vertaalde stukken (in 
alle talen>. We z~den het sowieso fijn 
vinden als de artikelen al vertaald zouden 
ziJn, lukt het niet in alle talen, onze 
voorkeur gaat het meest uit naar Spaans, 
dat levert voor ons de meeste problemen 
op. 

Waar de Nieuwsbrief over zal moeten gaan 
staat duideliJk omschreven in het voorstel 
"Transportennetwerk• en in het verslag 
"Kontinuering•. 

de Nie~wsbriefgroep. 


	1 copy
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13 copy
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	29
	30
	31
	32
	33
	34
	35
	36
	37
	38
	39
	40
	41
	42
	43

