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aktie Ue-Almelo juni '81

Een aantal basisgroepen uit Noord
en Oost Nederland hebben beslo
ten toiblokkade- en prikakties
tegen de Ultra-centrifuge fabriek
in Almelo. Een deel van de uit
breiding van de fabriek, die zo
zwaar bestreden is in 1978, wordt
begin juni feestelijk geopend.
Niet zo feestelijk dus voor de
Antikernenergiebeweging, die juist
gegroeid is in het verzet tegen
de uitbreiding van deze fabriek,
een belangrijke internationale
schakel in de kernenergiecyclus.

De akties zijn aktief, openbaar,
decentraal en direkt.

aktief, openbaar
zoveel mogelijk mensen worden op
de hoogte gesteld van de aktie
en kunnen meedoen. De openbaar
heid is deel van de aktie. Hier
binnen zijn geheim voorbereide
akties mogelijk enzelfs nodig.

decentraal
Er vinden binnen het kader van

nde grote aktie" heel veel ver
schillende akties plaats: Een blok
kade bij de uc, aktie bij toele
veringsbedrijven en transporten,
een demonstratie enz.

kolofon--------
Het LEK-bulletin wordt uigege-
ven onder verantwoordelijkheid
van het Landelijk Energie Komi
tee en verschijnt met medewer
king van de NCO.
Het LEK-bulletin verschijnt mi
nimaal 6 maal per jaar. Het
~ördt gratis verstuurd aan alle
plaatselijke energiegroepen.
Een abonnement kost tl0,- p.j.
Een groeps-abonnement ko~t t6,
p.j. (10 of meer ex per groep).
Het LEK is gevestigd op het
tweede wetering plantsoen 9
Amsterdam 020/221366. Giro nr.
3567199.

Aan dit nummer werkten mee:
John Hontelez, René proos, Ben
Jalhey, Josefien Steenhuis,
Marcel Terlouw, Wise, PSP, PPR,
IKB, CPN.
Lay-out: Marcel Terlouw
Druk: Nivon.

direkt
De basisgroepen beogen met hun
akties een daadwerkelijke vertra
ging toe te brengen aan het atoom
programma, b.v. door personeel
en transporten de toegang te be
letten.

Als aktie kaders nemen de basis
groepen die van dodewaard gaat
dicht over, ook de inprinciepe
geweldloosheid.
Er wordt een tentenkamp opgesla
gen ergens in de buurt van de
uc· Dit kan opgebouwd worden
vanaf 14 juni (zaterdag). De
blokkade aktie begint 16 juni
(dinsdag) • De andere akties wor
den rond die tijd gevoerd, maar
elke groep beslist zelf wanneer
precies.
De blokkade duurt op z'n minst
tot en met zaterdag 20 juni.

Verdere inlichtingen:

Landelijk Overleg UC
Sekretariaat
Postbus 850
Deventer
05700/16404

ALMELO ACHTERGROND BOEKJE

Bij het LEK is nog voorradig
het in 1978 gemaakt Almelo Ach
tergrond boekje.
Het·gaat vooral in op de prolife
ratie aspekten, de werkgelegen
heid, demokratische vrijheden en
de toenmalig kamerdebatten.
prijs '5,- plus portokosten.

affiohe
GEEN KERNENERGIE OF KOLEN
----------------------~--NEEM' NMOLEN-------------
Di t affiche (bijgeslot~m in dit nummer)
is tegen minimale kosten (afhankelijk
van het aantal) te hestellen bij
st.EKOLOGIE Saenredamstraat 4A, A'dam
tel 020-792503.
(Als EKOLOGIE nr 15 verschijnt eind
mei KERNENERGIE IN BELGrE EN NEDERLAND,
88blz, illustraties, t 7,50 over Mol,
Doel, Borssele, Dodewaard, de opwerkings
kontrakten( Kalkar, Ahaus en de giro-
b Lauwakt.Le },
Dit is allemaal ook verkrijgbaar bij
Aktie Strohalm en de Strohalm-depots.



achtergronden
ALMELO DEBAT IN 1978 WAS SCHIJN
DEBAT

Op 28 april j.l. werd duidelijk
dat de beruchte Almelo debatten
in 1978, waar het met name span
de om de levering van verrijkt
uranium aan Brazilië, een schijn
vertoning was. De loyalisten van
het CDA wilden toen slechts le
veren aan Brazilië als dat land
mee zou werken aan een interna
tionaal plutoniumopslag regime,
waarmee de kans op misbruik voor
atoombomproduktie af zou nemen.
De loyalisten gingen voor de le
vering door de knieen nadat de
regering had aangegeven dat er
altijd nog een mogelijkheid zou
zijn op een later tijdstip dwars
te gaan liggen.
Per slot van rekening moet Neder
land een export vergunning afge
ven.
Nu bleek, uit verklaringen van
van Aardenne, dat de regering
in 1978 al wist dat niet Almelo
maar de engelse Urenco-fabriek
in eapenhurst dat uranium zou
leveren. Daarmee is de nederlandse
regering akkoord gegaan, en daar
mee heeft ze de laatste wapens
tegen levering uit handen gege
ven.

VERRIJKEN

Natuurlijk uranium bevat slechts
0,7% splijtbaar uranium-235, de
rest is het niet-splijtbare ura
nium-238. Om de kernsplijting in
de meeste soorten kerncentrales
op gang te kunnen houden is ech
ter een verhouding tussen U-235
en U-238 nodig van 3:97. Het na
tuurlijk uranium moet dus "ver
rijkt" worden. Door U-238weg
te halen wordt het percentage
U-235 langzamerhand hoger. Er zijn
verschillende methodes. De fran
sen passen gasdiffusie toe, de
zuid-afrikanen en israëliërs pro
beren het met laserstralen en E
ngeland, West-Duitsland en Neder
land hebben gekozen voor de Ul~

tracentrifuge; Uranium in gasvor
mige toestand wordt in zéér snel

ronddraaiende trommels gebracht.
Het iets zwaardere U-238 wordt
wat meer naar buiten geslingerd.
Het iets lichtere U-235 blijft
wat meer in het midden. Door het
gas in het midden weg te zuigen
en deze handelingen met dat gas
vele malen te herhalen neemt het
percentage U-235 in het gas toe.
Het afvalproduk~ van een verrij
kings fabriek is dus een grote
hoeveelheid verarmd uranium (met
een zeer laag percentage U-235).
Het produkt, verrijkt uranium,
gaat naar een brandstofstaven
fabriek.

Verdrag van Almelo

Engeland, West-Duitsland en Ne
derland waren alledrie bezig met
het ontwikkelen van de Ultra-cen
trifuge technologie. Op 4 maart
1970 werd het verdrag van Alme-
lo afgesloten, waarin tot vergaan
de samenwerking werd besloten.
Dit verdrag werd officieel van
kracht op 19 juli 1971, toen het
engelse parlement als laatste ra
tificeerde.
Een gemengde kommissie, bestaan
de uit één ambtenaar van elk land
moet op de uitvoering van het
verdrag toezien. Uiteindelijk
zijn de drie regeringen verant
woordelijk.
Naast het verdrag werd een geza
melijke onderneming opgericht,
Urenco genaamd. URENeo sluit kon
trakten af met eigenaren van
kerncentrales en verdeelt die kon
trakten onder de aandeelhouders,
te weten Urenco-UK en Urenco-Ne
derland.
Urenco-UK heeft fabrieken in Ca
penhurst staan en is voor 96%
van het engelse overheidsbedrijf
BNFL. De overige 4% zijn van UCN
en het duitse Uranit.
Urenco Nederland heeft fabrieken
in Almelo staan. Urenco-Nederland
is voor 49% in handen van de UeN,
voor 49% in handen van Uranit
en voor 2% van BNFL. In West
Duitsland staan (nog) geen ver
rijkingsfabrieken, omdat de ove
rige westerse landen er tegen wa-
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ren dat West-Duitsland alle onder
delen van de splijtstofcyclus in
handen zou krijgen (je weet maar
nooit met die stauss). Overigens
wil West-Duitsland over enkele
jaren toch een UC-fabriek gaan
bouwen, in Gronau, vlak over de
grens bij Almelo.
De gemengde kommissie moet er
voor zorgen dat Urenco optimaal
kan draaien en tevens moet zij
toezien op de bescherming van
de technologie, de uitvoering,
materiaal en verrijkt uranium en
moet beslissingen nemen over het
deelnemen van andere landen.
Elk land heeft in principe een
vetorecht in die kommissie.
Het verdrag he~ft een onbeperkte
looptijd. Alleen is vastgesteld
dat in de eerste tien jaar geen
van de landen eruit kunnen stap
pen. Na die tien jaar geldt nog
slechts een opzeg termijn van 1
jaar.
Sinds 1975 wordt er in de tweede
kamer al gesproken over het op
nieuw afspreken van zo'n termijn
van tien jaar waarin iedereen
vast zit (tenzij ~ partners
besluiten tot opzegging, dat kan
altijd).
Bij de Almelodebatten in 1978
heeft Ter Beek van de PvdA ech
ter een motie ingediend waarin
vastgelegd werd dat alvorens een
dergelijke nieuwe afspraak ge
maakt wordt éérst een gezamelijk
exportbeleid vastgesteld wordt.
Die motie werd aangenomen. Van
Aardenne meldde op 6 april 1981
dat van zo'n beleid nog geen spra
ke is. Vanaf 19 juli dit jaat
is daarmee het verdrag van Al
melo min of meer "vogelvrij" ge
worden. Nederland kan er uitstap
pen, maar andere landen eveneens
als Nederland te moeilijk gaat
doen.

Het machinepark van URENCO

In Capenhurst staat een proef fa
briek van de BNFL van 20-25 ton
opwerkingskapaciteit per jaar.
Urenco-UK heeft er een 200 ton
demonstratie fabriek staan en
er wordt een 500 ton-fabriek ge
bouwd (ook bezit van Urenco-UK).
In Almelo staan twee proeffa
brieken van elk ongeveer 25 ton,
een van UCN en een van Uranit.

Verder heeft Urenco-Nederland er
een proeffabriek van 200 ton
staan en wordt gebouwd aan een
fabriek van 1000 ton (hiervan is
een gedeelte binnenkort klaar.
Deze laatste fabriek is eveneens
van Urenco-Nederland. In 1982 wil
Urenco op deze manier een verrij
kingskapaciteit hebben van 2000
ton.
Er zijn wilde plannen tot verde
re uitbreiding, tot 10.000 ton,
maar gezien de huidige overkapa
citeit op de wereld verrijkings
markt zal dat voorlopig nog wel
niet doorgaan.

De leveranties van verrijkt ura
nium:

In de order portefeuille van U
renco zit tot 1995 voor 20.000
ton verrijkingsarbeid (Urenco
koopt of verkoopt geen uranium,
maar pleegt alleen verrijking,
het natuurlijke, verrijkte en ver
armde uranium blijft bezit van
de opdrachtgevers, dus de elek
triciteitsbedrijven).
10.000 ton wordt hoedan ook gele
verd (fixed commitments), de an
dere 10.000 ton hangt af van de
vordering van de bouw van bepaal
de reaktoren (requirement con
tracts). 80% van de afzet van
Uren co vindt plaats binnen de
drie Uren co landen.
Brazilië is het meest bekende
land dat verrijkt uranium van U
renco wil hebben. Het heeft een
kontrakt afgesloten voor 2000
ton. Brazilië heeft op 25 juni
een verdrag met west-Duitsland
afgesloten voor de levering van
8 kerncentrales, een verrijkings
fabriek, een splijtstofstaven
fabriek en een opwerkingsfabriek.
Omdat Brazilië uranium heeft zou
het daarmee de heie splijtstof
cyclus in bezit hebben. Een on-



aanvaardbare zaak in een land
waar de generaals zO graag een
atoombom ontwikkelen om hun su
perioriteit in zuidelijk-Ameri
ka vast te leggen.
West-Duitsland zou minimaal 10
miljard DM krijgen en 10% van
alle uranium die in brazilië ge
vonden wordt.
De verrijkingsfabriek zou er pas
zeer laat komen en dus had Bra
zilië verrijkt uranium nodi~.

Urenco wilde dit wel leveren,
maar in het nederlandse parle
ment was daar verzet tegen. Hoe
wel de regering het parlement
daar best buiten had kunnen la
ten, besloot de Regering de Uyl,
onder druk van m.n. D'66, PPR en
PvdA, de kamer in dit geval te
laten beslissen.
De afloop daarvan is bekend. De
kamer (althans CDA, VVD en klein
rechts) stemde toe.
In Brazilië verloopt het atoom
programma echter niet naar wens.
De eerste kerncentrale Angra-l,
die nog van amerikaanse makelij
is en amerikaans uranium gebruikt,
is met veel vertraging afgekomen,
en van de 8 duitse wordt nog
slechts aan de eerste twee ge
bouwd, zeer langzaam. Ook heeft
Brazilië problemen met het op
tijd leveren van natuurlijk ura
nium aan Urenco.
Sinds kort is dus bekend gewor
den dat het verrijkte uranium
niet vanuit Almelo, maar vanuit
eapenhurst zal worden geleverd.
Eind maart zei van Aardenne daar
al over: "Per kontrakt zal ••••••
op grond van technische en be
drijfsekonomische gronden en de
mogelijkheden tot eventueel nood
zakelijke exportverzekering be
zien worden welke specifieke ver
rijkingsarbeid voor Brazilië in
derdaad voorhands in eapenhurst
plaatsvinden".
Door de linkse partijen werd in
het Almelo debat van 28 april
dit jaar fel op deze truc gerea
geerd. Nederland heeft nu dus
geen enkele mogelijkheid meer de
levering te dwarsbomen of te ver
tragen. Van Aardenne antwoordde
dat het verdrag van Almelo nu
eenmaal regelde dat Urenco de
opdrachten verdeelde, dus er was
niets aan te doen.
Hij liet ook doorschemeren dat

de nederlandse regering al in
1978 wist dat eapenhurst en niet
Almelo zou leveren:

ueN niet rendabel: Staat subsi
dieert verder.

De nederlandse partner in Uren-
co Nederland, de NV UeN, bestaat
uit de nederlandse staat (53%),
DSM (10%), Philips (10%), Shell
u ovi , RSV (7,5%) en VMF (7,5%).
Op de oprichtingsdatum (4 novem
ber 1969) was er in totaal voor
14.002.000 aan aandelen gestort.
De staat betaalde daar 12.200.230
van (EeN 1870). Verder werd door
de aandeelhouders voor 196.500.000
aan achtergestelde renteloze le
ningen verstrekt (waarvan de
staat 153.054.000 voor z'n reke
ning nam, de industrie 143.425.000
en ECN 121.000).
De NV UeN bouwde en centrifuge
fabriek en een 25 tons verrij
kings-proeffabriek.
In het verdrag van Almelo werd
o.a. geregeld dat in Almelo een
200tons verrijkings-demonstratie
fabriek moest komen. De staat
stelde daarvoor 1159,2 miljoen
terbeschikking.
In 1978 is dan besloten tot ver
dere uitbreiding van de kapaci
teit. De industrie wilde daar
echter niet aan betalen (en ook
al aan de 200 tons fabriek blij
ken ze niet te hebben meebetaald).
Het aandelen kapitaal werd boven
dien te klein voor een derge-
lijk kapitaalsintensief bedrijf.
Daarom stelde de regering op 17
juni 1980 voor de aandelen ver
houdingen in de NV UeN te yer
anderen. Zij wil 1159,2 miljoen
die zij in de twee honderd tons
fabriek hadden gestopt in aande-
len omzetten. Het totale aande
lenkapitaal zou, dus op 1163.201.560,
waarvan in totaal f 161.400.660
in handen van de staat. De staat
zou dus ongeveer 99% gaan bezit
ten. EeN zou verdwijnen als aan-
dee lhouder •
Voor de huidige uitbreiding (1000
ton, in gedeelten te bouwen),zou
in totaal f450 miljoen "vreemd"
kapitaal aangetrokken moeten
worden. (op 27/10 werd in de ka
mer geproken over 750 miljoen in
lopend geld tot 1985) De staat
zou voor 47% van dit bedrag ga-



rant moeten staan.

Dit alles komt er op neer dat de
staat vrijwel alle financiele ri
siko's op zich neemt. De invloed
van de industrie zal echter groot
blijven (zoals hier onder blijkt).
In ruil voor deze aandeelhandel
heeft de indugtrie haar claim
van f 43.425.000 kwijtgescholden.
(Overigens blijkt dat tot 1979
al f137.000.000 verlies is ge
maakt, wat door die kwijtschel
ding vermindert tot f93534000).

Meer invloed van de staat.

Het wetsvoorstel bleek niets meer
of minder te zijn dan een kado
aan de grote bedrijven, die ook
in de NV UCN zitten. Zij houden
een meerderheid in de Raad van
Commissarissen, en kunnen gebruik
blijven maken van de kennis die
ze, op kosten van de staat dus,
in UCNverband ontwikkelen. Boven
dien geven de voorgestelde nieuwe
statuten de mogelijkheid alsnog
méér aandelen te verkopen, bij
voorbeeld aan die zelfde bedrij
ven. Bijvoorbeeld als er winst
gemaakt wordt.
De linkse partijen hebben op 28
april gepleit voor een besluit
vormings-struktuur waarin het par
lement het laatste woord krijgt
over álle kontrakten waarbij de
NV UCN betrokken is. CDA en VVD
verwierpen die motie, zij vinden
dat je de NV UCN als een kommer
ciele onderneming moet zien, die
in konkurrentie slag met ander
ren ligt, en parlementaire be
sluitvorming zo vertragend en be
lemmerend werken dat de UCN kon
stant zou verliezen. Zelfs een
motie waarin PPR,pvdA en D'66
pleitten voor een meerderheid
van de staat in de raad van com
missarissen haalde het niet. Een
motie-Lansink (CDA) werd als e
nige aangenomen. Daarin werd ge
pleit voor een groter aantal
commissarissen vanuit de overheid
of een kleiner aantal vanuit het
bedrijfsleven, zonder dat dat
tot meerderheid hoeft te leiden
(de verhouding zoals de regering
zich voorstelde is: 4 staatskom
missarissen, 8 van het bedrijfs
leven, waarbij de voorzitter door
ECN of DSM geleverd moet worden,

en 1 vanwege de werknemers). Ook
pleitte de motie voor samenwer
king tussen de ministeries van
Ekonomische zaken, Volksgezond 
heid en milieu hygiëne en Socia
le zaken bij het benoemen van de
overheidscommissarissen.

Sluit de UC

De Ultra Centrifuge fabriek in
Almelo moet dicht. dat zou een
belangrijke bijdrage aan de strijd
tegen kernenergie zijn, belang
rijker wellicht nog dan de slui
ting van kerncentrales. De UC te
Almelo is nl. een belangrijk on
derdeel van de internationale
splijtstofcyclus.
De PvdA die de sluiting van kern
centrales erg belangrijk zegt
te vinden, is over de sluiting
van de UC nog niet zo ver. In
haar programma staat dat de ue
gesloten moet worden in 1995 en
dat daarom geen nieuwe kontrakt
ten meer mogen worden afgesloten.
Sluiting nu wijst ze af, want dat
zou 2 miljard gulden kosten. Een
diskussiabel bedrag. Allereerst
is het de vraag of deze fabriek
ook echt rendabel zal gaan worden.
Van Aardenne verwacht 180-200
miljoen netto winst tot 1995.
Volgens hem zou onmiddelijke
sluiting vele honderden miljoe
nen guldens kosten.
Sluiting is goedkoper. De PvdA
gaat er vanuit dat de kont rak-
ten verkocht worden. Die kunnen
echter ook verbroken worden.
Dat is niet zo netjes, maar ja,
zijn de generaals van Brazilië
netjes ?, of de atoom bazen van
West Duitsland ? Verder wordt erg
veel geld berekend voor vervan 
gende werkgelegenheid. Maar ver
vangende werkgelegenheid voor der
gelijke gespecialiseerde mensen
moet toch z'n geld zelfstandig
op kunnen leveren ?
De fabriek is nu nog niet hele ..
maal gebouwd. Een deel van de in
vesteringne zijn dus ook nog
niet verricht.

Sluit de UC!!

B:------------------



België in greep van atoom enkapitaal
In Belgie is weer van alles aan de hand. Door deelname in de
belgische SEP heeft de Staat de atoomindustrie een enorme finan
ciële en politieke steun bezorgd. Over enkele weken dreigt dit
al uit te monden in de konkrete doorbreking van het "nucleair
moratorium" dat sinds enkele jaren bestaat. Plannen voor 2 nieuwe
kerncentrales bij Doel worden dan waarschijnlijk goedgekeurd.
Tenslotte komt het ogenblik nader dat over de toekomst van de
opwerkingsfabriek Eurochemic gesproken gaat worden. In een parle
mentair debat over energie.
De Anti-Kernenergie Beweging in België heeft het druk.
Hieronder een overzicht van de gebeurtenissen en plannen.

OVERHEIDSBEDRIJVEN IN DE
VERDRUKKING

Drie grote partikuliere onder
nemingen, EBES, INTERCOM en
UNERG bezitten samen 86,3%
van de produktiemiddelen en
produceren 89% van de elek
triciteit (cijfers 1979).
Deze privësektor wordt gekon
troleerd door twee machtige
banken; Sociëtë Gënërale en
Bank Brussel Lambert.
De drie kleine overheidsbe
drijven, ESW uit Gent, WVEM
uit Harelbeke en Socolië uit
Luik bezitten samen slechts
5,1% van de produktiemiddelen
en 3,5% was hun produktiedeel.
De rest van de middelen en
produktie behoort bij zelfop
wekkende industrieen.

EBES, INTERCOM en UNERG be
zitten samen de kerncentrales.
Zij koordineren hun werk in
enkele organen, waarvan het
BCEO (Beheerscomitee voor de
Elektriciteits ondernemingen),
het CPTE (Comitee voor de Pro
duktie en het Transport van
Elektriciteit) en de CaZorie
poot (gezamenlijke inkoop van
fossiele brandstoffen) de be
langrijkste zijn. Deze drie
organisaties zijn te vergelij
ken met de SEP in Nederland,
met dat verschil dat de SEP
uit overheidsbedrijven bestaat.
De belgische overheidsbedrij
wn spelen een marginale rol.
Ze hebben slechts kleine cen
trales, kunnen niet meedoen
met de Caloriepool (en moeten
dus meer betalen voor hun
brandstoffen) en zijn zelfs
niet aangesloten op het kop
pelnet. Dat laatste betekent
dat ze geen overschotten kun-

nen verkopen aan andere elektri
citeitsbedrijven.
Een ander nadeel t.o.v. de par
tikuliere ondernemingen was dat
deze laatsten kernenergie opwek
ten, die volgens de gebruike
lijke manieren van reken goed
koper is.
De overheidsbedrijven dreigden
failliet te gaan.

DE REGERI~G GRIJPT IN
DE WINNAAR IS HET GROOTKAPITAAL

Enkele maanden geleden is een
"etektriaiteitskonventie" ge
sloten tussen de belgische re
gering en de partikuliere onder
nemingen. Besloten werd dat de
drie openbare bedrijven overkoe
peld zouden worden tot een
nieuwe Samenwerkende Vennootsahap
voor Produktie van EZektriaiteit
(SPE). Deze SPE zal haar aandeel
in de elektriciteitsproduktie in
1995 tot 15% opgevoerd hebben.
De SPE zal tevens volwaardig
lid worden van de BCEO, CPTE en
Caloriepool. Op korte termijn
zal de SPE een participatie ne
men van 4% in de vier in aanbouw
zijnde kerncentrales. Die bouw
gaat 140 miljard francs kosten,
en de SPE zal daar 9 miljard aan
bijdragen. Maar een andere af
spraak is nog van groter belang.
Tot nu toe mochten de elektrici
teitsbedrijven bij prijsverho
gingen alleen uitgaan van brand
stofkosten. Vanaf nu mogen ook
investeringen meegerekend worden.
Dat betekent een hele uitko~st

voor de door de last van die 140
miljard geplaagde ondernemingen.
Hogere elektriciteitsprijzen
zijn het gevolg.
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En daar blijft het niet bij.
Als de vier nu in aanbouw
zijnde kerncentrales klaar
zijn (1982-1985) en de elek
triciteitsafname blijft op het
huidige peil, dan is er sprake
van 70% overkapaaiteit!
Daar wordt de overheid mede de
dupe van. Die gaat dus meedoen
aan het stimuleren van het
elektriciteitsverbruik. zo
gaan de overheidsbedrijven nu
ook het propagandablaadje
"Reddy Kilowat~ verspreiden.
De VAKS (Verenigde Aktiegroepen

Kernstop) heeft berekend dat
de totale kosten van deze af
~raken (die 30 jaar gelden),
70-100 miljard overheidsfrancs
zijn. VAKS noemt dit een finan
ciële staatsgreep van de So
ciété Générale en Brussel Lam
bert.

VERZET BAATTE NIET

De VAKS heeft zich tegen deze
konventie verzet. Zij richtte
zich vooral op de SP/PS (de
belgische tegenhanger van de
PvdA) en werd daarin gesteund
door de Jong Socialisten.
De SP/PS is voor vergroting
van de overheidsinvloed in de
energiesektor, maar volgens
VAKS heeft de huidige konven
tie daar weinig mee te maken.
2b heeft de SPE slechts één
stem in de beheers- en koor
dinatieinstellingen, tegenover
de partikuliere ondernemingen
samen drie. En omdat alles daar
met 2/3 meerderheid besloten
wordt, maken die laatste de
dienst uit.
Verder krijgt de overheid een
vertegenwoordiger in de be
heersorganen van de privések
tor, maar die kan beslissingen
slechts één maand ophouden.
Een parlementaire behandeling
van de elektriciteitskonventie
was niet nodig. Minister Claes
(SP) van Ekonomische Zaken
mocht het allemaal zelf afhan
delen.en deed dat ook. VAKS en
JS hebben de SP ertoe kunnen
brengen hun regeringsdeelname
voor de strijd voor meer échte
greep op de partikuliere sek
tor in te zetten.

8

DOEL-5 EN DOEL-6

Een week of zes geleden brachten
de partikuliere elektriciteits
bedrijven hun gezamenlijk Uit
rustingspZan uit. Dat plan is
te vergelijken met het Elektri
teitsplan van de SEP. In dat
plan wordt geopteerd voor 2
nieuwe kerncentrales. Naast de
drie bestaande (Tihange-l en
Doel-l,2) en de vier in aanbouw
zijnde (Tihange-2,3 en Doel-3,4)
zouden dit dus de 8e en ge bel
gische kerncentrale worden.
Volgens welingelichte kringen
moeten ze in Doel komen.
Nu is er al jaren echter sprake
van een "nualeair moratorium".
Dat houdt in dat er geen beslis
singen over kerninstallaties ge
nomen mogen worden voordat er
een parlementair debat over
energie is geweest. Ook de
nieuwe regering heeft zo'n mo
ratorium in z'n regeringsver
klaring gezet. Het ZOu dus
logisch zijn dat het Uitrustings
plan op dit punt afgekeurd gaat
worden. Daar is het VAKS echter
niet zo zeker van.
De regering heeft wettelijk 2
maanden om het uitrustingsplan
goed te keuren.
In de eerste maand wint ze ad
vies in bij het Komitee voor
Gas en Elektriciteit, waarin
vertegenwoordigers van werkge
vers, overheid en vakbonden zit
ten. Dat komitee is echter ver
deeld. De vertegenwoordiger van
de ACV (de christelijke vakbon
den) wil niet verder gaan dan
toestemming voor één kerncentra
le (de andere vakbonden, de ABVV,
is niet meer vertegenwoordigd).
De regering kan zich dus niet
eens achter een eenstemmig ad
vies van dit Komitee verschui
len.
Het Landelijk Energie Komitee
heeft, in samenwerking met VAKS,
een open brief aan de belgische
regering opgesteld. Momenteel
stromen de eerste ondertekening
en van organisaties binnen. We
hopen er een groot aantal orga
nisaties achter te krijgen.
Het gaat om kerninstallaties
in de buurt van Nederland, per
slot van rekening.



BBMD;
BELGISCHE BREDE MAATSCHAPPIJKE
DISKUSSIE

Al enkele jaren wordt "gewerkt"
aan de voorbereiding van een
parlementair debat over energie.
Dat debat moet er nu snel komen,
want de beslissing om Eurochemic
(de opwerkingsfabriek te Mol) te
heropenen en uit te breiden is
ervan afhankelijk. Veel arbeids
kontrakten lopen binnenkort af,
en blijvende onzekerheid zal tot
verlies van technici gaan leiden.
Het VAKS heeft weinig vertrouwen
in het debat. In de politieke
partijen is de diskussie over
energie nog nauwelijks gevoerd.
Bovendien is er geen mogelijkheid
voor milieuorganisaties e.d.
om mee te praten. Het VAKS heeft
dan ook een kampagne opgezet rond
de volgende eisen:

1. Het parlementair energiedebat
moet GRONDIG ~orden voorbereid
20~el binnen de partijpolitie
ke als binnen maatsahappelijke
o:r:oganisaties.

2. Een BREDE MAATSCHAPPELIJKE
DISKUSSIE moet georganiseerd
worden waarbij de diverse be
leidsmoge lijkheden en stand
punten aan bod komen en wor
den getoetst op hun konsek~en

ties op het technisahe~ finan
ci~le en soaiaal-ekonomische
vlak~ en waarbij aspekten 20
als tewerkstelling en leef
milieu uitdrukkelijk worden
betrokken.

3. In afwachting van de resulta
ten van deze BMD mogen GEEN
NIEUWE NUKLEAIRE OPTIES geno
men worden. Het bestaande
nukleaire moratorium dient
dus gehandhaafd te worden.

In de ko~ende maanden worden in
Vlaanderen tal van openbare avon
den georganiseerd om kracht bij
te zetten aan deze eisen. Op 11
juli zal een aktie worden ge
voerd bij Doel en in september
zal in Turnhout (hij Moll een
internationale manifestatie wor
den gehouden.
Verdere informatie:
Verenigde Aktiegroepen Kern Stop
Breughelstraat 31-33
2000 Antwerpen 09~32.31.186592

exclusief management
tn een a~tikel in het blad
Bedrijfsdocumentaire kunnen w~J

k~nnismaken m~t ir.Tiktak,adjunct
directeur van de PZEM en verant
woordelijk voor het functioneren
van de centrale Borssele.
De ingenieur blijkt een tevreden
mens te zijn,vol vertrouwen in
de kerncentrale die hij beheert.
Bij vergelijking tussen het aan-
tal mijnongelukken de laatste
jaren en het aantal ongelukken
met kernenergie,blijkt volgens
Tiktak het eerstgenoemde aantal
veel groter te zijn dan het laatste.
(geen wonder natuurlijk als je
bedenkt hoe intensief en voor
hoe lang al mijnbouw gepleegd
wordt.red.)
Dat neemt natuurlijk niet weg
dat ook Tiktak zich realiseert
dat de gevolgen bij echte cala
miteiten erg zwaar zullen zijn.
"Er kan altijd een ongeluk gebeu
ren,maar de berekende kans is een
keer in de twintig miljoen jaar,
waarbij dan bovendien de gevolgen
mee kunnen vallen. (uiteraard niet
wanneer de zaak zou exploderen)".
Ook vanuit milieutechnies oogpunt
blijkt kernenergie volgens Tiktak
mee te vallen.Onze conventionele
brandstofcentrales verhogen nl.



het CO 2 gehalte in de atmosfeer
zodanig,dat de mensheid hierin op
een gegeven mOment niet meer zal
kunnen leven.Maar:"Veronderstel
dat er ergens ter wereld een zeer
errtstiÇ1 o nç e Luk gebeurt met, een
kerncentrale.Dan zal dit ongetwij
feld veel levens eisen.Maar ••• het
valt niet te veronderstellen dat
het absoluut alle leven zal ver
woesten.Dat is zelfs bij één on
geluk een onmogelijkheid.waarmee
gezegd is dat de continuïteit van
het menselijk leven op aarde,en
dan in zijn totaliteit, gebaat zou
zijn met kernenergie".
Tiktak vindt het alleen jammer
dat er een afvalprobleem is want:
"dat is nou net hetgene wat zoveel
stof doet opwaaien fl

•

"Ik voorzie een periode van 40
tot 50 jaar,waarin we afhankelijk
zullen zijn van kernenergie.Daar
na zien we vel weer verder."( ••. )
Personeelsproblemen heeft de cen
trale niet."De m~nsen die bij de
centrale komen werken hebben op
de eerste plaats een positieve
instelling tegenover kernenergie
en hebben bovendien veelal een
hogere opleiding op dit gebied
gevolgd. Meer dan de helft van de
200 werknemers zijn TH of HTS in
genieur~.Die weten waar ze mee
bezig zijn en hebben vertrouwen
in de techniek".
Wel is het zo volgens Tiktak,dat
er nog maar nauwelijks studenten
in Nederland zijn die kernfysica
gaan studeren,omdat het op dit
moment onzeker is o f zij in die
richting in ons land een baan
zullen vinden. "Dat betekent dat
we over enige tijd met te weinig
afgestudeerden zitten en dat wordt
een beroerde situatie". ( •.• )
Echt vervelend,vindt ir. Tiktak,
zijn actievoerders:"Een hekel heb
ik soms aan actievoerders. Het is
een rare gewaarwording, wanneer
je 's ochtends het bedrijfsterrein
niet kunt betreden,omdat zich aller
hande lieden aan het hek hebben
vastgeketend. Ook hebben we een
keer een bestorming meegemaakt
terwijl we in het gebouw aanwezig
waren.Hoogst onprettig. Discussie,
op een normale manier,vindt ik
prima,maar dergelijk,puur destruc
tief gedrag,begrijp ik niet".
En dat is toch voor ons weer
prettig om te veten.

iO

28 verjaardag

Harrisburg ongeluk

Op zaterdag 28 maart demonstreer
den meer dan 15000 amerikanen
in Harrisburg,Pennsylvania.Hun
eisen waren sluiting van de TMI
kernreactor en behoud van werk
en werkgelegenheid.Deze demon
stratie was in zoverre belang
rijk dat voor de eerste keer gro
te delen van de arbeidersbeweging
in Amerika massaal van hun onge
noegen blijk gaf.Meerd dan 6,3
miljoen arbeiders zijn aangeslo
ten bij de 12 bonden die de dell)on_
stratie ondersteunden. De tocht
werd ook ondersteund door veel
milieugroepen,plaatselijke bonden,
vrouwengroepen en minderheidsgroe
peringen.William Winpisinger,
voorzitter van de "International
Association of Machinists", (lAM),
een van de deelnemende bonden,
verklaarde: "Er wordt ons verteld
dat we kernenergie nodig hebben
omdat het bouwen van kernreactors
we~kgelegenheid betekent.Auto-on
gelukken en vliegtuigrampen zor
gen voor werkgelegenheid voor am
bulance-chauffeurs,garagepersoneel
ziekenhuispersOneel en begr~fenis

ondernemers.Maar de machinisten
bond gaat de mensen niet vertellen
dat ze maar een vliegtuigongeluk
of een autowrak moeten kopen.
We accepteren het oude chantage
systeem niet meer".
Bekend is geworden dat er plannen
bestaan om Three Mile Island
reactorunit 1 weer op te starten
en ook dat er plannen ontwikkeld
worden om 2635500 liter(tweemil
joenzeshonderdvijfendertigduizend
vijfhonderd J)radioaktief water
uit reactorunit 2(die van het on
geluk)in de Susquehanna te dumpen.
De demonstranten steunden ook de
eis van de UMWA(United Mine Wor
kers of America)voor betere en
veiligere werkomstandigheden.
Andere Harrisburgacties werden
gehouden in Japan,Frankrijk en
het Verenigd Koninkrijk.



KERNENERGIE & PARTIJEN

Tep voopbepeiding op een (niet
doopgegaan) fopum in Soubupg
vpoegen wij potitieke paptijen l
van SGP tot IKB te peagepen op
ondepstaande steLZingsn. ALZeen
de viep meest Linkse paptijen
peageepden. Hiepondep hun ant
woopden.

stellingen

1. Energieproduktie en konsunptie
dienen mdergeschikt te zijn aan
een goed. leefmilieu.

2. Het energiebeleid rroet worden in
gericht op beperk.ingvan het ener
qi.evexbruik door maatrecaelen tegen
verspilling en onnodig veIbruik in
de konsunptie-en produktiesfeer en
tevens op een zo snel m::>gelijke
vervanging van fossièle brandstof
fen door stroorlngsbronnen.

3. Voo:rwaarde voor het optimaal behar
tigen van de belangen van mens en
milieu is het geheel onder openbaar
beheer karen van de energiesektor.
DenlJkratiese besluitvoJJlli.ng door
alle betrokkenen bij de energiE!""
voorziening is daarl>ij een harde
eis.

4. De kerncentrales te Eorssele en
Doodewaard dienen zo spoedig als
technies llDgelijk is voorgoed stil
gelegd te worden.

N.B.Bij stelling 4 zouden we het op
prijs stellen als U o.a, iets over de
gang van zaken rond de opqez:kingskon
trakten kunt schrijven en wat over de
werkgelegenheidskonsek.wenties voor lIn.

Zeeland.

psp
1. Een goed leefmilieu is een
;oorwaarde voor het voortbestaan
van de mensheid. Die voorwaarde
wordt nu ondermijnd. Hoewel de
milieubeweging en vele weten
schappers dat al geruime tijd
signaleren wordt er onvoldoende
ondernomen. De voornaamste oor
zaak hiervoor is de macht van
belangengroepen die gebaat zijn
bij een voortdurende uitbuiting
van mens en milieu. Energie
produktie en -konsumptie dienen
ondergeschikt te zijn aan een
goed leefmilieu evenals de héle
produktie en konsumpti~.

2.Uit ons v~~ki~zin9sp~oq~ammal

~Energiebesparingmoet vooral
in de produktie sektor tot stand
komen. Er moet daarom een einde
komen aan de chaos in het pro
duktiesysteem. Ook om redenen
van verstandig energiegebruik is
het nodig dat de bevolking be
paalt waar, hoe en wat geprodu
ceerd wordt aan de hand van kri
teria met betrekking tot wense
lijkheid, milieuveiligheid en
evenwichtige verdeling van de
welvaart over de wereld".
De zo snel mogelijke overgang
van fossiele brandstoffen naar
stromingsbronnen zal afgedwongen
moeten worden. Kolen en kern
energie zijn in de ogen van bij
voorbeeld het VNO de echte al
ternatieven, niet de stromings
bronnen.
3.Dit is voor de PSP een belang
rijk onderdeel van de energie
strijd. Nationalisatie van de
exploitatie van aardgas en olie
in Nederland en opheffing van
ondemokratische overheidsNVs
zijn daartoe eerste stappen.
4."Zo spoedig als technisch mo
gelijk" staat ook in het PvdA
programma. Laten we hopen dat
ze daarmee bedoelen: onm~ddelijk.

Er moet ergens een knop omge
draaid worden, dat is alles.
De kerncentrales moeten dicht.
Deze stap maakt nieuwe opwer
kingskontrakten overbodig. Die



kontrakten zijn een voorbeeld
tot welke kronkels de overheid
gedwongen is om het kernprogram
door te voeren.
Sluiting van kerncentrales zal
enkele verschuivingen van ar
beidsplaatsen veroorzaken, maar
aeker geen extra werkloosheid
als dat gepaard gaat met een
beter energiebeleid. De werk
nemers van de PZEM en p~chiney

mogen geen slachtoffer worden
van de sluiting van Borssele.

ppr
1.De regering stelt dat er in
milieubeleid grenzen bestaan
die niet overschreden mogen
worden. Er moeten dus grenzen
gesteld worden aan de uitstoot
van afvalstoffen en giften in
lucht en water. Grenzen aan de
geluids- en gezichtshinder. Gren~

zen aan het beslag op ruimte.
Geen verdere aantasting van de
natuur en van ons leefmilieu.
Verder nog, herstel daarvan dient
de grenzen te bepalen. Energie
produktie en konsumptie zijn zo
hoog dat nu al op die grenzen ge
stoten wordt. Laat ons niet de
illusie hebben dat alleen kern
energie en kolen de grenzen van
een menselijke leefomgeving aan~

tasten. Ook fossiele brandstoffen
en bepaalde uitvoeringen van
stromingsbronnen kunnen daarvoor
funest zijn. Niet alleen energie
produktie en konsumptie zelf
botsen direkt op grenzen. Energie
wordt niet voor niets gebruikt.
Er gebeurt iets m$e. Ook dan zijn
er grenzen. In een motie vroeg de
PPR-fraktie de regering in het
energiebeleid uit te gaan van
het bestaan van niet te over
schrijden grenzen, en om die
grenzen dan ook aan te geven. De
motie werd verworpen. Voor stem~

den de linkse partijen plus
Ds 170. Tegen de confessionele en
rechtse partijen.

2.Een goed energiebeleid staat
iiTet stil bij energiebesparing
maar is ook vragen wat en hoe
geproduceerd wordt. Alleen slim
mer doen wat altijd al gebeurde

}2

is niet genoeg. verspilling moet
tegengegaan worden. Veranderen
grijpt in.In een vastgeroeste
economie. Maar het gebeurt. Zeer
zeker door steeds hogere energie
prijzen.Daardoor mogen we ons
niet laten overvallen.De PPR
vroeg in een motie om na te gaan
wat er gebeuren moet in de pro
duktie bij hoge energieprijzen.
Die motie van de PPR werd ver
worpen.Voor stemden de linkse
partijen plus DS t70.Tegen het
confessionele en rechtse blok.
Meer stromingsbronnen en minder
fossiele brandstoffen.Een goede
zaak als we de stromingsbronnen
nemen zoals ze zijn: DUS zonne
energie,windmolens,waterkracht
etc.Maar pas op met grootscha
lige stromingsbronnen.Stromings
bronnen aanpassen bij gecentra
liseerde energieopwekking is
handig voor een gecentraliseerde
grootindustrie.De overige pro
blemen blijven dan.Om die op te
lossen moet de produktie zelf
onder handen genomen worden.
Vooral de schaal en de techno
logie van het produceren. Dat kan
en·de werkgelegenheid is ermee
gebaat!

3.Moet de energiesektor geheel
onder openbaar beheer komen?In
een staatsbedrijf?In gemeente
lijke energiebedrijven?Of in
combinaties?
Grootschalige technologie in de
energievoorziening is zeer in
grijpend.Heeft effekten waar
elke burger bij betrokken is;
door invloed op het milieu,door
wisselwerking met wat en hoe
geproduceerd wordt en door de
prijs die ervoor betaald moet
worden.Mensen moeten het voor
het zeggen hebben over zaken
die hen raken,dus ook over de
energievoor~iening.Somsmoet
dat met een staatsbedrijf(op
sporing,winning,etc.)Soms in
een gemeentelijk of provinciaal
bedrijf(distributie etc.)Soms
is het ook voldoende als er
regels zijn waaraan onderneming
en zich te houden hebben.Mits
de prijzen onder controle blij
ven.Dat geldt vooral voor de
detailhandel in vaste en vloei
bare brandstoffen.En zeker voor
kleinschalige toepassing van



stromingsbronnen. Oplossingen
die passen bij de prOblemen. Dus
geen almachtig staatsbedrijf.
Overheidsbeheer schakelt de
macht van energielobby's niet
uit.Grootschalige~complexeener
gievoorziening staat op gespan
nen voet met demokratiese kon
trole.Zowel bij openbaar als
bij particulier beheer.Overheids
beheer en/of demokraties vastge
stelde regels zijn noodzakelijk.
Maar niet voldoende. De techniek
mag de demokratie niet blokkeren~

4.We schrijven 1981.Voor de
ëiërde keer vraagt de PPR in een
motie om de kerncentrales in
ons land stil te leggen.De eer
ste keer stemden alleen CPN en
PSP daarvoor.De tweede keer
deed ook een minderheid van de
PvdA en 0'66 mee.
En de derde keer?Goede kansen.
OOk PvdA en 0'66 willen Borssele
en Doodewaard sluiten. Het geheim
zinnige gedoe met opwerkingscon
tracten kan dan afgelopen zijn.
Wie kerncentrales wil openhouden
zal die ondemokratie moeten
slikken.Of in Nederland zelf op
werken.Wie kan daar nu nog voor
zijn?Dr.Lansink kennelijk van
het CDA~ Men zegt:"zonder de
centrale Borssele verlies van
werkgelegenheid".Bij Pechiney
dus.Maar voorlopig is er kapa
citeit genoeg om Pechiney te le
veren.En over 5 tot 10 jaar kan
dan altijd nog voor olie of ko
len gekozen worden,of wie weet
voor de wind. Dat kost wel geld.
Die prijs betalen we voor een
slecht kontrakt waarin kostbare
stroom zo ongeveer wordt wegge
geven.Dat moet ook nu nog te
veranderen zijn. Nieuwe feiten,
nieuwe omstandigheden(herziening
opwerkkontrakten)vergen nieuw
onderhandelen. Wij hoeven Pechi
ney niet te spekken.Maar met het
sluiten van de kerncentrales
zijn we er nog niet. Dan begint
het pas. Het uitzetten van een
goed energiebeleid.De kansen
daarvoor zijn er nog.We mogen
ze niet verliezen:

(ingekort door de redaktie)

cpn
Op zichzelf kost het ons geen
moeite van harte in te stemmen
met de vier geformuleerde stel
lingen; een goed (dwz. gezond
en gevarieerd) leefmilieu; be
perking van verspillend en on
nodig energieverbruik en in
schakeling van eindeloze ener
giebronnen; demokratisering van
de energievoorziening en stop
zetting van de kernenergie, in
klusief de bestaande centrales
zijn volgens ons, hoekstenen van
een progressief energiebeleid.
We willen daarbij wel een paar
aantekeningen maken.
-Ten eerste stellen wij vast, dat
in het kapitalisme een goed leef
milieu ondergeschikt is aan pro
duktie en konsumptie, niet alleen
van energie: het omgekeerde van
stelling 1. wie het dus met stel
ling 1 eens is zal het kapitalis
me tot vijand moeten verklaren:
dat is noodzakelijk, hoewel niet
voldoende. Afschaffing van het
kapitalisme schept een principi
!le voorwaarde voor een milieu
vriendelijk, sociaal demokratisch
en veilig systeem van produktie
van goederen en diensten en dus
ook van energie.
Een voorwaarde, dat wil zeggen,
géén automatisme; het moet nog
verder ingeVuld worden door de
mensen zelf, in overeenstemming
met hun belangen, aspiraties en
kundigheden.
-Ten aanzien van de tweede stel
ling kunnen we niet beoordelen of
de zgn. stromingsbronnen (zon,
wind, water, aardwarmte) de fos
siele bra.ndstoffen geheel kunnen
vervangen. Wel menen wij dat ont
wikkeling en toepassing Van stro
mingsbronnen veel grootscheepser
dan tot nu toe van de grond moet
komen; Nederland dreigt niet al
leen in milieu-opzicht, maar ook
technologisCh en innovat~ef zwaar
achterop te komen. Er moet vol
gens ons een ontwikkelingsfonds
komen, dat gevuld wordt met aard
gasopbrengsten en oliewinsten.
-Ten aanzien van stelling 3 gaat
het volgens ons niet alleen om
demokratisering van de overheids
energiebedrijven maar ook Van de
partikuliere. D.w.z. zowel het

_____-_- -..- ~ m



onder demokratische kontrole
plaatsen van de elektriciteits
bedrijven en gasbedrijven als
het nationaliseren van de olie
maatschappijen. Als dat laatste
niet gebeurt zal demokratiseren
een marginale eis blijven: in
spraak binnen de grenzen van de
politiek van de multinationals.
In elk geval zal de koppeling
tussen de prijs van de olie en
die van het gas, als zijnde ui
terst (en oneigenlijk) afgeschaft
moeten worden.
-Stelling 4 is een onvoorwaarde
lijk standpunt van de CPN.
Wij zijn overigens ook van me
ning dat de Nederlandse deelname
aan Kalkar en de ueN (almelo)
gestaakt moet worden. Dat ons
standpunt re~el is, bewijst de
toestand rond de opwerkingskon
trakten: daaruit blijkt hoe men
op een a-sociale manier probeert
elkaar de gevolgen in de vorm van
afval, in de maag te splitsen.
Daarom: als je niet weet wat je
met het afval moet, moet je het
ook niet produceren. De werkge
legenheid van Borssele en Dode
waard is slechts een schijntje
vergeleken met de werkgelegenheid
die met hetzelfde kapitaal gekre
eerd had kunnen worden in alter
natieve energievoorzieningen en
voorzieningen ter besparing van
energie.
Wat dat betreft is het werkge
legenheidsargument bij de kern
energie net zo bedriegelijk als
bij de bewapening~

ikb
1. Ja. Echter. De be~alende fak
tor in het gebruik van grondstof
fen - w.o. de fossiele brand
stoffen - is de behoefte van de
mens. De mogelijkheden worden
bepaald door de stand Van de ar
beid (techniek). De mens maakt
gebruik van de natuur en vernie
tigt daardoor ook delen ervan,
tijdelijk of definitief. "De
mens" bepaalt echter niet dat
gebruik, maar de maatschappelij
ke organisatie van de arbeid, de
ekonomie, dus de heersende klas
se.

In het kapitalisme is het gebruik
van de natuur gedegradeerd tot
een hulpmiddel, ondergeschikt aan
het maken van winst. Daarom vindt
er een geweldige verspilling,
vervuiling, lozing van afval en
onnodige produktie plaats. Ter
wijl toch nog 2/3 van de wereld
bevolking hongert.
Herwaardering van de zelfstan
dige plaats van de natuur en het
leefmilieu is daarom geen tech
nische of technologische zaak
(of een kwestie van minder groei
en), maar een maatschappelijke
afweging, bepaald door maat
schappelijke verhoudingen. De
vrijkomende behoeften - mn. in de
derde wereld -, maar ook de
vrijkomende mogelijkheden bij een
revolutionaire omwenteling van de
maatschappij zullen het verbruik
van energie en de verhouding tot
het milieu zwaarwegend bepalen.

2. Verspilling en onnodig ver
bruik moeten worden teruggedrong
en. Stromingsbronnen als mini
maal vervuilende en niet uitput
tende energiebron moeten zo snel
mogelijk ontwikkeld en toegepast
worden.
Dat is niet een kwestie van om
buigen van "het energiebeleid"
(van de overheid?) of van een
"mentaliteitsverandering" in de
individuele konsumptie. Stads
verwarming en glasbakken - hoe
nuttig ook - tasten niet het
wezen van de oorzaken aan. On
dernemers stoppen niet uit on
wetendheid vaten gif in de grond.
Als een boete goedkoper is dan
opruimen kiezen ze het eerste.
Fossiele brandstoffen en kern
energie worden gebruikt dood
eenvoudig omdat er nog veel
winst uit te halen valt. Milieu
wetten of een parlementaire kon
trole doen daar niets aan af,
zoals een jarenlange praktijk
bewijst.

3. Energie (voorziening) mag
geen zaak zijn van partikuliere
ondernemers. Onteigening - na
tionalisatie - van de gehele
energie sektor (bronnen, kapi
taal, technologie) is met de
huidige gevaarlijke ontwikke
lingen (kernenergie, LNG, ver
vuiling, enz.) een levensnood-
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zaak. Vergoedingen geven voor
genatIonaliseerde bedrijven zou
een kwestie van dubbel betalen
zijn l de investeringen zijn
allang terugverdiend.
Nationalisatie is geen waarborg
voor demokratische besluitvor~

ming, maar een voorwaarde. De
praktijk van overheidsinstel
lingen bewijst dat direkt be
trokkenen dan nog niets of wei
ning te beslissen hebben. De
overheden zijn niet neutraal,
ze zijn of kiezen partij.
(Mede)verantwoordelijkheid kan
daarom niet aanvaard worden~

want het betekent inkapseling.
De direkt betrokkenen zullen met
hun organisaties - vakb~wegingl

konsumentenorganisaties, be
drijfs- en wijkkomitees, enz.
met aktieve kontrole en veto
recht hun macht moeten bevech
ten en uitbouwen~

4. Inderdaad, onmiddelijke slui
ting van de kerncentrales ên de
volledige stopzetting van het
gehele kernenergieprogramma. De
gevaren van de toepassingen van
kernenergie zijn voldoende be
kend.
Ook met het exporteren of het
dumpen van kernafval wordt niet
een oplossing geboden, maar eX
porteert de problemen en gevaren
- tijdelijk. De praktijk van de
opwerkingsfabrieken laat zien
dat niet alleen kontrakten vol
ledig openbaar moeten zijn, maar
de gehele bedrijfsvoering. Pas
dan is kontrole mogelijk en kan
de veiligheid gewaarborgd gaan
worden.
Uitgangspunt bij het stellen van
eisen is: de arbeid(st)ers moe
ten niet opdraaien voor de ge
volgen. De ondernemers wentelen
de gevaren, kosten en sociale
gevolgen af. Daartegenover moe
ten we stellen:
-Onmiddelijke toepassing van
milieu- en veiligheidsmaatrege
len.

-Werkweigering, stakingsrecht,
juist bij gevaarlijk werk.

-Volledige kompensatie van alle
(energie)prijsverhogingen.

-81j reorqanisaties (bijv. de
sluiting van centrales) geen
ontslagen maar vervangende paS-

sende werkgelegenheid, op kos
ten van de ondernemers.

-Verdelen van het werk over ie
dereenl verkorting van de ar
beidsdag.

EISENPAKKET

Na het verschijnen van het con
cept eisenPakket I in maart van
dit jaar, zijn een groot aantal
reakties binnen gekomen van in
dividuen en groepen.
Een deel van die reakties bestond
uit redakt10nele en inhoudelijke
àJnendementen, een ander deel uit
aanvullingen en op het eisenpak
ket als zodanig.
Het Urtiburgs Energie OVerleg
had een aantal amendementen met
betrèlçking tot aardgas. Zij wil
den de eisen over de prijskompen
satie meer algemeen stellen, niet
alleen VOOr aardgas. De LEKorga
nisaties kozen echter voor een
meei': op het onderwerp zelf be
trekking hebbende formulering
(ten slotte zijn het juist de
aardgasprijsverhogingen die het
eerste uit de boot zullen vallen
bij toekomstige prijskompensaties) •
Van het Limburgs Energie OVerleg
is in dit LEKbulletin een bij
drageover de aardgasprijzen voor
huishoudens opgenomen.
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Josefien Steenhuis (PSP-~oningen)

vond een belangrijke energiebe
sparende techniek ontbreken,
stralingswarmte. In dit bulletin
daarom een bijdrage van haar over
deze techniek.

Vooral naar aanleiding van het
laatste onderdeel van de kritiek
heeft het LEK bes10ten eerst de
eisen te bespreken en later pas
een wat uitgebreidere brochure
uit te geven met achtergronden
en argumentatie van de eisen.
De Vel"eniging MîUeudefensie kwam
met uitgebreide kritiek. Zij
bracht naar voren dat het eisen
pakket tot doel zou moeten hebben,
het bieden van een aktiepel"spek
tief. Het eisenpakket zou de
verbinding moeten leggen tussen
lange termijndoelstellingen en
eisen van de milieu- en energie
beweging,. de akties die nu ge
voerd worden en de organisatie
daarvan.
Volgens Milieudefensie voldoet
het eisenpakket niet aan deze
formule.
Daarnaast zijn de achtergrond
verhalen te weinig uitgewerkt om
een funktie voor de energiebewe
ging te kunnen hebben en ze zijn
weer te langen onoverzichtelijk
voor mensen die zich voor de
energiestrijd beginnen te inte
resseren.
Bij de bespreking van de eisen
kwamen er een aantal belangrijke
diskussiepunten naar boven waar
over de meningen nog verdeeld
bleven.
ZO vond de CPN dat je kernteah-
noZogisah onderzoek voor energie
doeleinden niet moet uitsluiten.
Een andere punt was of nabiona
Lisatie ~an de energieproduktie
een voorwaarde is voor demokra
tisering daarvan. De PPR spreekt
liever over sociaLisatie, in de
zin van beheer van de produktie,
waarbij het niet uitgesloten wordt
dat het eigendom in handen van
partikulieren of partikuliere or
ganisaties blijft.
De IKB is tegen de eisen waarin
gesteld wordt dat depl"ijskompen
satie in centen en niet in proaen
ten wordt uitgekeerd en de aard
gasprijzen ZosgekoppeLd moeten
worden van de olieprijzen. De IKB
is tegen deze eisen. Zij vindt
dat de prijskompensatieniet ge-
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bruikt moet worden om er inkomens
politiek mee te bedrijven, tenmin
ste zeker niet voor nivellering
naar beneden. Wel evt. een mini
mumbedrag. Een inkomenspolitiek
moet met andere middelen gereali
seerd worden. Tegen loskoppeling
heeft de IKB het :bezwaar dat der
gelijke maatregelen, zeker als het
om wereldma-rktprijzen gaat, hun
beperkingen houden.
De PPR was niet voor het weren van
ondernemer8vertegeruiJooX'digers uit
adviesraden. Zolang de ondeX'nemers
een belangrijke rol spelen in de
ekonomie, moeten .ze een plaats
hebben in die raden.
De PPR was verder tegen voLLedige
demonstl"atievl"ijheid. Dit vanwege
het misbruik wat ultra-rechtse
groeperingen daarmee zou kunnen
maken. De IKB wilde de eis over
de ME aanscherpen tot afschaffing.
Deze organisatie wilde, tenslotte,
lokale bewoners een vetorecht ge
ven bij de plaatsing van energie
Objekten en het parlement geen
verantwoordelijkheden geven, maar
gekozen raden.
Het hoofdstuk internationaLe Ve~

houdingen werd unaniem nog te zwak
bevonden.
Op korte termijn zal in het LEK
de diskussie verder gaan.

stralingswarmte
Stralingswarmte is een vorm van
warmte waarbij de warmte langzaam
aan de lucht wordt afgegeven,zodat
er geen luchtstroming veroorzaakt
wordt. Vroeger hadden de mensen
thuis een ouderwetse potkachel
of tegelkachel.~eze werden op hout,
kool of turf gestookt.De tegels
rond de kachel zorgden ervoor, dat
de. warmte heel langzaam afgegeven
werd. Het is ook mogelijk om boven
de kachel een tegelmuur te bouwen,
waardoor deze muur verwarmd wordt
en voor stralingswarmte zorgt.
Zo'n muur kan het beste tussen de
woonkamer en de keuken geplaatst
worden.In de keuken kan er dan op
de kachel of in de oven gekookt
worden. Het gebruik van hooikisten
om het eten warm te houden stamt
ook van vroeger tijden.



Het voordeel van stralingswarmte
is,dat er geen luchtstroming plaats
vindt. Luchtstromingen bevatten veel
stofdeeltjes,en stofdeeltjes tasten
de ademhalingsorganen aan,zoals de
longen. Sinds de invoering van de
centrale verwarming is het aantal
mensen met ademhalingsmoeilijkheden
-de zg. CARA patiënten-erg toege
nomen.Bevestiging hiervan is te
vinden in verschillende Duitse
onderzoeken naar de oorzaken van
CARA.
Als eis zou je bv. het volgende
kunnen nemen:stimulering van het
gebruik van stralingswarmte om het
verbruik van energie te doen af
nemen en het aantal CARA-patiënten
te doen terugbrengen.
Verder is het gebruik van vloei
kassen ook aan te raden.Vloeikas
sen fungeren bovendien als buffer
zone tussen de lucht in huis en
buitenlucht. Bovendien kun je de
ruimte die het inneemt gebruiken
voor bv. een plantenkwekerijtje
en speelplaats voor kinderen in
de winter.Vloeikassen zijn bij
ruime nieuwbouwprojekten te ver
wezenlijken.
Inpassen van vloerverwarming ver
bonden aan zonnepanelen is raad
zaam,omdat dan het warmteverlies
aanzienlijk beperkt wordt.
STRALINGSWARMTE,VLOEIKASSEN en
VLOERVERWARMING beperken het
energieverbruik.

JOSEPHIEN STEENHUIS
GRONINGEN

BESPARING op

huishoudelijk

energieverbruik

De komende jaren staat een voort
gaande gasprijsverhoging in het
verschiet. De vraag dringt zich
bij een toenemend verbruik door
huishoudens op of prijsverhoging
van gas wel de beste manier is
om een besparing van het huis
houdelijk energieverbruik te
krijgen. Vooral de toename van
centrale verwarming en het weer
beinvloeden het gasverbruik per
huishouden.
De hoge gasprijzen vormen een
nijpend probleem voor lagere in
komensgroepen bij de doorgevoerde
of in de pen zijnde kortingen op
de prijskompensatie.
Het besparingsstreven van de
overheid komt nog in een schril
ler licht te staan als bedacht
wordt dat de extra-inkomsten de
uitgaven aan isolatiesubsidie
vele malen overtreffen en dat er
tegelijkertijd een hoge werkloos
heid in de bouw heerst.

<, f

I'ó o.

!~~~~~~~~~~~••:"',
• ~ 1)

17



HUISHOUDELIJK ENERGIEVERBRUIK

Het aardgasverbruik van huishou
dens was in 1979 16% van het to
tale bruto-energieverbruik in Ne
derland. Netto gezien maakte dit
gasverbruik BO% van het huishou
delijke energ~everbruik uit. Het
huishoudelijk energieverbruik
vormde een kwart (25%) van het
totale netto-verbruik. Netto was
het huishoudelijk aardgasverbruik
0,80.25% = 20% van het toale ver
bruik waaruit volgt dat het netto
aandeel van het huishoud~lijk

aardgas groter is dan het bruto
aandeel in het totale energiev~r

bruik.
Deze situàtie wordt veroorzaakt
door het geringe omzettingsver
lies van energie bij het huishou
delijke aardgasverbruik. Het
aardgas wordt "volgens de Neder
landse Gasunie voor 80-90% door
huishoudens besteed aan ruimte
verwarming.
Afbeelding 1 geeft het verbruik
van aardgas door huishoudens in
de zeventiger jaren weer. Het
gasverbruik stijgt in de tweede
helft van de jaren 70 minder snel
dan in de eerste helft.
Door de bevolkinçsgroei zijn de
gemiddelde verbruiksstijgingen
per persoon in afdeling 2 wat
kleiner dan de totale verbruiks
stijgingen uit afbeelding 1. Bij
het hanteren van deze gemiddelden
moet worden bedacht dat het wer
ke;Lijk verbruik van een huishou
den afhankelijk is van:
-h~t verwarmingstype (centraal of
plaatselijk),

-het won"ingtype,
-de bewoner(s) met als belang-
rijke eigenschappen aantal,
leeftijd en energiegedrag.,

-de ligging van de woning ten
opzichte van zon en wind, en

-de weersomstandigheden.

Deze faktoren zijn min of meer
door het inkomen bepaald, uit
gezonderd de weersomstandigheden

en de ligging van de woning ten
opzichte vàn zon ~n wind. Gemid
deld gezien komen hogere inko
mensgroepen in Nederland over
een met hogere gasverbruiken (in
1974 volgens onderzoek van het
CBS).
Wat betreft de ruimteverwarming,
zijn verwarmingstype (centraal/
plaatselijk) en woningtype de
belangrijkste invloeden op het
gasverbruik die door technische
ingrepen te verbeteren zijn. Bij
nieuwe woningen kan tot 50% be
spaard worden door isolat~e en
andere bouwen bij oude woningen
geldt een besparing van 30% door
isolatie (naar het LSEOrapport
uit 1978).
De subsidie voor woningisolatie
heeft ertoe bijgedragen dat bij
benadering per woning in 1979
minder aardgas verbruikt werd
als in 1975~ de verschillende
weersomstandigheden en verwar
mingstypen zijn hierbij in be
schouwing genomen. Het betrof
Vaak isolatie van ramen wat niet
zoveel energie bespaart.
Uit de verbruiksontwikkeling van
aardgas in 1975-1979 blijkt dat
isolatie van woninçen het huis
houdelijk verbruik niet heeft
doen afnemen. woningisolatie kan
echter een grote bijdrage leveren
aan besparingen op het nationaal
energieverbruik.
In hoeverre heeft de prijsstij
ging van aardgas de konsumptie
van de huishoudens veranderd?

ENERGIEKOSTEN

De totale energiekosten worden
bepaald door de prijzen en het
verbruik van de gebruikte ener
giebronnen. Een maat voor de
pr~js van een bepaalde verbruiks
hoeveelheid ~s de prijs-index of
het prijSPeil. Met tabel 1 wordt
een vergelijking van de prijsont
wikkeling van het levensonderhoud
en het huishoudelijk gasverbruik
mogelijk.

Tabel 1. PrLjsontwikkeling van huishoudelijke
konsumptie in 1975-1979

IS

Prijspeil
levensonderhoud
Prijspeil gas 3
Gasprijs, cent/m

1975

100
100

20

1976 1977 1978 1979

10B,8 115,8 120,5 125,6
117 123 142 155
23,6 24,8 28,5 31,5



Uit onderzoek van het CBS volgen
de prijs-indices die betrekking
hebben op het verbruik van een
aantal werknemers gezinnen, be
staande uit 4 personen, in 1974,
met een laag inkomen. Het is
duidelijk dat de gasprijs sneller
stijgt dan het prijspeil van het
levensonderhoud. Nu de prijsont-

tastingen van het prijskompen
satiesysteem plaats die nadelig
voor de lonen waren.
Ten eerste werd in 1978 de BTW
verhoging van aardgas niet meer
in de prijskompensatie opgenomen.
Dat levert volgens tabel 2 hon
derden miljoenen guldens op aan
loonbesparing.

Tabel 2. Kortingen op prijskompensatie voor gas
in miljoenen guldens

1975 1976 1977 1978 1979 1980

BTWverhoging
loonmaatregel 105

400 700 800
120

wikkeling van het gas bekend is,
kan de vraag beantwoord worden of
de prijsstijging het gasverbruik
verminderd heeft. Het blijkt dat
in de periode 1975-1979 het gas
verbruik per persoon met 20% ge
stegen is. Deze stijging is gro
tendeels toe te schrijven aan de
toename van het aantal woningen
met centrale verwarming en aan de
gasaansluitings-groei.
De genoemde verbruiksontwikkeling
bij de sterk stijgende prijzen
wijst erop dat het gasverbruik
een eerste levensbehoefte bet
reft, waarop bij voorkeur niet
bezuinigd wordt. Het zal dan
ook geen verbazing wekken dat
in de periode 1975-1979 het aan
deel van aardgas in de konsumptie
van huishoudens met 40% is toe
genomen.
Bij de tariefstijgingen van aard
gas is de rol van de overheid
merkwaardig. In 1974 werd gesteld
dat het aardgas meer nationaal
inkomen moest leveren. Daar te
genover werd een isolatieplan ge
plaatst dat tot een beperkte kos
tenstijging van huishoudens moest
leiden. De hoge kostenstijging
spreekt echter andere taal!

PRIJS KOMPENSATIE

Het isolatieplan heeft de gas
kosten niet kunnen beperken. De
prijskompensatie kan aan de in
komstenkant de gestegen kosten
niet opvangen. Het systeem van
prijskompensatie probeert door
loonsverhoging achteraf de ge
stegen prijzen te vergoeden.
In de tweede helft van de zeven
tiger jaren vinden meerdere aan-

Ten tweede gold in de tweede
helft van 1976 en 1980 een loon
maatregel waardoor een korting
op de geheleprijskompensatie
werd uitgevoerd. In tabel 2 staat
het toegerekende deel van aard
gas; de cijfers van 1980 zijn ge
schat. De loonkortingen zijn ten
laste gegaan van werknemers en ze
kwamen ten goede aan overheid en
bedrijfsleven.
Gekonkludeerd kan worden dat ook
de prijskompensatie tekort schoot
om de prijsverhoging van aardgas
goed te maken, wat door de ver
bruiksstijging verergerd is.
Beperken deze kortingen het huis
houdelijk gasverbruik? Volgens
enkele artikelen uit ESB bestaat
de indruk dat lage inkomensgroe
pen met gemiddeld toch al een
laag gasverbruik weinig of niets
minder verbruiken, maar vooral op
andere uitgaven bezuinigen.
De midden-inkomensgroepen zijn
mee$tal eerder overtuigd van
energiebesparing dan anderen.
Zij zullen uit zichzelf geneigd
zijn ~e investeren in isolatie,
ook al omdat ze een iets ruimer
inkomen hebben.
Tenslotte de hoge inkomens. Zij
vormen een kleine groep die rela
tief weinig aan aardgas uitgeeft.
Daarom is de hoge-inkomensgroep
weinig geneigd om op aardgas te
besparen.

ISOLATIESUBSIDIE

De overheid krijgt jaarlijks vele
miljarden guldens door het huis
houdelijk aardgasverbruik. De
oliemaatschappijen Shell en Esso
delen mee in de winst: Naast de
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salariskorting inkasseerde de
overheid in de periode 1978-1980
enkele miljarden guldens uit de
verhoging van de BTW op aardgas
naar het luxe-tarief (van 4% naar
18%). Het gasverbruik is niet als
luxe te kenmerken omdat ruimte-
verwarming niet gemist kan worden.
Tegenover deze overheidsinkomsten
staat slechts een povere isola
tiesubsidie voor woningen. De
subsidie weegt volgens tabel 3
zelfs niet op tegen de BTWOp-
br~ngst uit het huishoudelijk
aardgasverbruik.

Tabel 3. Enkele inkomsten en uitgaven van de over
heid m.b.t. huishoudelijk aardgasverbruik
in miljoenen guldens

1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980

Netto Huishoudelijk

98 187 271
99 245 280

400 800 900

o~
.aardgasverbruik /

V/" -,
0 I

/
~0

J
V

0

/0

." /

q

8

s

51
52

1,

100

''0

120BTWheffing 57 86 110
Isolatiesubsidier
toegekend 23 78 91
geraamd 22 77 97

Het minste wat de overheid in de
geschetste toestand. kan doen is
het isolatieprogramma versneld
uit te voeren p ook al verhoogt
dat de totale subsidie: Toch is
er in 1976, 1979 en 1980 bezui
nigd op is.olatiesubsidie. In 1978
waren er 3 miljoen woningen zon
der isolatie volgens het VEGIN.

KONKLUSIES

-Er is in 1975-1979 niet bezui
nigd op het huishoudelijk aard
gasverbruik door de hogere gas
prijzen.

-De toename van dit gasverbruik
kan verklaard worden door het
weer en de CVtoename.

-De lage inkomensgroepen hebben
in 1974-1980 te maken met een
flinke kostenstijging voor ruim
teverwarming, die maar deels ge
kompenseerd wordt.

-De overheidsinkomsten uit het
huishoudelijk aardgasverbruik
worden slechts in geringen m~te

bestemd voor isolatiesubsidie
om op een doelmatige wijze het
energieverbruik te beperken.

Vanuit het oogpunt van werkge
legenheid en energiebesparing
is subsidie voor woningisolatie
te verkiezen boven het steunen
van industrie en energiebedrij
ven, die kapitaal- en energie
intensief zijn, omdat de bouw
nijverheid arbeidsintensief is.
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Huishoudelijk aardgas
ver~ruik/persoon.
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daarom staat er naar alle waar
schijnlijkheid een bus klaar in
Amsterdam.Als je met deze bus
mee wilt wordt je verzocht om
Lin.Pugh te bellen bij WISE,Bla
siusstraat 90,Amsterdam,020-924Z64.
Meer informatie over de confe
rentie is te krijgen bij de or-
ganisatoren,AG Uranabbau in Fich
telgebirqe en het Kreisbildunqs
werk des Bund Naturschutz,p/a
Gertrud Winkler,Bahnhofstrasse 37,
D~8664,Stammbach,FRG.

Tel.:09-49-9256-1387
P.S.
Informatie over .de le Europese
Anti Uranium Conferentie is nu
ook verkrijgbaar in de vorm van
een rapport. Prijs + f8,
Inlichtingen:OOA,Ryesgaden 19,
2200 Kopenhagen N,Denemarken.

anti-uranium
conferentie

Van 12 tot 14 juni aanstaande
zal in Bad Alexanderspad,West
DUitsland,de tW$ede Europese
Anti Uranium Conferèntie gehou
den worden.
Deze meeting is een.vervolg op
de eersteEuro~ese Anti Uranium
conf~rentie die.gehouden werd
in Bessine~,Prankrijk,veri.den

jaar juli.De hoofdpunten op de
~erste meeting waren de uitwis
sèling v~n informatie,het ont
moeten van gelijkgestemde ,ielen
~n het resulterende qevoel van
$amenwerkinq.In aad Alexandets
bad zal ~.er inform~t~e uitge
wisseld wQrden en zal worden ge
discussieerd over de volgende
onderwerpen:de effecten van 1aqe
stralingsdoses op mensén,het op
slaan van radioaktief afval in
uran'iulDmi'jnen,vormen van verzet
en de internationale samenwerking.
Als jij no~ punten hieraan toe
te voegen hebt, geef het dán aub
door aan de organisatoren(via
onderstaand adres).Bad Alexan
dersbaQ is niet zo g~makkelijk

te bereiken via de trein en 'zo,
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INFO-GROEP;

MENSEN GEZOCHT!!

Het LEK-bulletin is de laatste
tijd, in ieder geval wat vorm
geving betreft, verbeterd.
Ook de inhoud van het bulletin
zou nog verbeterd kunnen worden.
Op het LEK-strategie weekend,
september ISO, werd dan ook be
sloten om een zgn. ifo-groep in
het leven te roepen, die de in~

houdelijke redaktie van het bla~

zou moeten gaan verzorgen. Ook
zou deze groep er aan moéten gaan
werken dat hét LEK-bulletin door
een wat ~reder publiek, dan nu
het géval is gelezen kan worden.
Overigens blijken meer en meer
mensen een abonnement op het LEK
bulletin te nemen.
Vooral in een tijd waar de bevol
king over kernenergie moet gaan
diskussie ren en de ondernemers
de ekonomische noodzaak van kern
energie proberen aan te tonen,
is het van groot belang dat er
tegenwicht door de anti kern
energiebeweging geboden wordt.
Dit hoeft natuurlijk niet binnen
de door de overheid geplande dis
kussie, onze diskussie is tenslot
te al jaren aan de gang. Dit te
genwicht moet geboden worden
door vele vormen van akties en
andere aktiviteiten. Het is dan
belangrijk dat mensen goede in
formatie krijgen, dit kan d.m.v.
bladen. Het LEK-bulletin is er
daar een van.
Wat we willen is duidelijk:
- De visie Van het LEK geven op
ontwikkelingen binnen de anti
kernenergiebeweging en de strate
gie die gevoerd wordt,
- Informatie verschaffen over ak
ties, plaatselijke aktiviteiten
etc, die met kernenergie te ma
ken hebben,
- Informatie verschaffen Over
alternatieven voor kernenergie,
onze visie op een toekomstige e
nerg1.e politiek. Aandacht beste
den aan andere verwerpelijke
vormen van energie-opwekking.
- Aandacht besteden aan de rela
tie kernenergie en kernbewape
ning.
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De informatie moet relevant zijn
voor zowel antikernenergie akti
visten uit basisgroepen, stroom-
groepen, politieke partijen, an
dere milieu en maatschappelijke
organisaties, als voor mensen
die eens wat beter op de hoogte
willen raken van wat er binnen
de antikernenergiebeweging ge
beurt, maar er niet rechtstreeks
bij betrokken zijn.
Het probleem nu is dat het LEK
bulletin steeds door de zelfde
mensen in elkaar gezet wordt, dat
er een duidelijk beleid t.a.v.
te plaatsen stukken ont~reekt

doordat daar te weinig tijd voor
is en dat het nog steeds niet
gelukt is de infogroep op te zet
ten.
Ons inziens moet hier verande
ring in komen. Wij zoeken dan
ook mensen die zich in willen zet
ten voor een van de onderdelen
waaraan in het blad aandacht be
steed moet worden (zie boven),
het gaat dan vooral om inhoude
lijk werk, dat zal inhouden:
Mede het beleid t.a.v. het LEK
bulletin uitstippelen, de ver
antwoording hebben voor een be
paald onderdeel. Zorgen dat aan
het betreffende onderdeel aan
dacht besteed wordt (zelf schrij
ven of laten s.chrijv.en).
Om het LEK-bulletin in stand te
kunnen houden zoals het nu is en
zelfs te kunnen verbeteren, zijn
er echt een aantal mensen nodig
die zich hiervoor in willen zet
ten.
Geinteresseerden kunnen zich op
geven bij het LEK-sekretariaat
tweede wetering plantsoen 9 Am
sterdam tel. 020/221366.



FRIIVRIJ

Het internationaal aktiezeil
schip 'Fri' 1s in Nederland aan
gekomen en maakt van 1 tlm 18
mei een toer door Zeeland.
Fri is van oorsprong een deens
vrachtschip dat sinds 1970 bij
geweldloze aktie tegen kernwa
pens, kernenergie en apartheid
wordt gebruikt.
In 1973 lag het schip een tijd
in de gevaren zone van franse
kernproeven (toen nog boven
gronds) in de stille oceaan.
Verder deed Fri nog mee aan een
vredes~issie, de operatie Nami
biê (een aktie om uit verschillen
de landen boeken te verzamelen
voor een vrije biliotheek in Na
mib:U.
In het voorjaar van 1980 nam Fri
deel aan de Greenpeace blokkade
tegen de Andrea Smits, die radio
aktief afval in zee zou gaan
dumpen.
Afgelopen zomer hield Fri een
informatie campagne over kerne
nergie en alternatieve energie.
Nu is Fri in Nederland en zal
haar toer op 1/2 mei starten in
Veere, op 5,6 en 7 mei zal Fri
in Middelburg zijn, op 9 en 10
mei in Oost-Souburg en van 12 tlm
17 mei in Terneuzen. In deze
plaatsen zullen diavoorstelling
en gegev.en worden met informa
tie over alternatieve energie
in Denemarken, er zullen films
vertoond worden over kernener
gie en kernbewapening.
Er zal een boekwinkel gedurende
de toer mee gaan, het programma
zal opgeluisterd worden door di
verse muziek- en theater groepen,
waar onder Proloog.
De rondreis wordt 18 mei afgeslo
ten met een balonnenaktie bij de
kerncentrale van Borsse1e.
De gehele toer staat in het te
ken van de relatie tussen kern
energie en kernbewapening.
De rondreis wordt georganiseerd
door de bemanning van Fri, Stop
Borssele, Energie Komitee Zeeland
en het IKV.

IJMUIDEN

IJMUIDEN; DIREKTE AKTIES TEGEN
DUMPING IN ZEE

Elk jaar wordt er vanuit IJmuiden
radioakt.ief afval in zee gedumpt.
Bet gaat hier om lichtradioaktief
afval, afkomstig uit ziekenhuizen,
laboratoria maar ook kerncentra
les. Dit radioaktieve afval wordt
in tonnen verpakt, maar al enkele
malen is het voorgekomen (o.a. in
de Golf van Biskaye) dat de ton
nen gingen lekken. Doordat vissen
erdoor besmet worden levert dat
gevaar op voor mens en milieu.
De stroom- en basisgroepen in
West-Nederland hebben daarom be
sloten wederom te proberen het
dumpen tegen te houden. Omdat het
radioaktief afval in Petten ver
pakt wordt (EeN) en daarna met
vrachtwagens naar IJmuiden ver
voerd wordt, zal de aktie zich
op dat transport koncentreren.

Datum: hoogstwaarschijnlijk
1 juni

Verdere inlichtingen:
SSK-IJmond~ KanaaZatraat 234
IJmuiden> 02550-32960



SYMPOSIUM
AANGEPASTE TECHNOLOGIE
VOOR NEDERLAND?

29 mei a.s. Delft~ Wepktuigbou~

kunde~ Cotlegezaal 8~

Mekel~eg 2~ Delft

10.30 W.Riedijk (C. Aangepaste
Teahnologie TH Delft)

11.15 E. vd. Hoeven (UvA~ W&S)
13.:50 S. Leeflang (st •.MEMO)
14.30 V. Wittep· (LH Wageningen)
15".45 P. Jongens (bedpijfsdesk.)

19.30-22.00 Fo~umdiskussie met
E.Hommes (hoogtepaap ont

WikkeLingskunde TH
T~ente)

W. Hoogendijk (Aktie St~o

halm)
1,. Jansen (PPR)
H. de Jong (hoogte~aa~ e$

te~ne o~ganisatie UvA)
T. Potma (C.V. Ene~giebes

pa~ing)

A. vd. Z~·an· (lid WRR)

Op dit symposium ~il de Vereni
ging van Wetenschappelijke Wer
kers het innovatie8t~even van
ove~heid en vele maatschappe
lijke st~omingen aan de kaak
stellen. Yat kunnen ideeen ove~

aangepaste technologievoo~ de
del'de ~el'etd VOOl' de ekonomie~

het milieu; de enel'gieschaal'ste
en afhankelijkheid van ekonomi
sche machten VOOl' onZ$ maat
schappij betekenen~

Ve~del'e inlichtingen:
VWW~ Oude G~acht 80~ 3511 AT
Ut~echt~ tel. 030-328180 ('s
mOl'gens)

HET RA'/)/()AkTIEVE. [St1TOOP
rRfTlUIf OHT511frl'fWE/.I$IIMIC.
IMAR /s "1MR PIfJ'tLfIN
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