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Het LEK-buLLetin t.Jor-dt uitgegeven
onder- ver-antwoor-deLijkheid van
het LandeZijk Ener-gie Komi~ee en
ver-schijnt met medet.Jer-king van de
NCO.
Het LEK-butZetin ver-schijnt mini
maal, 6 maal, pe!" jaar-. Het tuor-d't
gr-atis ver-stuur-d aan a1,l.e pl.aat
selijke ener-giegr-oepen.
Een abonnement kost f10~- p.j.
Een gr-oepsabonnement kost f6~

per- ez. p.j.(10. of meer- ez. pep
gpoep) •
Het LEK is gevestigd op het Tweede
Weter-ingpl.antsoen 9~1017 ZD Amster-
dam~ tel 02q/221~66. Gir-onp.
~667199.

Dit LEK-bulletin tuer-d samenge
steld door Rene~ Proos,Rudi
Hoogvliet en Thea vld Molen.
Bijdragen ktuamen deze keer
van Joop Boer,Joost van Steenis,
John Hontelez,Ton van Gijset,
Gert Vink,Rudi Hoogvliet en
Rene~ Proos.
Lay-out : Rene~ Proos.
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In Doetinchem wordt op 2 en 3 ok
tober het eerste GELDERSE KONGRES
gehouden. Het is een initiatief
van enkele basis- en energiegroe
pen uit het gelderse. Oorspronke
lijk zou het begin september ge
houden worden, maar vanwege de
Dodewaardakties is het verschoven.
Het kongres is erop gericht op een
rij te krijgen wat er in deze re
gio aan de hand is en hoe de levens
omstandigheden verbeterd kunnen wor
den. Bedoeld wordt vooral de kern
energie/wapengevaren, en er worden
lijnen doorgetrokken naar het ne
derlands energiebeleid/sociaal
ekonomische beleid/de internatio
nale bewapening.
Op vrijdag 2 oktober staat het
atoompark Euregio centraal, op 3
okt. worden themas als vrede en
veiligheid, milieu, werkgelegenheid
en demokratie behandeld. Er komt
een alternatieve energiemarkt en
rond 1 september verschijnt een
kongreswerkschrift.
inlichtingen: Gelders Kongres

Parkstraat 70
085-450626 6828 JL Arnhem

2



DoDEWAARD GAAT DICHT.

Als de regering op de Derde Dins
dag van september niet bekend heeft
gemaakt, dat de kerncentrale in Do
dewaard dicht gaat - als eerste
stap in de afbouw van het hele ne
derlandse atoomprogramma - zal op
19 september een aktieweek beginnen.
Dat is besloten door de basisgroe
pen, verenigd in de Dodewaard Gaat
Dichtbeweging.
Vergeleken met vorige akties zijn
er -en aantal verschillen. Dat komt
onder meer omdat de parlementaire
politieke krachten, in de eerste
plaats de PvdA en 0'66 van de slui
ting van de centrales een hard punt
weigeren te maken. Dat blijkt ook
weer uit de lauwe reaktie van deze
partijen op het toestaan van dumping
van radioaktief afval in de oceaan,
waardoor het leven in zee onaan
vaardbaar wordt aangetast. Maar ik
hoor deze partijen niet zeggen, dat
zij, als zij eenmaal in de regering
zitten, deze dumping in ieder geval
zullen verbieden.
Ook over de. atoommaffia spreken zij
met geen woord. Het is toch te gek,
dat het overgrote deel van de lei
ders van de nutsbedrijven, die elek
triciteit produceren, voorstander
zijn van kernenergie. De. leiders
van de SEP, de VEEN, de KEMA, de
GKN, de centrale in Borssele, maar
ook de provinciale elektriciteits
bedrijven en de wetenschappelijke
onderzoekcentra als ECN, IKO en
IRI, propageren op kos.een van de
belastingbetaler het gebruik van
kernenergie, terwijl het grootste
deel van die belastingbetalers te
gen dat gebruik is. Daar wordt niets
aan gedaan, met als gevolg, dat een
van de themadagen ook gericht zal
zijn tegen deze leden van de atoom
lobby, van deze atoommafia, zoals
de NRC de leiders Van de Arnhemse
Instellingen <SEP, KEMA en VEEN}
noemde.

De aktie begint en eindigt met een
grote demonstratie. Op zaterdag
19 september gaat die demonstratie
in de richting van de kerncentrale
te Dodewaard. Er worden materialen

meegenomen, die het mogelijk zul
len maken om op de toegangswegen
een blokkerend anti-atoomdorp te
bouwen. Omdat men op de weg moei
lijk tenten kan neerzetten, zullen
stokken, palen en tentzeilen mee
genomen worden, zodat de kampeer
ders beschut zijn tegen regen en
wind en een week lang de blokkade
zullen volhouden. Omdat de wegen
smal zijn zal er een langgerekt
anti-atoomdorp ontstaan, wat
daarom ook weer vrij moeilijk kan
worden opgeruimd door de autori
teiten. Om het verblijf daar te
veraangenamen en ook om de demon
stranten en anderen iets meer te
bieden dan een wandeling, zal in
de buurt van de centrale een fes
tivalterrein worden ingericht.
Daar is plaats voor muziek en to
neel en ook voor demonstraties
van mens- en milieuvriendelijke
energie(opwekking}, kleinschalige
voedselproduktie en andere aspek
ten van -en andere leef- en werk
situatie. Ook zal er gediskus
sieerd kunnen worden over een an
der energiebeleid.

------- -----'3



Op zaterdag 26 september zal de
week worden afgesloten met een
massale demonstratie vanaf het
station in Arnhem naar de Arnhem
se Instellingen. Verwacht wordt,
dat bij beide demonstraties tien
duizenden hun afkeer van de groot
schalige energieproduktie en hun
afkeer van de kernenergie, die
het leven op aarde dreigt te ver
woesten, zullen uiten.
Uit de laatste demonstratie
blijkt al het andere karakter van
de aktieweek. Het is niet de be
doeling om alle aktie-energie al
leen op de kerncentrale te rich
ten, maar ook aandacht te schen
ken aan personen, instellingen en
zaken, die nauw verbonden zijn
met de kernenergie. Diegenen,
die geen zijn of tijd hebben naar
Dodewaard te komen, of die een
aktie in de polder niet zo zien
zitten, kunnen in hun plaats ook
aktievoeren. Dat soort akties kun
nen na de aktieweek worden voort
gezet. Kernenergie kan overal en
altijd worden bestreden, niet al
leen in Dodewaard.
Het is ook goed om de kleinscha
lige en gedecentraliseerde gedach
te, die in de AKB leeft ten aan
zien van het energievraagstuk,
ook toe te passen in het aktiemo
del. Soms zal men massaal aktie
voeren (zoals met de beide demon
straties), maar het is net zo be
langrijk om ook kleinschalig aktie
te voeren, zodat de eigen autono
miteit, het eigen initiatief naar
voren kan komen, omdat men niet
wordt meegesleurd in een aktie,
die door anderen wordt bepaald.
Het opzetten van een giroblauw
aktie, een picket-line voor een
gebouw van een elektriciteitsbe
drijf, het bekladden van een ge
vel van een voorlichtingskantoor
van zo'n maatschappij, die atoom
stroom levert tot eventueel zelfs
het uitgraven of doorzagen van
hoogspanningsmasten, die die
atoomstroom vervoeren, versterken
elkaar.
In de aktieweek zijn vijf thema
dagen gepland, waar verschillende
kanten van het kernenergieprobleem
door akties belicht kunnen worden.
Niet alle aspekten kunnen naar
voren komen. Er ontbreekt bijv.
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aandacht voor het ongekontroleerde
wetenschappelijke onderzoek, dat
in het verleden heeft geleid tot
de produktie van kernwapens en
kernenergie. Wel aan de orde komen
de atoomlobby, de elektriciteits
bedrijven, de kernwapens, de toe
leveringsbedrijven en het afval
probleem.

Maandag 21 september is atoomlob
bydag.
De leden van de atoomlobby zijn
personen, die voorstander en pro
pagandist zijn van kernenergie,
meestal omdat-ze door hun funktie
persoonlijk voordeel er van heb
ben. De lobby omvat topmensen uit
de elektriciteits- en onderzoeks
wereld, die belang hebben bij de
produktie van kernenergie. Omdat
zij met de atoomstroom ons leven
bedreigen, brengen wij de aktie
naar hun privésfeer toe.

Dinsdag 22 september is elektrici
teitsdag.
De elektriciteitsbedrijven zijn ei
genaar van de kerncentrale in Dode
waard en verspreiden de atoomstroom
naa~ onze huizen. Aktieobjekten zijn
alle gebouwen van die instellingen
en al die plaatsen waar atoomstroom
langs komt. Dus hoofd- en bijkan
toren, voorlichtingsgebouwtjes,
elektriciteitshuisjes, hoogspannings
masten, verdeelstations enz.



Woensdag 23 september is kernwapen
dag.
De Dodewaardweek valt samen met de
vredesweek en op deze dag kan het
verband duidelijk worden gemaakt
tussen kernenergie en kernwapens.
Er zal een samenwerking plaats vin
den met aktivitisten uit de kern~

wapenbeweging. Aktieobjekten zijn
militaire installaties, die met
kernwapens van doen hebben, maar
ook bijv. atoomschuilkelders, waar
over pas een boekje is verschenen
bij de EKOG uit Eibergen.

Vrijdag 25 september is de afval
dag.
Door akties zal verband worden ge
legd tussen het gevaarlijke che
mische en het radioaktieve afval.
In verband met de komende dumping
van radioaktief materiaal in de
oceaan, is het goed om vooral aan
dacht te schenken aan die vervoers
maatschappijen, die meewerken (of
meegewerkt hebben) aan dit misda
digemensgevaarlijke proces.

Zaterdag is dan de landelijke af
sluiting in Arnhem, maar het is te
hopen, dat de plaatselijke akties
ook na deze week blijven doorgaan
en dat die groeperingen, die lie
ver alleen maar demonstreren, ook
hun aandacht op dit soort akties
gaan richten.

Nadere inlichten zijn te verkrij
gen bij het sekretariaat:

postbus 1357
6501 BJ Nijmegen
tel. (dinsdag- en vrijdagmiddag)
080-220960

Er is veel geld nodig: giro 4176911
tnv. Gelderse Stroomgroepen, Nij
megenov.v. DgD. Op bovenstaand
adres zijn ook fraaie affiches en
energiekranten te bestellen.

Joost van Steenis
persgroep Dodewaard Gaat
Dicht

r-----~--___.---r

Donderdag 24 september is toele
veringsbedrijvendag.
De kerncentrales kunnen alleen maar
blijven draaien en de mensheid be
dreigen, als er bedrijven zijn, die
goederen leveren aan de centrales.
Dat kunnen reaktorvaten zijn, zoals
RSV en VMF die leveren, maar ook bv
het vervoersbedrijf Stad Alkmaar,
die het afval naar Petten vervoert
of de leverancier van de koffie-au
tomaten, die de koffie voor de werk
nemers produceert. De meeste be
drijven hebben vele filialen, zodat
in elke stad wel aktieobjekten te
vinden zijn. Lijsten met toeleve
ringsbedrijven zijn beschikbaar (en
er wrodt ook gewerkt aan bijV. een
lijst met leden van de atoomlobby),
zodat iedereen weet welke objekten

in z1Jn of haar buurt aanwezig zijn.
Maar men kan ook zelf nog wat op
zoeken, vooral ten aanzien van a
toomschuilkelders en elektriciteits
maatschappijen. (Denk ook eens er
aan, dat in steden met een "linkse"
meerderheid, de inrichting van a
toomschuilkelder gewoon doorgaat.).
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Das Emsland,

Fortschritt

Zerstörung?

oder

Deze duitstalige brochure door
de anti-kernenergiegroep Osna
brück uitgegeven gaat over de
ontwikkeling die het Emsland
de laatste 40 jaar he e f t door
gemaakt.
Het Emsland ligt 1n het noor d
westen van West-Duitsland en
grenst van Groningen tot Enschede
aan Nederland. Het ls va n oo r
sprong een veengebied me t een
zeer arme bevolking. In de der
tiger jaren werd begonnen met de
ontginning van dit gebied zodat
er landbouw op kon worden be
dreven. Na de tweede wereldoorlog
werden echter 150.000 vluchtelin
gen uit de oostelijke delen van
Duitsland in dit gebied geplaatst
en er ontstond grote werkloosheid .

Vele mensen trokken weg richting
Ruhrgebied. In het Emsland pro
beerde men van toen af aan 1n-
dustrien aan te trekken. Eerst
zonder veel succes (slechts
struktuurzwakke industrien kwamen
n aa r dit gebied) maar gaandeweg
ging het beter. Ten eerste door
de glmstige omstandigheden die
voor de industrie werden geschapen:
goedkope (atoom)stroom, goede
ve r bi ndingen over land en over
water, grote gebieden en goedkope
werkkrachten. Ten tweede door de
strengere mdlieuwetgeving die
sterk vervuilende industrien in
dichtbebouwde industriegebieden
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(Ruhrgebied) tot zeer hoge in
vesteringen zou dwingen .. Hier
door werden met name kapitaal
intensieve, energieverslindende,
vervuilende industrien aangelokt
terwijl de winst aan arbeids
plaatsen door de sterke rationali
sering in deze bedrijven minimaal
was ..
De Emslandbestuurders gaan des
ondanks op dezelfde voet voort ..
Er zijn 4 (!) 1300 MW kerncentrales
gepland terwijl ter vervolmaking
men ook nog een opwerkingsfabriek,
een dumpplaats voor nuklea1r afval
en een meer van 350 ha voor de
koelwaterverzorging op papier heeft
staan. Verder zitten er nog 2 hoog
temperatuurreaktoren van ieder
300 MW inde pen en wordt bij
Gronau (in de buurt van Almelo)
een verrijkingsfabriek gebouwd ..
Ondertussen is de kerncentrale
Lingen 1 na een indrukwekkende
reeks storingen storingen in 1977
na 9 jaar min of meer in bedrijf
te zijn geweest definitief stil
gelegd. Een heuse atoomrulne dus.
Dit is echter nog niet alles .. Het
leger heeft er vrij spel op ver
schillende oefengebieden, er zijn
militaire vliegvelden en opslag
plaatsen voor atoomwapens. De
Dollarthaven wordt gebouwd, wat
nog meer industrie zal aantrekken.
En om de struktuur van het Emsland
definitief kapot te maken wordt
er driftig gekanaliseerd, geas
falteerd en herverkaveld. Dit
alles met de argumenten dat er zo
werkgelegenheid wordt geschapen
en dat de internationale positie
van West-Duitsland erdoor zal
worden versterkt.

Al met al een treurig makend
boekje, echter met veel kennis
van zaken geschreven. En hoewel
het over het Emsland gaat, is het
ook zeer interessant voor hen die
zich vooral op de Nederlandse pro
blemen richten. Ten eerste omdat
veel van wat in het Emsland ge
beurd (is) ook voor Nederlandse
gebieden geldt (Twente, Zeeland).
Ten tweede omdat de argumenten en
truuks van de Emslandse atoomlobby
en de sympathiserende pers identiek
zijn aan die van de atoomlobby en
pers in ons land. Een grimlach van
herkenning valt vaak niet te
vermijden.

Brochure te verkrijgen bij :
BI gegen Atomenergie
BI-Laden
Mellerstrasse 49
4500 Osnabrück
à 4,50 DM ( f5,-).
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Het LEK en de Dodewaard-akties

Het Landelijk Energie Komitee staat
achter de eisen van de Dodewaard
Gaat-Dichtbasisgroepen en mobili
seert voor deze week, met de nadruk
op de slotdemonstratie ifi Arnhem.
Ook voor de overige onderdelen van
de aktieweek wordt opgeroepen, via
bijv. de verspreiding van 45.000
ex. van de Dodewaardkrant door de
LEKorganisaties (incl. de LEKwaar
nemer ~vdA) en een persbericht.
Het LEK vindt massale deelname be
langrijk omdat daarmee meer druk
op de ketel komt bij de partijen
die het de komende vier jaar voor
het zeggen (lijken) te krijgen.
Omdat blokkades en prikakties
slechts een beperkt aantal mensen
aanspreken en anderen zelfs afsto
ten (maar dat ligt ook erg aan de
manier waarop) is vooral de slot
demonstratie in Arnhem belangrijk.
De meerderheid van de nederlandse
bevolking is tegen kernenergie,
maar dat is uit de verkiezingen
niet zo gebleken. Een massaal pro
test tegen kernenergie, een mas
sale ondersteuning ook van de ei
sen van de akties rond Dodewaard,
akties die wellicht weer door de
overheid en atoomlobby aangegre
pen worden om de anti-kernenergie
beweging als radikaal en marginaal
af te doen, is op z'n plaats.
Het LE~ is met een dergelijke op
vatting naar het Landelijk Over
leg Dodewaard Gaat Dicht gest~pt.

Formele samenwerking voor de 26e
september werd echter afgewezen.

Omdat de basisgroepenstruktuur
een kritiek op, een vervolg op
de samenwerking met/tussen orga
nisaties is, kunnen die basisgroe
pen niet zo maar een samenwerking
'met die organisaties aangaan. Wel
gaaksepteerd werd dat het LEK mee
zou denken over de vorm en de mo
bilisatie van/voor die demonstra-
tie. Er is veel wantrouwen over de
manier van werken van het LEK. Met
name tegen de rol die politieke par
tijen daarin spelen. Samenwerking
zonder het opgeven van de weder
zijdse zelfstandigheid, is echter
onontbeerlijk. De grote aanhang die
er is voor de eisen van de AKB is
een oorzaak voor de relatieve be
wegingsvrijheid van de basisgroepen.
Die aanhang is niet vanzelfgekomen.
maar door jarenlange aktie en infor
matie, waarin de organisaties in het
LEK een grote rol hebben gespeeld.
Die aanhang is niet verzekerd, de
atoomlobby is de laatste tijd goed
op gang gekomen met een tegenoffen
sief. Samenwerking, verbreding en
versterking van de strijd is meer
dan ooit noodzakelijk. De kerncen
trales in Nederland zijn nu dicht
te krijgen. Dat heeft niet alleen
in Ned~rland gevolgen, de anti
kernenergiebeweging in de hele we
reld zal daarvan profiteren.
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WISE verzorgt bijwijze van
proef een aantal nummers lang
een pagina in het LEK-bulletin.
Deze maand de eerste pagina.

Een andere nieuwe vaste rubriek
wordt "Kort Geboekt" ,met korte
besprekingen van nieuwe uitgaven
op het gebied van energie en
alles wat daarmee samenhanqt.

Opwerkingsfabriek in de BRD?

Op 9 juni j.l. werd Wethen (gem.
Diemelstadt door de D.W.K.,
Deutsche Gesellschaft fftr Wieder
aufbereitung von Kernbrennstoffen,
aangewezen als bouwplaats voor
een opwerkingsfabriek; 15% van
het gekozen gebied behoort tot de
gemeente Volkmarsen. De beide
gemeenten tellen samen 11000
inwoners.
Deze aankondiging werd verwacht
sinds de nazomer van 1980 toen
de plannen via een geheim doku
ment uitlekten. Toen, door een
enorme nationale en lokale op
positie de plannen te Gorleben
(voorlopig?) opgegeven moesten
worden, verklaarde de SPD re
gering van Hessen zich bereid zo
spoedig mogelijk voorbereidingen
te treffen voor de bouw van een
opwerkingsfabriek met een kapaci
teit van 350 ton per jaar. De
kosten, die eerst begroot zijn
op 4 miljard DM, zijn nu opge
lopen tot 10 miljard, terwijl
Häfele, de direkteur van de Kern
Forschungsanlage te Jülich, een
kapaciteit van 700 tot 800 ton
heeft aanbevolen (2/3 van Gor
leben). Voor de D.W.K. lijkt de
gekozen plek ideaal: de grond is
eigendom van Landkreis Waldeck
Frankenberg met aan het hoofd
Landraad Reccius, die de atoom
lobby een warm hart toedraagt,
dus geen moeilijkheden, immers
de A 44 is vlakbij, evenals het
station Warburg van de Bundesbahn:
koelwater is verzekerd door de
Diemei, die 3 km verder stroomt.

De plek lijkt z6 ideaal, dat zelfs
een oefenterrein van het Duitse
leger en een Navo-basis in de om
geving geen bezwaar blijken te
zijn.
Faciliteiten voor opwerking van
kernbrandstof zijn uiterst be
langrijk in Duitsland; de Duitse
wet eist nl. dat er opwerkings
kontrakten aanwezig zijn voor er
een bouwvergunning uitgegeven wordt
en de kontrakten tussen Cogema en
de D.W.K. lopen af in 1980. Op
10 juni zijn er zelfs al afgevaar
digden van de D.W.K. in de V.S.
geweest om de mogelijkheid te be
spreken Duits kernafval op te wer
ken in Barnweil, een fabriek in
Zuid-Carolina die nog nooit gedraaid
heeft. De verontwaardiging in Noord
Hessen is groot: 20 maart hebben
10.000 mensen te KasseI geprotes
teerd, terwijl bij de gemeenteraads
verkiezingen van 22 maart, toen
de Groenen successen behaalden
(41,6% van de stemmen in Volkmarsen
in Diemelstadt 5 zetels). Alle
boerderijen in de buurt van de aan
gewezen bouwplaats zijn getooid
met het symbool van de "Smiling
sun": Atoomenergie? Nee, bedankt.
Al op de Avond van de bekendmaking
nam een groot deel van de bevol
king van Diemelstadt deel aan een
protesttocht met fakkels. Burge
meester Weisshaupt van Diemelstadt
(SPD) is een tegenstander van de
fabriek, evenals zijn ambtgenoot
uit Breuna. De laatste deed een
felle aanval, zowel op de premier
van Hessen, Börner (SPD) als op



Reccius. De Jusos (Jong-socialisten)
organiseerden een protestmars naar
de bouwplaats op 11 juni, waarbij
wegen geblokkeerd werden en ba
lonnen met antwoordkaarten werden
opgelaten om te zien hoe ver de
uitstoot van de fabriek zou komen.
Op 13 juni Volgde een konferentie
van de Bürgerinitiativen uit Hessen.
Op 16 juni ging een estafetteloop
van start naar Wiesbaden, de zetel
van de SPD regering van Hessen die
de atoomlobby zo goed gezind is.
Op 19 juni vond een protestmars
plaats waaraan 3000 betogers deel
namen, waaronder 500 boeren met
traktoren. De massale demonstratie
tegen de bouw van de opwerkings
fabriek is uitgesteld tot 19 sep
tember; alle partijen zijn het
hiermee eens: in Diemelstadt ver
wacht men tienduizenden misschien
wel honderdduizenden demonstranten
uit geheel West-Duitsland en die
grote protestdemonstratie tegen het
sleutelprojekt van de atoomindus
trie kan alleen gehouden worden
op de akkers, nadat de oogst begin
september binnengehaald is. De
betrokken gemeenten hebben zich
unaniem tegen de bouw uitgesproken
en stellen zich te weer tegen de
aantasting van hun land.
In Gorleben waren de plannen van
de D.W.K. politiek niet uitvoer
baar; in Diemelstadt/Volkmarsen
zullen ze het ook niet zijn.

Alle inlichtingen: Anti-Atom-Büro
c/o Franz Jacob, Auf dern Ort 10
3549 Diemelstadt

Bron: WISE-World Information Service
on Energy, Blasiusstraat 90
1091 CW Amsterdam, tel: 020-924264
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Kernenergie in België & Nederland

Het tijdschrift EKOLOGIE heeft z'n
vijftiende nummer gewijd aan kern
energie.Het nummer is samengesteld
door mensen die allemaal aktief
zijn in de anti-kernenergiebeweging.
Wim Kersten schrijft over de"we
relkampioen atoomstroom lt , België dus.
Al sinds 1953 is België met kern
energie bezig.De amerikaanse hulp
die zij daarvoor kreeg had te maken
met de uraniumvoorraden die in het
(toen nog)belgische Congo voor het
grijpen lagen.
Momenteel hebben de belgische kern
centrales 1660 MegaWatt aan gezamen
lijk vermogen,nog dit jaar wordt dit
ruim verdubbeld en rond 1984 zal het
totaal op 3800 MW komen.
Ruim 50 % van de elektriciteit zal
dan atoomstroom zijn.En er is meer:
opwerking en afvalopslag in de Kempen
en de nederlandse interesse voor sa
menwerking met de belgische atoom
lobby. Interessant is verder nog het
overzicht van het verzet in België.
(zie ook elders in dit blad)
Jan van Arke! behandelt de proble
men rond de kerncentrale te Borssele.
Naast het afvalprobleem besteedt hij
veel aandacht aan de relatie tussen
Pêchiney en de kerncentrale. Die laa
tste is gebouwd om goedkope elektri
citeit aan de eerste te kunnen leve
ren,en het bestaan van de eerste
wordt gebruikt als argument om de
laatste open te houden(werkgelegen
heid!).De zeeuwse bevolking betaalt
ondertussen mee aan de goedkope
atoomstroom waar Pêchiney op draait.
Hans Vollaard zet uiteen hoe de re
gering de vloer aanveegde met ver
gunningen,procedures en de kernener
giewet om Dodewaard maar te kunnen
laten draaien. Hij is lid van het
aktiekomitee STOP DODEWAARD,wat ge
procedeerd heeft tegen de onwettige
praktijken van de GKN en Gijs van
Aardenne,zonder resultaat overigens.



Herman Damveld tekende voor het
langste artikel. Hij behandelt de ge
schiedenis van de opwerkingskontrak
ten. Wat hem vooral steekt is de ge
heimhouding in deze zaken,en daarmee
verbonden,het gebrek aan demokratie
in een land dat er juist prat op gaat
zo demokratisch te zijn.Het is een
triest verhaal,vooral als hij de be
handeling in de Tweede Kamer van de
k:>!?traktenkwestie beschrijft. "Ook op
m1J heeft de opwerkingskwestie slech
te invloeden:ik moet er ontzettend
van roken" ,sluit hij af.
Vervolgens,wat onverwacht in een num
mer met bovenstaande titel,twee arti
kelen over Duitsland,namelijk JKalkar'
van Jan van Arkel en 'Afvalopslag in
Ahaus'van Els Duin.Terecht overigens,
want Nederland heeft met beide zaken
erg veel te maken.
Tenslotte legt Erik Gijsbers van Aktie
Strohalm de Giroblauwaktie uit.In een
veel te globaal gebleven paragraaf
worden de eerste resultaten op een
rijtje gezet.
EKOLOGIE nr.15 kost 17,50 in de boek
handel.Een abonnement voor 1981 (5
nummers) kost f 26,- lover te maken
op postgiro 16 16 900,tnv. Stiahting
Ekologie,Saenredamstraat 4A,1071 CE,
Amsterdam.

Andermaal

Almelo
OPZET VAN DE AKTIE
Sinds 1978 hebben,behalve de BAN,
maar weini~ mensen aktie gevoerd
tegen UeN.Na Dodewaard,okt.1980,
hebben basisgroepen uit Noord
Oostnederland een blokkade-aktie
gevoerd tegen de ue in dec.1980.
Daar waren ± 250 mensen bij be
trokken en 't duurde maar kort 
39 arrestanten,veel politie & ME
Het plan voor deze juni-blokkade
is tijdens winter/voorjaar ont
staan tijdens het Dodewaard Gaat
Dicht overleg.De meerderheid van
de groepen had voorkeur voor UeN
akties.Er is veel gepraat,maar
aan konkrete organisatie gebeurde
er niet veel.Gesproken werd o.a.
over het verbreden van de aktie,
het betrekken van vredesbeweging,
milieugroepen,derde wereldgroepen
e.d. bij de aktie,maar in de prak
tijk werd er voornamelijk in de
basisgroepen bekendheid aan gege
ven.In vele plaatsen was er gebrek
aan goed overleg i kommunikatie
binnen de groepen.De aktie is ten
slotte door qrote inzet van een
kleine groep mensen voorbereid.

AKTIEVERLOOP
Van LEK-bulletin lezers kun je
verwachten dat ze het aktiever
loop gevolgd hebben. Daar kan ik
dus kort over zijn.
Donderdagochtend vertrokken er
+ 700 mensen naar de hekken. Een
kleinere opkomst dus dan verwacht.
De 3000 mensen waarop gehoopt werd
kwamen niet voor zaterdag,waar
dooréên van de aktiedoelen, nl.
een effektieve blokkade,niet ge
haald werd. Zaterdag viel de deel
name aan de demonstratie erg mee,
+ 6000 mensen.
Gevreesd mag worden dat bij gro
tere opkomst het politieoptreden
nog harder was geweest.Nu al werd
vrijdagmorgen op verzoek van de
UeN-direktie (i Wiegel ?) hard
handig een hek ontruimd, tegen alle
"afspraken" in.Anders zou namelijk
het personeel gefrustreerd raken
door het wachten.
Achteraf maakte de ME-kommandant
z'n exkuses voor het hardere op
treden.

fI



AKTIEDOELEN
Die waren niet voor iedereen gelijk.
Ik noem de mijne :
1),Het in de publiciteit brengen van

de UCN en alles wat daar aan vast
zit.

2)Vertragen en schaden van kernener
gie-industrie.

3)Verbreden van de AKB en mobilise
ren van de bevolking.

4)Druk uitoefenen op besluitvormers
(politiek & bedrijfsleven)

HET WAAROM VAN DE AK:.fIE
Hieraan is in de media bijzonder
weinig aandacht besteed. Daarom grijp
ik hier de kans aan om nog wat te
spuien. Zie ook het voorlaatste LEK
bulletin en andere literatuur.
a)De Namibië-kwestie
Dit is een punt dat erg aktueel is,
en waarop veel mensen gemobiliseerd
kunnen worden,o.a. het Zuidelijk
Afrika Komitee kan zo bij de AKB be
trokken worden,en andersom.
~at is het geval ? Zuid-Afrika houdt
Namibië bezet en verkoopt in hoog
tempo haar bodemschatten,o.a. ura
nium,aan de hoogst biedende. Sinds 21
juni 1971 is het officieel roof en
heling geworden om grondstoffen uit
Namibië te importeren en/of te ver
werken,decreet no.l van de Verenigde
Naties.Eerst moet er namelijk offi
cieel toestemming zijn van de Raad
van Namibië.Ook Nederland erkent dit,
maar zegt echter formeel machteloos
te zijn om iets hiertegen t~ kunnen
ondernemen. Intussen komt ongeveer
de helft van het uranium dat de UCN
verrijkt,uit Namibië.Regelrecht misp
dadig,zoals UCN & staat toegeven.
Binnenkort spant de Raad van Namibië
hierover een proces aan tegen Neder
land.De politie had niet tegenover,
maarnaast ons moeten staan om de ue
stil te leggen.Daar worden niet all
alleen misdaden gepleegd,ook worden
daar drie grondrechten van de mens
met voeten getreden,nl. recht opvre
de,op veiligheid en op informatie.
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VREDE

O.a. door het proliferatie
gevaar (Brazilië, pakistan,
Zuid-Afrika) d.m.v. kernener
gie brengt U.C. ons in gevaar.
De staat kan nooit 100% ga
rantie geven dat er bv. geen
tweede of derde spionagezaak
à la Khan komt. Wel geeft ze
100% garantie voor financiele
risiko's.

VEILIGHEID

Kernenergie is en blijft ge
vaarlijk. Al levert de U.C.
niet aan Nederland, aan West
Duitsland wel en kernenergie
is aan de andere kant van de
grens niet minder gevaarlijk
dan aan deze kant.

INFORMATIE

De atoomstaat is onder ons.
Ook de UCN houdt dingen geheim,
verzwijgt en misleidt. Jaar
verslagen vanaf 1975 werden
geheimgehouden, evenals order
portefeuilles, marktpositie e.d.

B.M.D.

De UeN speelt geen enkele rol
in de Nederlandse energievoor
ziening, zou dat echter in de
toekomst kunnen doen. Tot 1995
echter krijgt Borssele verrijkt
uranium uit de V.S., ongeacht
de uitslag van de B.M.D.
Dat spul komt, elk jaar. Vaste,
niet af te zeggen kontrakten.
De Brauw, ga maar gauw, geef
de B.M.D. aan de M.E.

FINANCIEN

Onbekend in Nederland is dat
de U.C. verlies maakt op de
20.000 ton aan kontrakten tot
1995. Als we de verrijkings
industrie in de V.S. mogen ge
loven, zijn zij $30 tot $50
per kg. goedkoper. Voor 20
miljoen kg is dat 12 miljard
verlies. De U.C. ontkent:
laten ze hun boeken maar eens
open doen.



DEMOKRATIE

De staat bezit nu 98,6% van de
U.C.-aandelen, het bedrijfsleven
1,4%. In de Raad van Kornmissaris
sen hebben Shell, Philips, RSV,
VMF, DSM nog steeds de meerder
heid, bepalen dus het beleid. Het
parlement vindt het best in meer
derheid.

Er valt nog veel meer belastends
te vertellen, hopelijk een andere
keer. Jan met de pet, kom in verzet!

Joop Boer,persgroep UCN/Almelo

.alKORTIJWGEBOEK~
ONGELUKKEN nET KERNENERGIE

Een van de regelmatig terugkerenàe
argumenten van voorstanders van
kernenergie is, dat de veiligheids
maatregelen zo afdoende zijn, dat
er geen of nauwelijks dodelijke
ongelukken gebeuren. Het boekje
"Ongelukken met kernenergie" van
Herman Damveld rekent af met deze
bewuste misleiding. Op een zakelijke
manier worden van een aantal landen
lange reeksen van grotere en kleinere
ongelukken geschetst. Harrisburg blijkt
niet alleen te staan en zeker ook
niet het ergste ongeval te zijn wat
tot nu toe heeft plaatsgevonden. Een
optelsom leert dat het aantal dode
lijke slachtoffers al Ln de honderden
loopt. En daarbij zijn dan niet op
geteld de mensen die door besmetting
pas jaren later sterven. Tevens blijkt
uit dit boek dat geheimhouding en
bagatelliseren van ongevallen sche
ring en inslag zijn.

Prijs: '8,75 + '2,75 portokosten.
Te bestellen via postgironummer
3567199 t.n.v. Landelijk Energie
Komitee, Tweede Weteringplantsoen 9,
Amsterdam, o , v , v , "OnqeLukkenboek je";

ZWARTE DIN·~NTEN UI ZUID AFRIKA

Dit boekje legt de Nederlandse be
trokkenheid bij handel, overslag
en gebruik van Zuid-Afrikaans
steenkool bloot. Uit het onder
zoek dat Ruurd Huisman in opdracht
van de werkgroep Kairos uitvoerde
blijkt dat enkele grote Nederlandse
bedrijven hun handen aan het Zuid
Afrikaanse steenkool vuilmaken.
Shell springt eruit door zowel bij
handel, overslag als gebruik be
trokken te zijn. Ook werkt zij mee
aan de verdere ontwikkeling van de
steenkolentechnologie. Zij opende
daartöe zelfs een leerstoel aan de
universiteit van Witwatersrand.
Verder wordt in het boekje de
steenkoolindustrie met haar mens
onterende en erbarmelijke omstan
digheden voor de zwarte mijnwer
kers doorgelicht en wordt duidelijk
gemaakt hoe groot de politieke
macht is die Zuid-Afrika aan. haar
steenkoolvoorraden ontleent.

Prijs: '7,50
Te bestellen bij:
Kairos
Corn. Houtmanstraat 19
3572 LT Utrecht
030-712913

___~ ---,-_---,- ~ ---,m
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Deze brosjure is gemaakt ter
voorbereiding van het antiaboom
dorp in Kalkar.
Het atoomdorp is helaas niet door
gegaan omdat de autoriteiten zo
iets onmogelijk hebben gemaakt.
Ondanks alles blijft de bros jure
interessant om te lezen,het boekje
informeert niet alleen over het
dorp maar vertelt ook iets over de
laatste ontwikkelingen in Kalkar
en over de VNO pro kernenergie
kampagne.

Dit boekje is te bestellen bijStop
Kalkarsekretariaat,postbus.l357,
6501 BJ Nijmegen of door overmaking
van f2,50 4 f1,45 verzendkosten 'op;
Giro nr.4233953 t.n.v.Stop Kalkar
Groep,Nijmegen.

Kalkar bra s ji",;;u;;.;;r;...e~ _DE HULK EN DE KERNCENTRALE

Te verkrijgen in elke erkende
boekhande1.

Een nieuwe uitgave in de strip
boekenserie van de juniorreeks.
Ditmaal heeft de hulk te maken met
een ernstig ongeluk in een kern
centrale. Er dreigt een smelting
van de reaktorkern. De experts
staan machteloos. Een groot blok staal
blokkeert het noodkoelsysteem.
Door zijn bovenmenselijke kracht en
weerstand tegen radioaktieve straling
weet de hulk het stuk staal weg te
krijgen en zo het land voor een ramp
te behoeden. Drie hoeraatjes voor de
hulk! Helaas zal deze figuur niet te
hulp kunnen schieten wanneer er
werkelijk zo'n ernstig ongeluk
dreigt te gebeuren.
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Het Landelijk Energie Komitee
stelt zich achter de eisen van de
basisgroepen "Dodewaard gaat dicht"
zoals verwoord in het ultimatum
van de persgroep van het Landelijk
Overleg ;
De nederlandse regering dient een
einde te maken aan het atoom~nergie

programma in Nederland en aan alle
nederlandse biJdragen aan atoompro
je aten in het buitenland.
De nederlandse regering dient als
eerste gebaar van goede ~iZ in de
troonrede van 15 september 1981 de
sluiting van Dodewaard af te kondi
gen.Voorts dienen aZle gelden die
bestemd zijn Voor het onderzoek
naar energiep~oduktie te worden
besteed aan mens- en milieuvriende
Zijke manieren van energieopwekking.
Demokratisering en veiZigheid mogen
hierbij niet vergeten worden.
De atoomafvalproblematiek is nog

steeds onoplosbaar. Dumpen in zee
is alleen maar uitstellen van de
rekening ten koste van onze kin
deren en kleinkinderen. Regelma
tig blijven de berichten binnen
stromen over problemen en ongeluk
ken in kerncentrales en opwer
kingsfabrieken; Tsuruga, Doel,
La Hague, Harrisburg nog steeds!
Het Israëlisch bombardement op de
kerncentrale in Irak is een teken
aan de wand. Het vernietigings
potentieel van kernwapens, een si
amese tweeling met kernenergie,
blijft zich voortdurend uitbrei
den. Ondanks dat heeft van Agt de
laatste jaren sterk gepleit voor
kernenergie, in navolging van zijn
europese kollega's.
De zittende regering bracht een
"Energienota" uit waarin de proble
men verdoezeld werden en een uit
breiding van het atoomenergiepro
gramma in het vooruitzicht werd



gesteld. om dat te bereiken was
het nodig de zgn. Maatschappelijke
Diskussie Energiebeleid heel be
perkt van opzet te houden. De
stuurgroep en haar apparaat o.l.v.
de Brauw maken zelf bijna al het
geld op, met als gevolg dat er
veel te weinig subsidie overblijft
voor aktiegroepen. Zo wil de stuur
groep de informatiestroom gaan
kontroleren en de ondernemers en
energiebedrijven, die al jaren
miljoenen in kernenergie en de pro
paganda daarvoor 'stoppen, krijgen
alweer een kans.
~uist nu dient de nederlandse bur
ger zich te manifesteren tegen
kernenergie. De verkiezingsbelof
ten bleken een vodje papier, in te
ruilen om mee te kunnen blijven
spelen in de zouteloze tragi
komedie die kabinetsformatie heet.
Daarom roept het Landelijk Energie
Komitee iedereen op om zoveel mo
gelijk mee te werken aan het slagen
van de aktieweek en de afsluitende
demonstratie op 26 september in
Arnhem door öf naar Dodewaard cq.
Arnhem toe te gaan, of akties in
eigen stad of dorp te ondernemen.

Arnhem is deze keer uitgekozen als
plek voor een afsluitende, zo mas
saal mogelijke demonstratie omdat
daar de KEMA .. VEEN, GKN, SEP etc.
zetelen. (de zgn. Arnhemse Instel
lingen). De KEMA, bekend als keur
instituut voor elektrische appa
raten, heeft ook een duidelijk
radioaktieve kant. In 1978 werd
bekend dat er een kind overleden
was aan kanker na het spelen in de
tuin van de KEMA met slecht begra
ven radioaktief afval.
Verder fungeren de Arnhemse Instel
lingen ook als motor achter de
kernenergie lobby in ons land en
stellen zij op deze manier het Ne
derlandse volk willens en wetens
bloot aan de ontzaglijke gevaren
die aan kernenergie kleven.
Redenen te over dus voor iedereen
om naar Arnhem te komen op 26 sep
tember. om 14.00 uur wordt er voor
het c.s. te Arnhem verzameld voor
de grote afsluitende demonstratie,
die ons o.a. langs de KEMA zal voe
ren.
Laat uw ongerustheid blijken en
kom ook!

Alle kerncentrales de wereld uit,
om te beginnen Dodewaard!

Namens het Landelijk Energie Komitee

Ren~ Proos

___'"""'"-- - In



HelenStelen en
of

wat staten wèl en mensen nièt mogen

KOLONIALE GESCHIEDENIS

Namibie een reusachtig land met
minder dan 1.500000 inwoners is
rijk. Schatrijk. Het heeft grote
hoeveelheden grondstoffen; dia
manten, koper, tin, zink, uranium,
énz. Het is de vierde grondstoffen
producent van Afrika.
Sinds 1915 is het echter al onder
bewind v~n Zuid-Afrika dat Namibiê
in dat jaar op de Duitsers veroverde.
In 1920 kreeg Zuid-Afrika van de
Volkenbond een mandaat over het ge
bied. In 1966 zagen de V.N. in dat
het wangedrag van ~uid-Afrika in
Namibië geen voortgang van haar man
daat toestond. ze ontnamen Zuid~Afr~ka

het mandaat en stelden een Raad voor
Namibiê in die het geb~ed in afwach
ting van haar onafhankelijkheid moest
regeren. Zuid-Afrika trok zich van
dit alles niets aan en annexeerde
Namibiê als vijfde provincie. Dit
leidde in 1971 tot de uitspraak van
het Internationale Gerechtshof, dat
Zuid-Afrika de bezetting moest beein
digen. Hier werd in Zuid-Afrika har
telijk om gelachen, maar er veranderde
niets~ In 1974 werd tenslotte het
decreet no. 1 aangenomen in de Alge
mene Vergadering van de V.N. D~t

verbiedt o.a. het zoeken naar, het
exploiteren van en het exporteren
van grondstoffen uit Namibië zonder
toestemming van de Raad voor Namibië.
De toestand is tot nu toe niet noe
m~nswaardig veranderd. Voornamelijk
uit angst voor een volksopstand in
Namibië heeft Zuid-Afrika er sinds
1978 een marionettenregering. Deze
regering kwam tot stand via een ver
kiezing die geboykot werd door de
bevrijdingsbewegingen SWAPO, SWAPO-D
en NNF en ook internationaal niet werd
erkend. Zuid-Afrika houdt zelf de
touwtjes stevig in handen en gaat ook
nooit serieus in op voorstellen van
de V.N. om te komen tot vrije ver
kiezingen en een wapenstilstand tusSen
de bevrijdingsbewegingen en Zuid-

Afrika. Ze houdt de boot aan met ver
tragingstechnieken en onredelijke ei
sen. Dit werd weer duidelijk op de
konferentie die in januari 1980 in
Genève werd gehouden en waar SWAPO
en een Zuid-Afrikaanse delegatie
met elkaar zouden praten. SWAPO
kwam daar direkt met de voorstellen
van wapenstilstand en vrije verkie
zingen onder V.N.-toezicht. De
Zuid-Afrikaanse delegatie ging daar
op geen enkele manier op in omdat
ze wisten dat hun eigen regering
geen enkele kans maakt bij vrije
verkiezingen. Ondertussen wordt het
land echter op een verschrikkelijke
manier leeggeroofd door multina
tiortale ondernemingen. Er wordt al
gemeen aangenomen dat wanneer men
op dezelfde voet doorgaat het land
over 2S jaar zal zijn uitgeput.
De SWAPO is dan ook terecht bang.
dat wanneer Namibië onafhankelijk
wordt er nauwelijks meer grondstof
fen over zijn. Al het geld dat nu
op de grondstoffen wordt verdiend
vloeit het land uit, terwijl dit
ge~Q juist hard nodig is om de eko
nomie van Namibië op te bouwen.



URANIUMROOF

Een van de belangrijkste grondstof
fen is uranium. Namibië bezit min
stens 5% van de wereldreserves.
De uraniummijnbouw begon in 1966(~)

toen de Rio Tinto Zinc Corporation
(RTZ), een Britse multinational, de
ontginning sr echten kocht voor een
gebied waar in de jaren '50 grote
voorraden uranium waren ontdekt. Zij
begon samen met het West-Dui'tse
Urangesellschaft aan een uitgebreid
onderzoek. Door politieke druk zag
de West-Duitse regering zich echter
gedwongen om haar financiele bijdra
ge aan de onderzoekskosten van Uran
gesellschaft (6 van de 8 miljoen)
op te geven. Urangesellschaft trok
zich hierop terug uit het projekt.
behield echter een o~tie op 10% van
het geexploiteerde uranium. De Zuid
Afrikaanse multinational General
Mining/Federale Mijnbouw nam haar
plaats over.
In 1968 werd de Rössing Uranium Ltd
opgericht. Deze firma zou het ura
nium gaan exploiteren. De aandelen
in de Rössing Uranium Ltd zijn als
volgt verdeeld: RTZ heeft 41,3%,
haar Kanadese dochter Rio Algrom
10%, De Zuid-Afrikaanse staatsonder
neming IDC 13,5%, het Franse consor
tium Minatome 10%, General Mining
2,3%. De overige 22,8% is in het
bezit van anderen. Rössing Uranium
Ltd geeft echter geen namen prijs.
Eoewel IDC een relatief klein ge
deelte van de aandelen bezit is ze
toch uitermate belangrijk daar ze
samen met RTZ de direktie vormt en
over vetorecht beschikt. Het is dui
delijk dat Zuid-Afrika d.m.v. IDC
eenvinger in de pap wil houden.

DE AFNEMERS

Naast de aandeelhouders van Rdssing
Uranium Ltd spelen de kopers van
het uraniumoxide natuurlijk een be
langrijke rol. Zoals een diefstal
pas wat oplevert wanneer de dief
zijn gestolen goederen kan verko
pen, zo moet Rössing Uranium Ltd
afnemers hebben voor haar uranium
oxide om de uraniummijn aberhaupt
te kunnen exploiteren. Het vooraf
vinden van kopers was zelfs een
voorwaarde van de, onbekend gebleven
(men vermoedt een consortium van
New Yorkse banken), finacierders
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van de m1Jn. Ondanks het feit dat de
uraniumexploitatie illegaal is, kon
Rössing Uranium Ltd toch genoeg ko
pers voor haar uraniumoxide krijgen.
In 1968 sloot het Britse atoomburo
UKAEA een kontrakt met een Rio Al
grommijn in Kanada~ nirekt na de on
dertekening van het kontrakt werd de
betreffende mijn echter gesloten en
de opdracht ~erd overgeheveld naar
de Rössing mijn. Ondanks het feit
dat er een klausule in het kontrakt
stond die vermeldde dat het uranium
absoluut uit Kanada moest komen en
het kontrakt niet zonder toestemming
van de regering gewijzigd mocht wor
den, werden er geen maatregelen ge
nOmen. De overeenkomst houdt de le
vering in van 7500 ton uraniumoxide
in de jaren '77 - '82. Daar de mijn
later dan verwacht pas in 1979 op
volle toeren is gaan draaien (5000
ton per jaa.r) zal het kontrakt
waarschijnlijk wat uitlopen. Het
uraniumoxide BNFL, de atoomenergie
afdeling van UKAEA, en de "Group of
Utilities", een groep elektriciteits
bedrijven, in Britse kerncentrales
gebruikt.
Frankrijk koopt uraniumoxide uit Na
mibië via het. consortium Minatome.
Zij neemt 10% van de produktie af.
Het uraniumoxide wordt voor militaire
doeleinden gebruikt. Dit is mogelijk
omdat Zuid-Afrika geen voorwaarden
stelt wat betreft het doel waarvoor
het gekochte uraniumoxide gebruikt
wordt.
Het West-Duitse Urangesellschaft maakt
van haar optie op 10% van de produk
tie gebruik en koopt üraniumaxide,
dat door de elektriciteitstak Van
multinational VEBA gebruikt wordt in

________________---'I!l



kerncentrales.
Het Japanse elektriciteitsbedrijf
Kansai Electric Power heeft via de
Mitsubishi Corp. eén kontrakt voor de
levering van 8200 ton over de jaren
'77 - '85.
Rössing Uranium Ltd gaat ondanks alle
spanningen en verwikkelingen rond
Namibië rustig door met het afbouwen
van de Namibische uraniumreserves.
RTZ heeft zelfs een paar maanden ge
leden besloten e~n groots opgezet
onderzoek naar verdere grondstoffen in
Namibië te gaan beginnen. Behalve naar
uranium wordt ook naar andere grond
stoffen zoals koper en zink gezocht.
De mijn haalde in 1980 de record
produktie van 5200 ton.en liet in het
zelfde jaar een winst aantekenen van
21 miljoen pond (in 1979 was de winst
nog 12,6 pond). Deze winst kon vooral
tot stand komen door de erbarmelijke
omstandigheden waaronder de zwarte
mijnwerkers (blanke mijnwerkers zijn
er trouwens niet) hun gevaarlijke werk
moeten doen. Het loon is minim.aal,
evenals de behuizing. Deveiligheids
maatregelen liggen hier nog onder.
Uiteraard wordt ook hier apartheids
politiek bedreven. Dit houdt in, dat
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de zwarten nooit een hogere funktie dan
mijnwerker zullen bekleden en dat de
woon- en werkomstandigheden voor
blanken en zwarten kwalitatief sterk
verschillen. Daar komt nog bij dat door
de thuislandenpolitiek een groot deel
van de mijnwerkers ver hun gezin hun
brood moeten verdienen.

DE ROL VAN NEDERLAND

Tot dusverre zijn er geen aanwijzingen
dat ook Nederland uraniumoxide uit
Namibië koopt. Indirekt is zij echter
toch betrokken bij de uraniumroof:
Als partner in Urenco en als mede
eigenaar van de verrijkingsfabriek in
Almelo.
Voordat uraniumoxide verrijkt kan
worden moet het eerst worden omgezet
in het gasvormige hexafluoride.
Dit gebeurt wat het Namibisch uranium
oxidebetreft in Pierrelatte (fr) en
in Springfield (GB). De verrijking
van dit hexafluoride kan op een paar
plaatsen ter wereld gebeuren. Aanne
melijk is dat een flink gedeelte 400r
Urenco wordt verrijkt. De twee andere
partners in Urenco zijn nl. Groot
Brittannië en West-Duitsland. De



eerste via BNFL, de tweede via het
particuliere bedrijf Uranit.
Urenco heeft twee verrijkingsfa
brieken. Een in Capenhurst (GB) en
één in Almelo.
Zoals gezegd koopt het West-Duitse
Urangesellschaft uraniumoxide uit
Namibië.Zij levert vnl. aan VEBA
dat 1/3 van de aandelen van Uran
Gesellschaft in bezit heeft. VEBA
geeft toe dat zij het Namibisch
uraniumoxide door Urenco laat ver
rijken.
De andere grote West-Duitse opdracht
gever van Urenco RWE zegt dat zij
uraniumoxide uit Zuid-Afrika haalt,
beweert echter dat leveringen niet
naar regio's zijn opgesplitst. Het
blijft dus in het midden of er ook
Namibisch uraniumoxide tussen zit.
Gezien de omvang van de levering
(1500 ton tussen '78 en '81), de
verbindingen van RWE met de aandeel
houders van Urangesellschaft en de
vaagheid van de mededeling is het
toch zeer waarschijnlijk RWE Nami
bisch uraniumoxide aankoopt.
Groot-Brittannië betrekt uranium
oxide uit Namibië via BNFL. BNFL
gebruikt het materiaal voor haar
twee eigen kerncentrales, maar ver
koopt ook uraniumoxide door aan de
zgn. Group of Utilities die veertien
kerncentrales onder haar hoede heeft.
Zowel BNFL als de Group of Utilities
laten hun uraniumoxide door Urenco
verrijken. Wanneer we nu twee zaken
vergelijken, nl. het feit dat het
Namibisch uraniumoxide 45% van de
Britse behoefte dekt en het feit dat
alleen al de kerncentrales van de
Group of Utilities 60% van het Britse
uraniumoxide verbruiken, moeten we
tot de konklusie komen dat er Nami
bisch uraniumoxide bij Urenco terecht
komt.

REGERINGSSTANPPUNT

De Nederlandse regering probeert on
dertussen op alle mogelijke manieren
de zwarte Piet door te spelen. Zo
stelt van der Klaauw op 17-10-'80
dat Urenco volgens het verdrag van
Almelo alle opdrachten gegeven door
één der verdragspartners moet aan
nemen en dat een wijziging van dit
verdrag "niet tot de mogelijkheden
moet worden geacht te behoren".
(Hij wil er dus gewoon niet aan be
ginnen). De doeltreffendste wijze
om hierop te reageren is te wijzen

op art. 25 van het Handvest van de
V.N. waarin gesteld wordt dat leden
van de V.N. de beslissingen van de
Veiligheidsraad moeten accepteren
en uitvoeren. In art. 103 staat dan
nog dat verplichtingen aan de V.N.
altijd prevaleren boven andere in
ternationale overeenkomsten of
verplichtingen.
Van der Klaauw laat het bij dit ene
argument niet zitten en zegt in de
zelfde brief dat douane-technisch
gezien de omzetting van uraniumoxide
in hexafluoride een "oorsprong ver
anderende handeling" is d.w.z. dat
het materiaal dat uiteindelijk in
Almelo verrijkt wordt geen Namibisch
uraniumoxide meer is, maar Frans of
Brits hexafluoride. Voor de fietsen
diefjes onder ons: maak van je ge
stolen fiets een tandem en de heler
kan hem zonder komplikaties opkopen.
Hij beweert verder dat Urenco
slechts doet aan loonverrijking.
Het hexafluoride dat zij verrijkt
wordt niet haar eigendom, zij ver
andert er slechts iets aan en wordt
daarvoor betaald. Het hexafluoride
blijft eigendom van de elektrici

teitsbedrijven die het aanbieden.
Art. 416 Wetb. v. Sr. stelt niet
alleen het kopen van gestolen goe
deren strafbaar maar ook het "be
waren", het onder zich nemen van
gestolen goederen. En wat in Neder
land onder heling wordt begrepen,
verschilt nauwelijks van de omschrij
ving die andere landen hieraan geven.
Van der Klaauw wordt grof wanneer
hij op 3-12-'80 stelt dat "de Raad
voor Namibië bij de uitoefening van
zijn taken beperkt is tot het
grondgebied van Namibië. Qua status
is de Raad vergelijkbaar met een
regering in ballingschap. Een door
deze Raad uitgevaardigde regeling
schept uiteraard geen verplichtin
gen voor derde landen".
Kommentaar overbodig._______________________IB"



Van enig moreel verantwoordelijk
heidsgevoel is bij deze regering
niets te bespeuren. De enige daad
die zij gesteld heeft is het wijzen
van de Urenco-partners op de "on
wenselijke situatie" m.b.t. aan
kopen van Namibisch uraniumoxide.
De partners hebben hierop niet
gereageerd.

Op 28 november wil de AABN i.s.m.
gelnteresseerde basisgroepen en het
LEK een studiedag houden die in het
teken zal staan van de uraniumroof
uit Namibië en de rol die Nederland
daarin speelt. Basisgroepen die aan
deze studiedag willen meewerken of in
de zaak van de uraniumroof zijn ge
interesseerd, kunnen kontakt opnemen
met de AABN"

Lauriergracht 116
Amsterdam
Tel: 020-237335

Voorafgaand aan deze studiedag volgt
hier een artikel waar de problematiek
rond Namibië en haar uranium uiteen
gezet wordt.

Literatuur over dit onderwerp:

Uraniumroof uit Namibië - R. Huisman.
Zuid-Afrika atoommacht - Dan Smith.

GAS PRIJS VERHOGING?

In 1974 kostte een kubieke meter
gas nog 11 cent.Nu al 47 cent.En
dat zou in 1985 95 cent moeten
worden. Evenzo stijgen de winsten:
de staat strijkt per jaar mil
jarden op die weer in begrotings
tekorten en ondernemingssub
sidies worden gestopt,Shell en
Esso mogen de komende vier jaar
15 miljard aan winst binnenhalen.
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Zoals uit het verslag in het vorige
Lekbulletin bleek is de strategie
om via de Vegin tot een prijsstop
te komen misslukt.Niet vreemd als
je bedenkt dat in vele gemeenten
CDA en VVD een belangrijke rol
spelen, of dar de direkties van de
energiebedrijven hun eigen stand
punt in de Vegin inbrengen. Het
'kompromis' van de Vegin was wel
3 cent onder de Gasunie-eis,maar
betekende nog altijd een verhoging
van zo'n 20 % in "82 (9 cent inklu
sief btw.)
Van kompesatie in de lonen is amper
sprake. Het prijsindexcijfer van
het CBS klopt niet met de werke
lijke uitgaven.Ook worden daarbij
de BTW-verhoging,gemeentelijke en
provinciale heffingen en belasting
en niet meegeteld.
Er wordt zelfs al een tijd gespro
ken over het volledig gaan weglaten
van energieprijsverhogingen uit
de prijskompesatie.
Van een grootscheeps isolatie-
plan om zo het energieverbruik terug
te dringen zonder dat de klein
verbruiker ervoor opdraait is
geen sprake. Laat staan dat de win
sten gebruikt worden voor de ont
wikkeling van alternatieve energie
bronnen.
Kortom,een onbetaalbare woonlasten
stijging samen met een reële in
komensdaling.En een pracht van
een chantage-argument voor de atoom
lobby:gas en olie worden duurder
zie eens hoe goedkoop onze kern
energie wordt.

aksiefront
Reden genoeg om in aksie te ko
men.Stookkostenkomitees en buurt
komitees zij er al een tijd mee
bezig.Het blad ZIN van de indus
triebond FNV kreeg een lawine
aan klachten- en protestbrieven.
Konsumentenkontakt toonde alles
nog eens met cijfers aan.
Een voorlopig overleg van mensen
uit OBASA(Amsterdamse komitees) ,
Konsumentenkontakt en het LEK
kwam tot de volgende voorstellen.
Allereerst is het nodig dat zoveel



gasprijsverhoging?
NEE!

mogelijk groepen bij de aksies be
trokken worden. Zeker als duidelijk
is dat het niet alleen om woonlasten
maar ook om de gehele koopkracht
(prijskompesatie)en het energie
beleid gaat.Met name de vakbewe
ging is een noodzakelijke partner
in de strijd.
Daarnaast is een landelijke di
mensie aan de aksies onontbeer
lijk.Om de krachten te bundelen
en plaatselijke aksies niet ge
loleerd te laten verlopen. Gepoogd
zal worden om tot gezamelijke aksie
voorstellen te komen op basis van
een eisenpakket en ondersteund door
een landelijke krant.Een voorstel
voor een eisenpakket kwam er als
volgt uit te zien.
I.Tenminste bevriezing van de aard
gasprijs.
2.Verlaging van het BTW-tarief
op gas en elektra van 18% naar
4%
3.Isolatie van woningen zonder huur
verhoging en zonder extra punten in
het woningwaarderingsstelsel,te fi
nancieren uit de aardgaswinsten.
Aftrek van punten voor niet ge
isoleerde woningen.
4.Aanpassing van berekening van het
prijsindexcijfer gezien de onder
kompensatie van de aardgasprijzen.
Handhaving van de energieprijsver
hogingen in de pr1jskompensatie.
S.De reeds jaren durende nood
situatie voor met name de laagste
inkomensgroepen in de nieuwbouw
maken het noodzakelijk dat op
korte termijn de huidige indivi
duele huursusidie wordt vervangen
door een woonlastensubsidiesysteem,
dat de werkelijke woonlasten omvat.
6.Herinvoering van een blokverwar
mingstarief dat tenminste 18% lager
ligt dan het huidige individu-
ele kleinverbruikerstarief.
7.Sociaal-ekonomiese problemen
mogen nooit opgelost worden d.m.v.
afsluiting van het energienet.

Met name ook dit laatste punt
zal een goede graadmeter zijn of
gemeentes werkelijk de kant van de
gedupeerden kiezen.Om die afsluit
ingen zelf onmogelijk te maken zal
het nodig zijn degenen die bij de
energiebedrijven werken bij de aksies
te betrekken.
Voor het LEK hoort er bij dit eisen
pakket zeker nog bij:
-in gemeenschapshanden brengen van
het nederlandse aardgas.
Onteigening van Shell en Esso wat
betreft de NAM en de Gasunie,als
eerste stap naar een greep op de
gaswinsten.

Het bovengenoemde overleg wilde
in eerste instantie toch pro
beren om parlementsfrakties van
alle partijen te benaderen om ze
om te krijgen. tegen een ingreep
van Aardenne.
Juist nu er nog geen landelijke
mobilisatie van de grond is,kan
die verspilde tijd gaan werken als
een rem op de mobilisatie en het
stellen van duidelijke eisen.
Zeker in een tijd waarin de bezui
nigings-en winstherstelwoede af
gewenteld wordt op de individu
ele loon-en uitkeringstrekker
valt weinig te verwachten van een
parlement als we niet zelf kontro
leren wat er gebeurd.
Er wordt echter al hard gewerkt
aan de organisatie van ontrege
lings en evt.boycotaksies van de
prijsverhoging.En afsluitingen zul
len we moeten tegenhouden. Niet de
prijsfilosofie maar een energie
voorziening die niet ten koste
gaat van de individuele gebruikers
moet basis zijn voor een ander
energiebeleid.

Ton van Gijsel(IKB)
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Ondanks alle beroepen en protesten
is er weer een schip het zeegat uit
met 2400 ton laag- en middelaktief
afval. Met hetzelfde schip wordt
ook afval uit Zwitserland en Belgie
naar de dumpplaats ten noordwesten
van Spanje gebracht en in zee ge
kieperd. Dezelfde milieu-minister
die eindelijk een half miljard gul
den heeft uitgetrokken voor het op
ruimen van de meest urgente dump
plaatsen van chemisch afval, heeft
nu toch weer vergunning verleend
voor het dumpen van radioaktief
afval in zee.
Milieubeschermers hebben geprobeerd
het dumpen te verhinderen via de
juridische weg. Het beroep van
Greenpease en Natuur en Milieu werd
ontvankelijk verklaard, omdat het
ging om aantasting van de door die
organisaties behartigde belangen.
Maar hun beroep werd ongegrond ge
noemd. De tijdelijke schorsing van
de vergunning van juni tot septem
ber is wèl een sukses te noemen.
Maar als de wetten niet deugen kan
men legaal blijven lozen. En het
verdrag van Londen, waar de vergun
ning op werd gebaseerd, deugt niet.
Volgens Jurjen Keuning, die bij de
stichting Natuur en Milieu bezig is
met bescherming van o.a. zeewater
tegen allerlei vervuiling, zal dat
verdrag veranderd moeten worden,
maar is de eerstvolgende stap nu
aan de nieuwe regering, die de po
litieke keuze moet maken met het
dumpen te stoppen, omdat het niet
aanvaardbaar is. Vele landen - ook
ondertekenaars van het gewraakte
verdrag - dumpen daarom al niet
meer. Intussen zal een uitbreiding
nodig zijn van de voorzieningen
voor tijdelijke opslag, maar nog
beter is het natuurlijk als dit
afval niet geproduceerd wordt.'

DE AFVAL-PRODUKTIE

Het afval van enkele jaren zal hon
derdduizenden jaren het leefmilieu
verzieken. Het radioaktief afval is,
eenmaal gemaakt, niet meer af te
breken. Toch gaat men door met kern
splijting, waardoor het probleem
nog steeds groter wordt. De laat
ste jaren zoekt men nu noodgedwon
gen naar een oplossing van het af
valprobleem, want men wil het spul
wel kwijt.
Het kernafval bevat een groot aan
tal chemische elementen, die ver
schillende soorten straling uit
zenden met een verschillende sterk
te en gedurende een tijd die vari
eert van slechts enkele tot hon
derdduizenden jaren.
Om toch een poging tot indeling in
deze wanorde te maken l moet je
terug naar het ontstaan ervan.
In de reaktor wordt verrijkt ura
nium beschoten met neutronen. Om
dat er twee soorten uranium zijn
kunnen dan twee soorten afval ont
staan: Het uranium 235 splitst,
en er ontstaat dus kernsplijtings
afval. Dit kernsplijtingsafval is
hoog-radioaktief. Het wordt niet
in zee gedumpt, want het verdrag
van Londen verbiedt dat. Het wordt
hier alleen voor de volledigheid
genoemd, want het mag, eenmaal ge
produceerd, nooit onvermeld blijven.
Uranium 238 splitst zich niet, maar
vangt wel neutronen op. Op die ma
nier ontstaan dus zwaardere stoffen,
de trans-uranen. Kleine hoeveelhe
den van het transuranenafval ver
dwijnen met het middelaktieve afval
in de oceaan. Daarbij zit plutonium
en americium. Als wordt gekozen
voor opwerking neemt de hoeveelheid
ervan toe. Het duurt zeker duizend
jaar voor het kernsplijtingsafval
en het transuranenafval enigszins
"hanteerbaar" wordt, maar ook daar
na is het niet om aan te pakken.
Pogingen daartoe in de opwerkfa
brieken la Hague en Windscale ma
ken het alleen nog maar erger.
Men praat dan ook liever over het
volume van dit hoogaktieve afval.

IN ZEEATOOMAFVAL
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WATJES EN INJEKTIENAALDEN

Er wordt wel eens beweerd dat het
afvalprobleem wel meevalt, omdat er
zo weinig radioaktief afval ontstaat:
"slechts enkele kubieke meters per
jaar". Men vergeet dan even de vele
duizenden kubieke meters licht-ak
tieve afvalstoffen die per jaar ont
staan bij de delving, bewerking en
verrijking van uranium. En ook nog
eens vele duizenden kubieke meters
licht- en middelmatig aktieve troep
die gewoon in de atlantische oceaan
worden gegooid.
Dat radioaktieve en giftige afval
is afkomstig van kerncentrales, la
boratoria, universiteiten en zie
ken huizen, waar al of niet nuttig
gbruik is gemaakt van diverse radio
aktieve stoffen, die allemaal gepro
duceerd zijn in kernreaktoren.
Bij al deze stralings-aktiviteiten
worden gereedschappen, apparatuur,
werkkleding, konstruktiematerialen,
koelwater, filters, watjes, injek
tienaalden, doeken en proefdieren
bestraald of besmet met radioaktie
ve stoffen.
Dit afval wordt wel eens aangeduid
met "ziekenhuisafval", of al wat
eerlijker met "afval van zieken
huizen en laboratoria", om te wij
zen op de gebruiksmogelijkheden van
radioaktieve stoffen als zegening
voor de mensheid. Nog eerlijker zou
het zijn als ook aangeduid werd wel
ke laboratoria men bedoelt. Van het
totale afvalvolume is slechts één
vijfde deel afkomstig van zieken
huizen en medische toepassingen.
In massa-eenheden uitgedrukt is het
één vierde van het gewicht.
Het merendeel van het afval is vol
komen overbodig en kan beter niet
worden gemaakt.

HET ZAL JE BEROEP MAAR WEZEN

Het afval wordt verzameld door het
Energie-onderzoek Centrum Nederland,
vanouds Reaktor Centrum Nederland.
Het ECN dat van regeringswege is
aangesteld om voor dit probleem te
zorgen, wwet al tijden van tevoren
wanneer het gaat dumpen. Maar dit
jaar wist de staat zich geen raad.
Eind 1980 deelde minister Ginjaar
mee dat hij voornemens was de ver
gunning daartoe in januari 1981 te

verstrekken. 30 januari stond in de
krant dat de KEMA het ECN verzocht
had de zeedumping tot september uit
te stellen, met als "akseptabele"
reden dat het leukemie-verwekkende
kernafval van deze Arnhemse instel
ling dan nog in zee kon verdwijnen,
voordat milieugroepen dat het vol
gend jaar onmogelijk zouden maken.
Het ECN vroeg dus pas op 2 maart
vergunning aan --- om toch al begin
juni te mogen dumpen.
De vergunning werd verleend op 6
april ( ipv januari dus ), en ter
stond van kracht verklaard, nog
v66r het verstrijken van de be
roeps-termijn. Het ECN zou daardoor
vast kunnen beginnen met de voorbe
reidingen voor de dumping in juni.
Dit weerhield de milieubeweging er
niet van op 1 mei toch nog beroep
aan te tekenen bij de Kroon, en met
spoed voorlopige schorsing van de
vergunning te verlangen. Het beroep
zou anders geen zin meer hebben,
omdat dan inmiddels het afval allang
gdumpt zou zijn. En het is dan niet
meer terug te halen.
Door de inderdaad uitgevoerde tijdé
lijke schorsing in afwachting van
de afhandeling van het kroonberoep
door de Raad van State zou de dum
ping van laag- en middelaktief afval
in ieder geval moeten worden uitge
steld tot volgend jaar.
Maar bij de behandeling van het be
roep werd nu een uitzonderlijk snel
le procedure gevolgd. Het ministerie
van Volksgezondheid en Milieuhygiène
had haast, omdat ze het probleem
van het tijdelijk opgeslagen afval
kennelijk z6 urgent vond, dat ze de
noodoplossing daarvoor niet wilde
uitstellen.
En er werd dan ook nogal wat druk
uitgeoefend door het ECN. Ditmaal
was in de krant te lezen dat het
ECN een brief had gezonden naar
haar klanten, dat die wel eens met
het radioaktieve afval konden
blijven zitten als de dumping dit
jaar niet meer door kon gaan.
Merkwaardig, omdat het ECN zèlf
de vergunning-aanvraag zo laat had
ingediend dat een eventueel kroon
beroep de dumping deze zomer zeker
onmogelijk zou maken.
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Gert Vink
Werkgr.Stop Kernenergie

Er zijn weer antikernenergie
en antikernbewapeningsstickers
in voorraad.Je kunt ze bij ons
bestellen.

De redaktie heeft het artikel
van Gert helaas wat moeten in
korten,gedwongen door plaats
gebrek.

, , ,...NIEUWSLAATSTE

Het artikel van Joop Boer stond
al voor een gedeelte in het vo
rige LEK-bulletin.Voor de vol
ledigheid is het nu in zijn ge
heel gepubliceert.

Willen die abonnees van het LEK
bulletin die hun abbonnements
geld nog niet overgemaakt hebben
dit nu heel gauw doen?
Als wij voor 1 november nog
niets van je vernomen hebben
nemen wij aan dat je het abbo
nement niet wilt voortzetten
en schrijven wij je uit ••••

Het LEK voelt zich, als onder
deel van de AKB,gegriefd door
enkele citaten van de heer
Geertsema,gedaan in Televizier
waarmee deze op een onterechte
manier en door middel van ver
moedens probeert de akb in een
kwaad daglicht te stellen,al
thans suggereert dat aktivitei
ten binnen de akb door bank
overvallen gefinancieert zijn.
De dagvaarding voor een kort
geding is 7 september de deur
uitgegaan.
In het volgende LEK-bulletin
meer hierover.

systeem om het drukverschil op te
heffen. Daardoor wordt dan water
toegelaten in de binnenholte. De
vaten zijn dus niet gemaakt om het
afval te beschermen voor het zee
water of andersom. Hoe snel de
radioaktieve stoffen vrijkomen is
niet bekend.

De Kroon heeft zich niet aan enig
onderzoek gewaagd. Volgens het
verdrag van Londen mag het afval
alleen in zee worden gedumpt, als
tevoren grondig onderzocht is of
er op het land geen andere methoden
zijn voor verwerking of storting.
Die mogelijkheden moeten dan wel
al "praktisch aanwezig" zijn.
Minister Ginjaar had op 11 juni
1980 al besloten een kommissie
"heroverweging verwijdering radio
aktief afval" in te stellen, en wel
uiterlijk per 1 oktober. Maar uit
eindelijk heeft hij die kommissie
pas op 10 maart 1981 ingesteld.
Een vertraging van het onderzoek,
dat volgens minister Ginjaar 3 jaar
gaat duren, envolgens de milieu
organisaties die in de kommissie
zitten wel in 1 ~ 2 jaar afgerond
zal zijn. Ze hadden de minister ver
zocht de kommissie vast om een
interim-advies te vragen, maar ook
dat ging niet door.
De kroon zegt het niet nodig te
vinden met de dumping te wachten
op het onderzoek van de kommissie.
De beschikking zegt dat de verpak
king van het te storten afval
zodanig is, dat hiermee het doel
van het verdrag van Londen ( be
scherming van het zeemilieu! )
wordt nageleefd, en dat daarmee is
voldaan aan de verplichting in het
verdrag , een onderzoek in te stel
len naar alternatieve methoden voor
de afvalverwerking.
Maar de verpakking van het afval is
er niet eens voor gemaakt om het
zee-milieu te beschermen:
De vaten die in zee worden gegooid
zijn slechts ontworpen om het afval
onbeschadigd naar de zeebodem te
brengen. Ze moeten voldoen aan de
vereiste transport-reguleringen.
Sommige vaten zijn gevuld met beton
dat gemengd is met afval. Andere
vaten bestaan uit een binnenvat met
afval, geplaatst in een groter bui
tenvat, en daartussen opgevuld met
beton. Als je in het binnenvat mid
del aktief afval stopt, voldoet het
buitenvat gemeten aan de buitenkant
aan de gestelde normen voor "licht
radioaktief afval"
om te voorkomen dat zo'n vat nog
tijdens het zinken in elkaar klapt
door de grote druk die in de diepte
heerst, zitten er gaten in met een
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