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Je ~rote Alme l o- demonstratie staat nu eindelijk voor de deur. Daarom dit 
.. ~·-ciale , dubbeldikkC' nummer, dat vanaf pagina 18 geheel aan de demonatra
:i · is gewijd. Voor zover we het nu kunnen L-J.en, zullen er zeker 20 bussen 
Ji• Nijmegen nlllU' Almelo ga,,n, net zoveel als naar Kalkar . Dat belooft veel. 
~· t is ook nodig , want alleen een massaal protest kan deze regering en dit 
J ·c:.· .·~ment !llisschiP.n nog lot betere gedact,ten brengen • 

. > -rom een demonstratie nC. , terwiJl in dr- Tw~ede Kamer al een beslissing is 
· .'v"llen? 
-. .-unt prober~u ZOV(el mog .. Lijk ir.vloed op deze ueslissing uit te oefc•nen , 
:. C:c. t zonder got:dkeuring ven het purlco.-nt g~en rege1·ingabesliasingen kunnen 

.. • t <1·~n genomen, theoretiet • Dan moet .iP. ook een demonstra tie organiseren op 
:.·- · strategies juiste moment, d.w.z. vlak voor of tijdens de kamerdebatten. 

- "unt je ook op hot stundpunt stellen dat h~t er op de eerste plaats over 
,.,,. t. zoveel mogelijk Inenst:n te betrekken bij de strijd tegen kernenergie, 
•-" :ünder om de opcllctjes die in de Kamer opgevoP.rd \,orden .. Op dje manier 
: .cht je je meer op do J.:,nge termijn: alr. er genoeg mensen in het land zijn 
(1 .J.'-' zich verzotten· tegen het· atoomprogranuna , kan. het niet aoorgaé.ln. Met ue 
u·ur,,·e.n in het land heb je meer te maken db.n met die 150 goedbetnalde krach
'e~ ]n Den Haog. De macht &Rn het volk, maar het volk moet die m~cht wel 
.·~l.f veroveren. Dit is dan ook het standpunt van de f.ltl•oomg:t-rH~Ji. 

'· :·<J.•rtussen zitten we wol JDC' t eon ui tcrst unt>clul:.kisc l'!':!;i"rln<.;t b<'<·d; r •• ~ing 
"~': f!;<JCÖJo;.eurirl!~ van de:. KttiiltH'l Almelo mag gebouwd worden, l!'taor of het ver
.-i~kte uranium ui te:lnde lijk p;e leverd z.al worden, blij ft aan het parlem<>n t 
·-u hangt , volgens de, moUo-vnn Houwelingen , van de houcling vnn Brazili;; af. 
>"- we gaan t:crs t tegen ontzettend hoge kosten uranium VP.rrijken en h(• t dan 

·~leveren , omdat brazilii zicl1 t~ch niet ~an de meest elementaire voor
'"'"··den van vreedzaam gebruik zal houden. His6chien kun je dit een debiele 
~ ·'. wijsmaken . 
:1' is er ook neg het argument , dat een demonstratie als de ze een hoop voar
:r~iding vraagt en het moeilijk ia een eenmaal vast~estelde datum te vcr
.---.ren. Dit lijkt onn ecuter uict zc. ' n wezenlijk argument . 
·,. ook andere onderwerpcr, komen aan de orde: re:prc-ssie(in duitslanu m.n . ) 

·· , ••s..;ie i . v.m • .Je proet·ssen tegen demonstr<Jnten in Grol:nde, het Ko3111os-
.. :··'ent en ietfJ ever regeringsvoorlichting a:-tn scholieren • 

. • ENSEJ': IEDER<.'E::-1 EJo;N GOEDE EN SUKSESVOLLE I;.EMONSTRAT:::E TOE I WEG M'E.T DE 
-_..-.A- CENTRIFUGE! 

; ,,tortvloecl van 
•rma. tie • • • 

·' 

redaktie: 
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ad heykant~; 
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dik vnn aar;; 
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GROHNDE PROCESSEN
Op 30 oktober. 13 november '76
en op 19 februari '77 zijn er in
Brokdorf grote demonstraties
geweest tegen de bouw van atoom
centrales. Op de laatste demon
stratie waren 30.000 mensen aan
wezig. Op 19 mmart '77 probeer
den 20.000 atogmenergietegen
standers in Grohndede bouw van
de kerncentrale daar daadwerke
lijk tegen te houden door middel
van een bezetting van het bouw
terrein. Een aantal demonstanten
wordt nu voor de rechter gesleept
op grond van hun deelname aan
deze demonstraties en worden be
dreigd gevangenisstraffeQ tot
maksimaal 15 jaar an/of geld
boetes tot 100,000 DM ( de hoof
delijke omslag van de kosten
van de politie inzet op die dag
ten bedrage van 2'à 3 miljoen DM)
wegens "landvredebreuk", "toe
brengen van zwaar lichamelijk
letseln en "zwaar verzet".

In Duitsland worden bouwterrein
bezettingen tot legitieme aktie
middelen gerekend, immers, zo
heet het in een brochure van een
Bürgerinitiative (BI) uit Han~
naver: '·We hebben in de aktie
groepen geprobeerd om middels
hearings, tijdens processen,
manifestaties met politieke par
tijen, en in parlementen van de
landesregeringen, ons recht op
gezondheid en een veilig bestaan
te verdedigen. Terwijl echter de

bevolking in de proceszalen en
op bijeenkomsten over de onop
geloste problemen van kernener
gie diskussieert, worden daar
buiten voldongen feiten gescha~

pen: atoomcentrales blijven in
werking of worden in werking
gesteld, nieuwe terreinen bouw
klaar gemaakt, atoomafval ge
produceerd en het milieu ver
vuild. Aan ona werd en wordt
nog steeds een speelruimte ge
bodeh waarbinnen we onze argu
menten na~ voren kunnen brengen
zonder dat ook maar enige ge
volgen heeft. Wij hebben uit
ervaring geleerd dat novh
partijen en parlementen, noch
gerechtshoven onze levènsbe
langen verdedigen. Dat laten ook
de laatst partijdagbesluiten
zien die allemaal zich in prin
cipe voor de verdere bouw van
atoominstallaties uitapreken.~

Momenteel worden in Hannover
processen gevoerd tegen demon
stranten die deelgenomen hebben
aan een poging ~ot bouwterreln
bezetting in Grohnde op 19
maart vorig jaar. Het gaat hier
bij om 14 demonstranten die
allen na afloop van de demonstr
tie willekeurig gearresteerd wer·
den tijdens de paniektoestand die
veroorzaakt werd door een onge
looflijk bruut politieoptreden
tegen de zich terugtrekkende de
monstranten, waarbij het de doel-
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bewuste opzet van het politie
apparaat was om rellen uit te
lokken en arrestaties te verrich
ten, teneinde de antikernenergie
beweging in een kwaad daglicht te
stellen. Nadat de demonstratie
leiding al opdracht had gegeven
tot een gezamenlijke terugtocht
en een deel van het terrein al
door de demonstranten ontruimd
was, reden plotseling politie
agenten te paard in galop op de
stoet demonstranten in en pro
beerden kleine groepen te iso
leren. Agenten te voet hoefden
daarna nog slechts de gewonden te
verzamelen waarbij weer overvloe
dig van gummiknuppel en politie
laars gebruik gemaakt werd. Door
de overheid is een speciale
juridische kommissie ingsteld die
zich vanaf maart vorig jaar bezig
beeft gehouden met het konstru-
eren van bewijzen tegen de gear
resteerde demonstranten. Dat
deze bewijzen op zijn minst twij
felachtig zijn, mag blijken uit
de volgende voorbeelden.

o HET GEVAL LINDA E.; Zij staat
voor de dechter, omdat zij tij
dens de gevechten aan een agent
opgevallen was. Deze legde de
volgende verklaring af: "Ik nam
een persoon waar die kollegats
meerdere malen tegen de schenen
geschopt had. Deze, persoon had
een geel zeiljack aan". Pech voor
deze agent: onmiddellijk na de
arrestatie werd Linda gefotogra
feerd en op de foto heeft zij een
groene jas aan. Voor de agent
geen probleem: tien weken later
verklaaft genoemde agent dat hij
zich vergist moet hebben. Hij kon
zich nu herinneren dat de gear
resteerde persoon een groene jas
aan hadl Soortgelijke
dingen kunnen van alle gevallen
verteld worden.
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o HET GEVAL CHRISTIAN G.: Deze
werd op de terugweg gearres
teerd, geslagen, uitgescholden,
doar een pol~tiehond gebeten,
zonder medische verzorging de
volgende" dag naar Hannover ge
bracht en aanvankelijk van dood
slag beschuldigd omdat een agent
beweerde da.t Christian hem met
een ijzeren stang zijn helm ka
potgeslagen had. In het politie
laboratorium bleek dat er slec"hts
krasjes op dé helm zaten. De
agent werd nogmaals verhoord en
legde teBSlotte de·volgende ver
klaring af: U"Toen heeft hij een
menselijke gestalte gezien die
een ijzeren stang in d~ hand ge
had zou hebb3n. Met deze stang
zou hij van rechts een klap op
zijn helm gekregen hebben. Heel
e~en is het hem zwaart voor de
ogen geworden. Mogelijk is hij
ook inelkaar gezakt~. Christian
is door andere agenten gearre~

teerd die de zogenaamde klap
niet gezien hebben~

Opvallend is dat een aantal pro
cessen gevoerd worden voor de
zogenaamde rtStrafkammer", een
soort gerechtshof, en wel op de
volgende gronden (uit een be
sluit van het Oberlandesgericht):
" .••Er moet hier gelet worden op
het feit dat het bij de demon
stratie op 19 maart v~or een ge
deelte van de deelnemers ging om
'generalstabmässig~ voorbereide
akties met als doel omm~t ge
bruikmaking van geweld tegen de
politie en de rond het bouwter
rein opgerichte versperring op
te treden. Opzet en uitvoering
van deze aktie waren volgens de
aanklacMt vergelijkbaar met
gevechtshand~lingenin een
burgeroorlog. De gebeurtenis heeft
sterke aandacht gekregen in de
openbaarheid en is als een ern
stige aanval op belangrijke grond
slagen van de rechtsorde opgevat.
De aangeklachden zijn betrokken
geweest bij ongeregeldheden met de
politie en hebben met knuppels
op politiebeambten ingeslagentt.
Voor deze a.angeklaagden vervalt
de mogelijkheid om in beroep te
gaan, en bovendi~n kunnen tegen
hen hogere straffen geeist Worden.



De processen zoals ze tegen ~a de mislukte onderdrukking van
Grohnde-demonstranten gevoerd de kernenergie tegenstanders in
worden, luiden een nieuwe fase l.n Wyhl, die tot nu toe verhinderd
in de repressie van de antikern- hebben dat in hun streek een
energiebeweging in de ~RD. Enkele atoomcentrale gebouwd werd, en
demonstranten worden gearres- na de mislukte kriminalisering
teerd, voor de rechter gesleept en door de sta.at, de burgerlijke
lopen de kans op zeer lange pers en de burgerlijke partijen
straffen, als gold het misda.digers. van de demonstranten die op 19
Daarmee staat in feite het recht februari in Brokdorf bij het
op demonstratie in de beklaagden- bouwterrein wilden demonstreren
bank, immers welke kernenergie- en niet in 1 tzehoe, ver van het
tegenstander zal zijn verdere terrein, worden nu twee wegen
bestaan op het spel zetten door ingeslagen die beiden moeten
aan demonstraties mee te doen? In leiden tot hetze~fde doel, feite-
deze onderdrukking van het demon- lijkeontzegging van het demon-
stratierecht werken naast de ge- stratierecht a.an atoomenerg1e-
rechtelijke macht ook de uitvoe- tegenstanders. De ene weg 1s de
rende macht en de burgerlijke vervolging van willekeurig op-
pers mee. De minister- president gepakte mensen tijdens demon-
van Nederaaksen heeft zich de straties 'en intimidatie van
V"olgende 'verzuchting' l,aten ont- diegenen die bij vQorbereidingen
va.llen: "Deze kriminelen horen en demonstraties betrokken zijn;
achter slot en grendel; ik hoop ae andere is massale politie-
dat onze wetten dat mogelijk inzet tegen m~nsen op weg naar
maken". Ook voor wat betreft de een demonstratie, zoals dat op
bijdrage tot krimina!isering van 24 september j.l. in Kalkar het
de pers spreken de volgende ci- gevai was, waar de chicanes van
taten voor zich: "Allereerst het poiitie-apparaat zover gingen
moeten we eraan wennen om hier dat duizenden demonstranten nooit
niet van trelletjes' te spreken, in Kelker aan,kwamen, hetgeen een
maar vanbrute gewelàadigè goed feitelijke inperking van het
voorbereide ~va.llen. op m~nsenn li demonstrat1erecht is. , m1

,:. De~st:I"Q+ionsreeht: Kocl6U ~"de '"

En zo worden in de modelstaet
Duitsland de zaken weer eens op
de kop gezet: niet de bouwers
van mens- en m~lieuvijandige

atoomcentrales en de daarmee nauw
verbonden overheid en het
bedrijfsleven, niet de inter
nationale atoommaffia worden in
de beklaagdenbank gezet, maar
diegenen die met gerecbtvaardige
strijdmiddelen de verdere uit
bouw van het gigantische Duitse
atoomprogram proberen te ver
hinderen.

(NDR, 21.3., '77) ;ueen dergelijke
geweldadige gebeurtenis heeft
zich tot nu toe in de BRD niex
voorgedaan" (Spiegel); "De kom
missieleden (van de kommissie
Binnenlandse Zaken van ~eder

saksen) b'edankten de betrokken
beambten voor hun bezonnenheid
tijdens hun inzet en voor de
weloverwogenhe1d van de gekozen
middelen" (,lllrankfurter Rundschau,
28.3. '77). Het zal duidelijk
zijn dat op zo'n manier de aen
geklachden geen eerlijk proces
kunnen krijgen. Op alle mogelijke
manieren wordt geprobeerd hen als
een stel misdadigers voor te
stellen.

RUUD BÖKKERlNK
Dit artikel is ook in het NUB
van 1b rebruari versc~enen.
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"DEZE KRIMINELEN HOREN

ACHTER SLOT

Op zaterdag 18 februari was er in
de Mènsa een manifestatie van de
.!i.K.K. over de "Grohnde-processen"
Enkele van de aangeklaagden waren
in Nijmegen om wat over de gang van
zaken te vertedIen. En zoals je zo
langzamerhand wel kunt verwachten,
het treurige verhaal van bruut op
treden, intimidatie en het sabote
ren van een fatsoenlijk verloop
van het proces. Het blijkt dat
de machthebbers en rechters niet
het fatsoen kunnen opbrengen,
mensen, die proberen voor hun rech
ten op te komen, normaal als
mens te behandelen. Ook blijkt
het mogelijk te zijn in de Bonds
republiek van toch heel vreedzame
jongens regelrechte terroristen
te maken, die je als het even
kan (desnoods met voorbijgaan of
verkrachting van de wet) voor
lange tijd kunt opsluiten. Er
hangen Christian en RÜdiger en
nog twaalf anderen straffen van
1 A 2 jaar boven het hoofd,
afgezien van de kosten ~ill de
politie gemaakt heeft (I) en
van het kapotte hek, k~sten die
op de demonstranten verhaald
gaan wordenl Als ze proberen in
de rechtszaal op hun recht te
wijzen, worden ae er door dertig
politieagenten met helmen en knup
pels uitgegooid. En de Pers laat
het volledig afweten, of doet
haar best om de aangeklaagde
demonstranten in de kriminele
hoek te drukken.

Aan de praatjes was een dis
kussie vastgeknoopt, waarin
men kwam te spreken over wat
nu het beste is, vreedzaam of
militant demonstreren (d.w.z.
bezettingen e.d.) In Duitsland
is de situatie zo gegroeid, dat
vreedzame betogingen door de au
toriteiten in de grond zijn ge
boord en da.t zo de "dialoog" tus
sen overheid en publiek volledig
stuk is.
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EN GRENDEL"

Het tweede gedeelte ging over Al
melo: de stand van zaken m.b.t. de
demonstratie. D&sir& Fassaert hield
hierover een kleine inleiding, waarin
ook de problemen voor de dag kwamen,
die zich voordoen, als je met veel
groepen samen zoiets op touw zet.
Enkele politieke partijen proberen
de demonstratie te gebruiken in het
kader Tan hun Terkiezingskampagne.
Het is begrijpelijk dat dit irritar
ties wekt, maar de. S.K.K. is Tan me
ning dat het toch het beste is zOTeel
mogelijk de eenheid te bewaren, en
niet op een gesplitste basis te gaan
demonstreren. Het was duidelijk dat
niet iederee~ deze taktiek kon waar
dere~. I:n ieder geval kwam er hier
enige geanimeerdheid in de diskUllBie,
wat natuurlijk ook wel *eer leuk is.

De rest van de avond was gereser
veerd voor de "Zündhölzer" een muziek
groep eVe~eens uit het grote Buurland
die behalve muziek ook een sketch
brachten OTer hoe dit grote land het
beste tegen zijn eigen burgers te be
veiligen. en Toor het publiek da.t
zich daarna kon uitleven in een
swingend feest in de sfeervolle Grote
Zaal van het U-huis. Financ:l.eel
:l.a het ook een sukses geworden, en dat
:l.a daarom erg prettig, omdat de op
brengst gebruikt zal worden om bij te
dragen :l.n de proceskosten. De op-
komst was groot (zo'n 600 man) en
het blijkt dat strijd tegen kernener
gie iets is, dat veel mensen aanspreekt.

toon van casteren



DVERH EI OS"VDDRlICHT ING"

Het is al weer een poosje gele
den, om precies te zijn in decem
ber, dat op alle scholen van het
voortgezet onderwijs in Nederland
een publikatie van het Ministerie
van Ekonomische Zaken verspreid
is. Oplage 575.000, en bestemd
voor de eerste en tweede klassers.
Eigenlijk had er al eerder een
bespreking van deze krant in On
der-Stroom moeten staan. Maar ja,
beter laat dan nooit.
Eerst iets over de opmaak van de
krant. Hij ziet er duidelijk veel
mooier uit dan Onder-Stroom.
Acht pagina's op glimmend papier
en in vierkleurendruk. En dat al
les gratis en voor niks. Maar
goed, het is belangrijker om stil
te staan bij de inhoud van de
krant. Tenslotte heeft het Min.
van Ekon. Zaken niet voor niks
diep in haar buidel getast en het
is bovendien belangrijk om te k~

ken hoe de overheid het energie-

probleem benadert. Voor het uit
komen van de krant was al bekend
dat er een bijdrage van de in de
Volkskrant schrijvende Saartje
Burgerhart geweigerd was. Reden:
de bijdrage was niet objektief
genoeg. We waren erg benieuwd
hoe objektief de artikelen die
niet gecensureerd waren, wel niet
zouden zijn.
Op het eerste gezicht biedt de
krant veel technische informatie
over allerlei vorm~n van energie.
Via een gezellige strip reizen
twee vrolijke tieners, Erik en
EIsa, door energieland. Rondom
hun reis is informatie te vinden
over de verschillende vormen van
energie. We gaan hier niet uit
puttend op in, maar beperken ons
tot de strip op de laatste pa
gina, die als een soort slotkon
klusje bedoeld is. ( Helaas'kun
ne we de kleurige tekeningen
niet mee overnemen.)

Erik en Elsa zijn op bezoek bij Ome Cor, die in een
elektriciteitscentrale werkt. Er ontstaat het vol
gende gesprek:
Ome Cor:Kijk, al die energie is veel te goed om zo

maar te verknoeien. .
Elsa :Hoe bedoel je,Ome Cor? Het is toch hardstikke

goedkoop!
Ome Cor:Aha ! Eerste misverstand ! Kijk, hoe meer

we gebruiken, hoe duurder het wordt, want
eens raken dat gas, die olie en steenkool
op •••• , Dat begrijp je wel.
Dus nogmaals: zuinig aan met wat we hebben.

Erik :Maar er bestaat toch ook zoiets als .zonne
energie en windkracht ?

EIsa : ••• en waterkracht?
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Ome Cor:Aha ! De alternatieve energie dus, jullie
zijn heel goed op de hoogte.
Ja, jongens, wat zal ik daar nou van zeggen
Daar zijn we nog lang niet klaar mee ; Op dat
vlak moeten we nog heel wat moeilijkheden
overwinnen...•
Met windkracht zitten we hier niet zo gunstig
de ene keer is het windstil en de andere keer
waai je van je fiets. Je zou dus kunnen
zeggen, dat de wind hier te onregelmatig
waait •••
Energie kan uit waterkracht worden gewonnen,
jawel, maar onze rivieren stromen eigenlijk
te langzaam om er energie uit te halen••.
Zonne-energie zouden gemakkelijk in de
Sahara kunnen opvangen, dat zeker, maar hoe
slaan we het op en hoe vervoeren we het hier
naar toe?
Kijk, van kernenergie weten we al heel wat
af, maar we moeten wel het afval heel veilig
opslaan...

EIsa en Erik:
Voorlopig dus zuinig aan, of •••
WEET JIJ IETS BETERS?

We geven ·de inhoud van deze strip
omdat in de strip de strekking
van de hele krant het best naar
voren komt. En daarbij komen we
terug, op wat het Ministerie
van Ekonomische Zaken voor ogen
heeft en waarom er dus geen
plaats is voor een bijdrage van
Saartje Burgerhart, want hoe be
ter je de krant ~eest, hoe meer
het opvalt, dat er zeer veel
aandacht wordt besteed aan al
lerlei problemen van verschil
lende vormen van energie. De
steenkool, aardolie en het aard
gas raken op. Alternatieve ener
gie is misschien wel een oplos
sing, maar we weten daar nog zo
weinig .van af, dat dat voorlo
pig nog een illusie schijnt te
zijn.
De indruk ontstaat, dat het ener
gieprobleem een technisch pro
bleem is, dat de wetenschap nog
niet kan oplossen. Zolang er nog
geen oplossing gevonden is, zo
deelt het Ministerie ons mee,
zullen we zuinig om moeten
springen met energie.
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Hoe dat
moet wordt amper aangegeven. Er
wordt met geen woord gerept over
het energie-probleem als maat
schappelijk probleem. Niets over

de energieverspillemde produk
tie van weggoi-verpakkingen,
produktie van goederen met inge
bouwde slijtage en de produktie
van onnodige dingen ( alleen al
de jaarlijkse uitgaven aan wa
pens in de wereld bedraagt 750
miljard gulden ) nota bene za
ken, waar het'Ministerie van
Ekonomische Zaken zelf een be
langrijke en ondersteunende rol
bij speelt.



De aanpak van het Ministerie is
wat dat betreft huicelachtig
genoeg: Vier jaar geleden nog
maakte het"ze"lfde Ministerie pro
paganda om meer aardgas te ge
b+uiken. Wanneer er in de be
wuste krant staat: "We moeten
de wetenschappers maar ga.uw aan
het werk zetten om bv. die zee
en van energie die dagelijks
van de zon komen, bruikbaar te
maken en terwijl je weet da~ de
overhéid 4% van haar energie
onderzoek b~steed sn alterna
tieve energle en de rest aan
kernenergie, dan vraag je je af
wat iri dit geval objektiviteit
is.

problematische van de alterna
tieve energiewinning ( zon en
wind, hoe vriendelijk ze ook
worden voorgesteld J krijgt de
nodige aandacht ( vgl.de strip )
Als zodanig ligt de krant in
het verlengde varl de energie
politiek van de overhe.id: er
wordt geprobeerd om kernenergie
acceptabel te maken voor mensen
( in dit geval scholieren ).
Daarbij kan voor verschillende
taktieken gekozen worden. In dit
geval" wordt gebruik gemaakt van
e~n methode, die ook in Duits
land veel gebruikt wordt en daar
de "negatief-taktiek" genoemd
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ET is nog iets, wat in eerste
instantie merkwaardig lijkt,
maar het bij nader inzien niet
is. In de hele krant staat zeg
ge en schrijve één zin over
kernenergie: ft Van kernenergie
weten we al heel wat af, maar
we moeten wel het afval heel
veilig opslaan ". Je zou zeggen
dat het vreemd is, dat in een
krant die geheel aan ehergie is
gewijd, eigenlijk geen aandacht
gesohonken wordt aan de ener
g1evor.m, die het meest in op
spraak is, nl. kernenergie.
Het is onwaarschijnlijk, dat de
geringe aandacht voo;r kernener
sie op toeval berust. Hoe meer
Je de krant bestudeert, hoe dui
delijke~ dit wordt. Er wordt
veel aandacht besteed aan het
opraken van aardolie, steenkool
en aardgas. nat ook uranium
wat betreft voorrad beperkt is,
wordt niet vernoemd. Terwijl
de huidige uranium-voorraden
ongeveer een vijfde aan energie
inhoud bezitten van de huidige
aardolie-voorraden. Ook het

wordt. Zonder ook maar over
kernenergie te spreken worden
er allerlei problemen gedrama
tiseerd. Een voorbeeld uit de
krant:" Als je alle fossiele
brands~offen van de hele wereld
zou verbranden om het water van
de oceanen te verwarmen, dan
zou dat 5 graden warmer worden".
Hierbij wordt het opraken van
de fos~iele brahdstoffen drama
tisch uitgebeeld, vGoral wanneer
je weet dat diezelfde energie
die weliswaar opraakt ( en het
ia zaak om dat serieus te nemen)
nog voor honderden jaren ge
bruikt kan worden.
In Duitsland gaat men overi
gens nog wel verder met het
hanteren van de negatief-tak
tiek, blijkens een krante-adver
tentie van de Duitse overheid,
waarop een foto met bijgaande
tekst: " Nog ateeds maakt de
zon zijn flesje niet warm ".
In een van de volgende Onder
Stromen besteden we meer aan
dacht aan de manier waarop de
overheid tracht kernenergie te
verkopen.

:M.ANUS VAN BRAKEL



KOSMOS 954: NIET DE EERSTE!!
Op 24.11. '78 stortte een Rus
siche atoomsatelliet neer boven
Canada. In eersteinstantie werd
geprobeerd dit ongelooflijke
schandaal te verbloemen.
Zowel de Amerikaanse als Cana
dese regering lieten weten dat
de hoeveelheid vrijgekomen stra
ling niet verontrustend was.
Langzamerhand werd het echter
steeds duidelijker dat het om
iets katastro~aalsging. Vlak
nadat de Canadese regering
melding had gemaakt van defek-
ten aan de apparatuur om de
straling te meten, werd er een
drie meter brede krater gevonden
met hoogradioaktieve wrakstukken.
De 6 mensen die deze wrakstukken
ontdekten moesten "ter observatie"
worden afgevoerd naar een zieken
huis.

Vele regeringen waren op de
hoogte gesteld van het dreigende
onheil. In West-Duitsland, dat
op de route van de satelliet lag,
was een krisiscentrum ingericht.
Er stonden helikopters gereed en
speciale stralingsmanschappen.
In geval de satelliet boven West
Duitsland zou neerstorten zouden
82.500 sirenes gaan loeien. Niet
zo voorbarig want de satelliet
bevatte 45 kilogram verrijkt
uranium (daarmee kan men in 2
maanden net zoveel atoomstroom
produceren als 3 Dodewaard-cen
trales) en een hoeveelheid radio
aktieve straling die een at6om
bom geeft. Maar wees niet bezorgd.
Mocht iets dergelijks zich her
halen dan wordt U 2 dagen van te
voren via Uw ochtendblad inge
licht.
Ook het verhaal dat .de Kosmos in
de atmosfeer is verbrand, mag
geen geruststelling zijn. De
sterrenwacht in Bochum (W-Dld.)
deelde mede dat dat de satel
liet op een hoogte van 50-70 km.
is verbrand. Verder dat hij een
radioaktieve wolk van 300-400 bn
lengte achter heeft gelaten.

10

Geleidelijk aan zal het stralende
gif de troposfeer en de biosfeer
bereiken en met de regen op de
aarde neervallen.

/KOSMOS •••
Toen bleek dat de onmiddelli~ke

gevolgen. van deze atoom ramp
meevielen, werden ogenblikkelijk
de handen in onschuld gewassen.
Zbigniev Brzezinsky, de veilig
heide adviseur van Carter pro
beerde de zaak in de doofpot te
stoppen door te verklaren dat
het om een klein ongelijk ging
dat onvermi;jdelijk was. Geen
wonder, want soortgelijke onge
vallen hebben zich eerder voor
gedaan:
o Bij de ruimtereizen naar de

maanwerden voor de energie
opwekking isotopenbatterijen
gebruikt waar hoogradioaktief
materiaal in zat en waarvan
er nu 6 op de maán staan.

o In 1964 sprong er zo'n ding
boven de Indische Oceaan uit
elkaar.

o Na mankementen aan boord van
de Apollo 13 schoot de beman
ning een aandrijfsysteem met
een plutoniumcel de Grote
Oceaan in.



o Daar was in196S ook al een
plutoniumgenerator van een
weersatelliet in neergestort.

o Sinds 1965 cirkelt er op 1100
km. hoogte een atoomgenerator
om de aarde die afkomstig is
van een Amerikaanse satelliet
met de naam "Snap-Shot".

o Op soorgelijke banen bevinden
zich Russische satellieten die
met atoom energie worden aan
gedreven en die op zijn vroegst
over 600 jaar het aardegebied
kunnen binnen .dringen.

Maar wie dan leeft, wie dan zorgt.
Dit is de Ethiek van het atoom
tijdperk, komende generaties ver
schijnen zelden binnen de horizon.
De belangen van de atoomindustrie
worden op korte termijn uitgemeten.
In de hogere 1uehtlagen (10-50 km)
bevindt zich naar schatting een
hoeveelheid van 5 ton Plutonium
(In gasvormige verbindingen en
inmoleculaire toestand). Dit
plutonium is afkomstig van de
atoomproeven van de supermachten.
Hun politiek met de atomaire stok
achter de deur is nu ook geeeca
leerd tot een vermil1tariaering
van de wereldruimte. Eens valt
alles op de aarde terug.

Met het neerstorten van de Kosmos
boven Canada is nog meer van het
topje van de ijsberg zichtbaar
geworden. In werkelijkheid cir
kelen ruim 5000 objekten om de
aarde. Hoeveel satellieten er
op atoomenergie werken is niet
bekend. Feit is dat de super
machten werken Ban zgn. "killer
sa.tellieten" met alles vernie
tigende laserstralen aan boord
die met atoomenergie worden
opgewekt. "De wereldramp cir
kelt boven ons hooft" (Vrij
Nederland 4.2.'78).maar al dit
soort zaken is militair geheim
want het gaat ons niet aan dat
de supermachten zich op kata
strofes voorbereiden die de mens
geen enkele toekomst meer geven.
Hoewel de geschetste situatie
beroerd is, mogen we ons hierbij
niet neerleggen. Hardnekkig
dienen we door te gaan om alles
te mobiliseren waarmee wij deze
ontwikkelingen te lijf kunnen
gaan. Onze onderlinge solidari
teit zal de moed erin houden!

DRIES VAN BEUSICHEM

ffAL11J fENrRAll!
ONZE fl;rPAMnN fJEtIJE'ti

EEN GEfR. UotJE ~AAl'N<!
OVER 5
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SPELEN MET MENSEN
Er is heel wat te doen geweest over de satel
liet "KOSMOS", die onlangs in een afgelegen
gebied neerstortte.
~erecht, dunkt ons, want het is weer eens
bewezen,' hoe gevaarlijk het is, te spelen
met dit soort materiaal. We moeten er niet
aan denken, dat zo'n satellie't op ons land
zou neerkomen ( hoewel er misschien wel weer
technokraten zullen zijn die ons willen ge
ruststellen met het idee, dat ,de kans op zo
iets erg klein is" vèelkleiner dan de kans
dat je aangered,en wordt als je de weg over
steekt ,. '
Alom werd geroepen dat het gekkenwerk is.
om een stel gevaerlijke satellieten te lem
ceren, waarin kerncentrales zitten. De kran
ten stonden er vol van.
Ook regeringsleiders roepen om het hardst,
dat zoiets eigenlijk niet mag. Je kunt je
afvragen waarom, als je het bescheiden kran
te-artikel hiernaast leest. Het verscheen
in de Volkskrant van 11 februari j.l.
( waarom,wordt hier geen ophef over gemaakt?)
Het toont aan hoe weinig bezorgd de regerings
leiders zijn, wanneer het gaat om het gebruik
van de atoombom als ondèrdeel van machtspo
litiek. Er is in de veertiger en vijftiger
jaren gespeeld met de levens van zo'n drie
honderd-duizend burgers en soldaten.
Het Pentagon ( het Amerikaanse Ministerie
van Defensie ) wil nu onderzoeken, hoeveel
mensen daar nu precies het slachtoffer van
zijn geworden. Een cynischer onderzoek lijkt
ons niet, denkbaar: eerst een bom gooien en
dan kijken wat het oplevert.
Het laat weer eens zien, wat voor een min
achting de machthebbers hebben voor gewone
mensen. Het is daaro~ een verheugend feit,
dat er zo massaal nee wordt gezegd tegen het
nieuwste speelgoed, de neutronenbom, die in
het kader van machtspolitiek ontwikkeld
wordt.
Het is duidelijk dat het protest tegen' de
neutronenbom, tegen Almelo en Kalkar steeds
groter moet worden. Niet zij. maar wij moe
ten gaan beslissen over de toekomst van
ons leven.

MA1'lUS VAN BRAKEL
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Ondêrzoek" op
kanker na
kernproeven
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REPRESSIE
De strijd tegen atoomenergie richtte
zich tot voor kort alleen op het punt
dat kernenergie er nooit mag komen.
De laatste jaren echter begint ook bin
nen de Antie-Kernenergie beweging in
Ned. het besef door te dringen dat het
atoomprogramma niet los te zien is van
de maatschappelijke achtergronden, die
dat programma mogelijk maken, dat atoom
energie niet iets is wat een paar war
hoofden in een of ander laboratorium
hebben zitten uit te dokteren.
Het atoomprogramma iB wel degelijk ont
wikkelt om te voldoen aan de energie
behoefte van een steeds verder uit zijn
voegen groeiende maatschappij.
De verkwisting van energie, de risico's
van a~oomenergie en het voorgoed onleef
baar maken van grote stukken milieu wor
den op de koop toe genomen zolang de ba
sisprincipes van dit maatschappelijk sys
teem maar niet aangetast worden: winst
en economische groei.
Nou er binnen de anti-atoom beweging ook
gedacht wordt over die maatschappelijke
achtergronden, voornamelijk omdat link
se mensen er tot toe getreden zijn, blijk
blijkt dat de staat ineens bang is gewor
den voor een groep die tot voor kort al
leen maar vriendelijk praatte en af en
toe eens een ludieke aktie ondernam.
Nu biutenparlernentair links zich i6 gaan
bezighouden met kernenergie laten gezags
dragers hun ware gezicht zien:dode in
Malville, veldslag in Brokdorf en 24u
lang politiestaat rond Kalkar.
Die repressie bestond er echter ook al
voordat links biutenparlementair zich
voegde bij de A.K.B.
Rarin Silkwood kwam in de USA in 74
op een zeer vreemde manier om het leven
bij een autoongeluk toen ze papieren bij
zich had waarmee een vakbond een proces
wilde aanspannen tegen KERR-MCliEE.
De arbeidsomstandigheden bij dit bedrijf
dat het levensgevaarlijke plutonium pro
duceert, bleken erbarmelijk te zijn.
De papieren waarin gegevens over die ar
beidsomstandigheden stonden werden nooit
gevonden. Alle onderzoeken naar deze zaak
zijn afgekapt voordat ze publiek gemaakt
konden worden.
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Vooral de repressie in de BRD neemt on
derhand angstwekkende vormen aan:
Berufsverbote voor diegenen die er an
dere ideeen over een rechtvaardige sa
menleving op na houden, zelfmoord op po
litieke gevangenen nadat ze eerst d.m.v,
een niet bepaalt eerlijk te noemen pro-

ces voor hun leven zijn vastgezet
en biutenaporig hoge geldboetes en
gevangenisstraffen voor kernenergie
tegenstanders nadat ze eerst al in el
kaar getrimd zijn door de uitvoerders
van recht en orde.
De contouren van een politiestaat teke
nen zich af binnen de parlementaire demo
kratie.
Vooral de media worden gebruikt om een
stemming te kweken waarin allerlei wet
ten die de grondwet inperken makkelijk
door het parlement gejaagd kunnen wor
den. Wat er in de burgerlijke pers aan
commentaren verscheen tijdens de Schley
er ontvoering, doet je de haren ten ber
ge rijzen. Eenzijdige belichting en naar
fascisme riekende commentaren in zelfs
als zeer fatsoenlijk bekent staande
kranten.
Waaruit bestaat dit repressie apparaat?
Het Bundesambt für Verfassungsschutz
(de West-diutse BVD ) is met een com
pleet komputer gestuurd dokumentatiecen
trum uitgerust waarin de gegevens van
+ 2 a 3 miljoen burgers opgeslagen zijn
Deze gegevens bestaan uit lidmaatschap
van een linkse organisatie, deelname
aan demonstraties (filmen vanuit de
helikopters in Kalkar bv.) connecties
met familieleden van Neuen Linken etc.



Naast deze centra1e organ~sat~e be
schikt iedere dee1staat over een eigen
Landesambt für Verfassungsschutz, dî
rekt verbonden met het documentatiecen
trum ..
Vijf jaar Berutsverbote 1everde bij ~o

vene taande instel1ingen het ontstellen
de getal van 850.000 antecedenten on
derzoeken op.
Verder werken de drie geheime diensten
in de BRD nauw samen met de Mobiele
Einaatz Commando's (werd ingezet in
Mogadishu) en de Bundesgrenzachutz
(werd ingezet in Brokdorf).

Dat de Verfassungsschutz zijn perken
te biuten gaat blijkt uit het geval
Traube en de aflu~ateratfaire in
Stuttgard-Stannheim.
Het eerste geva1 betreft Treube, een
conatructieingenieur van de in aan
bouw zijnde snelle kweekreaotor in
Kalkar. Het wasfte bedoeling hem af
te luisteren omdat men Trsube ervan
verdacht contacten te hebben met mensel
die dan weer contacten zouden hebben
met een"Terroriatiache Organization"
De Verfassungsschutz brak in zijn huis
in om een microfoon te plaatsen.
Deze bleek niet te werken, waarna men
weer inbrak om hem weg te halen.
Een nieuwe plaatsen was niet nodig om
dat Traube onderhand ontslagen was.
In het andere geval blijkt dat de con
tacten tussen gevangenen en hun advo
caten in stuttgard-Stannheim afge1uis
terd zijn iets wat diudelijk in strijd
met de grondwet is.
Dit zijn alleen maar feiten die publie
kelijk bekent worden, wat er in feite
achter de fassaden van een BVD gebeurt
blijft strikt geheim.
Ook binnen de Neder1andse samenleving
zijn bovenstaande tendenzen waar te ne
men. Het recente optreden tegen Zuid
Molukkers, de voorgestelde uitbreiding
van het politieapparaat ( pikant detai1:
de nieuwe po1itiecommissaria van Nijmeger
heeft zich na een bezoek aan de Ameri
kaanse westkust voorstander verklaart
van speciale politiecommando's ter be
strijding van zware misdaden en terro
risme naar Amerikaans voorbeeld~

en de pogingen om tot een gelijk
luidend Europees verdrag tegen het ter
rorisme te komen zijn uitstekent in te
passen in de centrum-rechtse visie van
van Agt-Wiegel, die evenals hun diutse
collega's veelvuldig het woord rechtstaat
in de mond nemen.
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Het is verder al zeer waarschijnlijk dat
de diutse politie nauw samenwerkt met de
politie van andere staten binnen de EEG
De aanwezigheid van Duitse politiefunc
tionarissen bij de arrestatie van de
RAF leden Wackernage1 en Schneider doet
dit tenminste vermoeden.
Het optreden van de RAF wordt zeker in
de BRD als aanleiding ge(mis)bruikt om
tot een soort internationaal verbond
Van terroristen bestrijding te komen en
de vrijheidsrechten van de burger in te
perken. Naar motieven en achtergronden
van de RAF wordt niet meer gevraagd.
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Je kunt het al dan niet eens zijn
met het optreden van de RAF, echter
je kunt toch wel stellen dat de mo
tieven voor haar daden een scherp
schuldgevoel op hadden moeten wekken
bij de l!gn. "verdedigers van enz.
rechtstaat"

De geweldsdiscussie wordt toeg6spitst
op het geweld dat die individuele, zich
revolutionairen noemende mensen gebrui
ken.
Het collectieve geweld wat in dit sys
teem ingebakken zit wordt wijselijk ver
zwegen: onderdrukking van minderheids
groeperingen, mensen op de laagste trap
van de maatschappelijke ladder de kans
ontzeggen om zelf wat aan hun situatie
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te veranderen en een gigantisch moord
apparaat in stand houden dat onze zgn.
vrijheid moet verdedigen tegen de hor
den uit het oosten.
In naam van de rechtstaat wordt vaak
staatsterreur uitgeoefent en de zgn.
"verdedigers van de rechtstaat" be
roepen zich daarbij op uiterst du
bieuze begrippen als "das gezunde
Volksempfinden" dat schreeuwt lzet
de RAF tegen de muur en iedere Moluk
ker moesten ze het land uitgooien,
of ze beroepen zich op haar verworven;"·
heden zoals demokratie en vrije me
ningsuiting.
Voor die verworvenheden is echter
gevochten, ze zijn veroverd op macht
hebbers, die ze met alle mogelijke
middelen hebben tegengehuoden, en
ze nu nog ontnemen aan mensen als ze
de kans krijgen.
Het wordt de laatste jaren hoe langer
hoe meer een bitter.enoodEaak die men
senrechten te verdedigen maar dan Tan
onder op, door direkte aktie, direk
te demokratie.

Jan Theunissen



AKTIVITEITEN
INFO - GROEP
De informatie groep komt in ~ijn

geheel om de 2 weken bij elkaar
op dinsdag in het PMV.-centrum
om 20.00 uur. Dan worden de akti
viteiten van de verschillende
subgroepen besproken.
o Dia-groep: de diaserie is in

de grond klaar. De verbeterde
tekst moet nog op de band in
gesproken worden en er moeten
nog enkele dia's bijgemaakt
worden. Groepen op scholen, in
in vormingscentra of in buurten
kunnen over enkele weken de
vernieuwde diaserie bestellen
en reserveren bij:

MANUS VAN BRAKEL,

TWEEDE OUDE HESELAAN 120,
NIJMEGEN.
TEL. 080-777426

(alleen na 18.00 uur)

o Br is een avond gehouden voor
mensen die aktief willen
worden binnen de stroom groep

o Als effekt V$n een aantal infor
matieve avonden in een vormings
centrum in Oss is daar een
nieuwe stroomgroep opgericht,
die zich in eerste instantie
gaan bezighoud~n met organi
seren van bussen voor de demon
stratie in Almelo en daarover
wordt ook aktief informatie
versreid in Oss.

o Een subgroep is een scholings
programma op aan het zetten en
aan het bekijken op welke groe
pen zij zich hierbij moet
richten. .

o Het boekje "ARGUMENTEN TEqjjN
KERNENERGIE" is herschreven en
ligt nu bij de drukker.

Verder worden er nog kleinere
aktiviteiten ontplooid, als stand
in de stad bemannen, dokumentatie
bijwerken, het bezoeken van ver
gaderingen van de onderwijs
winkel en kontakt houden met de
groep die bezig is met een
wetenschapswinkel.

::mus LEUFKENS
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DEMONSTRATIE

NIEUWS

NOGMAALS:

De bussen naar Almelo vertrek
ken zaterdagmorgen om 09.00u
vanaf de Waalkade.
Kaarten àfl.10 zijn verkrijg
baar bij:
Sekretariaat SSR Vondelstr. 6
"Oude Mol" v. Broeckuyzenstr.
48
De Zonnewijzer/Macrobio,' Graaf
seweg 65
o 42, Oranjesingel 42
Vrouwecentrum, Lange Hezelstr.
"Ons Huis", Dominicanenstr. 1
en de sekretariaten van alle
organiserende partijen en groe
peringen.
Wij raden iedereen aan indien
mogelijk met de bus mee naar
Almelo te gaan,
Dus niet per trein of eigen
auto, om een verkeerschaos te
voorkomen. Het is de bedoe
ling om in zo groot mogelijke
busconvooien naar Almelo te
reizen om ook onderweg d1u
delijk te maken dat het hier
om een demonstratie gaat.
En er zal deze keer voor ge
zorgd worden dat de bussen
niet, zoals vorige keer in
Kalkar, voortijdig moeten ver
trekken.
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VOOR MENSEN DIE OF DE FIETS
NAAR ALMELO WILLEN:

Er kan in Almelo overnacht
worden in de naoht van zater
dag op zondag.
Je moet dit eohter wel van
te voren..melden bij de oen
trale coordinatie van het
fiets peleton.
Voor eten tijdens de tocht zal
zelf gezorgd moeten worden,ont
bijt kan op zondagochtend, te
gen betaling, in Almelo verkre
gen worden.
Kosten: Overnachting: 111,60

Ontbijt: ± :f 2.00
Avoneten: moet zelf
voor gezorgd worden.

Centrale organisatie: FRANK
DIRKSE TEL. 02159/14606 (tus
sen 14u en 18u)
Kontaktadres Utrecht: 030/
510032 vragen naar Maarten van
Bernmelen.



AG'E.N DA

t8febr.: Grohn@ proceB6e~ met
aansluitend feest.

21· febr.: Wel"kVergàder~gBBK.

24 febr •.: BKK-vergadèring in 042.

28 tebr.~ Vergadering SSK in PMV-centrum
om 20.;'00 uUr.

4 maart: DEMOSTRATIE IN ALMELO f ! ! !
Vertrek om 9.00 uur vana~

de .Waalkade.

V!.NU NU IS ER VOLOP WERK.

We kr~gen voor ons werk geen subsidie.
H0t geld waarover we beschikken 1s·afkom~

st1g van giften van mensen die ons werk
steunen.
Om onze akt1vi teiten; zoals de komende.
demonstratie in Almelo en de uitgave van
dit blad 'te kunnen voortzetten, hebben we
geld nodig.
Je steunt ons door een abonnement op "On...
derstroom te nemen.
Als je 17,50 (en liefst ~eer) overmaakt op
gironummer 3767600 t.n.v. penningmees-
ter BSK, Vondelstraat 6 iri N~egen, dan
steun je niet alleen ons werk, maar je
~gt ook een jaar lang informatie (ong.
een& per maand) over kernenergie én de
st~d daartegen •
••nsen buiten Nijmegen worden verzocht om
/1'5,- over te maken i.·v•.m. portokosten..

NEEM EEN ABOJfNEMENT EN WORDT ·AI{TIEF tI !
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DE ALMELODEMDN8TRATIE

WAT ER ALLEMAAL AAN VOORAF GING
1. Initiatiet'.

Tijmens een van de ee~ste LEK-vergaderingen na de Kalkarde.onstratie

van 24 september vorig jaar, weN het voerste~ gedaan em "een flAtle

eerie aktiviteiten te ontwikkelen, die geleidelijk leiden tot een

grandioae apotheese: de demonstratie in Almelo". Gesteld weX'à dat de

demonstratie, wilde dd.e greet en internationaal zijn, pas na de kamer

debatten over de UltraCentrifuge zou kunnen plaatsvinden en wel in de

loop van maart 1978. Vanuit de sn :l.e daar later aan toegevoegd dat de

demonstratie oek n:l.et op het parlement gerioht is, maar ep het brede

verzet onder de bevolking. Planning en organisat:l.e was ep dat moment

in :Randen van. het zgn. Almelo-overleg waar LEK, LIK en Almeloberaaci

aan cie.ln.men. Het LIK is een vool'1lamelijk uit CPNers bestaand kom:i:tee

tegen de u:l.tbreiding van de VC. Het Almeloberaad bestaat uit anti-im

perialismegroepen en kerkelijke groepen.

2. Eerst. beperkingen.

Het zal duidelijk zijn dat de laatste twee groepen slechts mobiliseer

baar waren tegen de uitbreiding van de UC ofwel gezien de stellincname

b.v. van de CPN ten aanzien van kernenergie ofwel gezien de aaX'à en

doe18te11i.« van de deelnemende komitees; zo is het Brazi1ilkomitee

niet tegen kernenergie omdat de linkse oppositie in Brazilil daar ook

niet tegen isl Daardoor ontstond al op dat moment de dolle eituatie

dat een brede en snelgroeiende a11tikernenergiebeweginc overvleuge~d

werd door een aantal groepen die geen duidelijk antikernenergi.e-stand

punt hebben of gewoon voor kernenergie zijn en alleen maar tegen de

UC prot.ster9n vanwege de gevaren van een Duitse of BraziliaanSe

atoo_t_t, waarbij even vergeten wordt dat er al een tamelijk groot

aantal atoomstaten bestaan en Duitsland sowieso al de beschikking

heeft over atoomwapens; die ontwikkeling houden we met de stopzetting

van de uitbreiding van de {Je niet tegen. Zo 'n laatste algemene doel

stelling vormt een duidelijke politieke afzwakking van een snel

groeiende antikornenergiobeweging, die zioh uitspreekt voor stopzet_

ting van elk atoomprogramma, tegen eksport van stoomteohnologie, voor

de vernietiging van alle atoomwapens en daarnaast strijdt voor een

alternatieVe energievoorziening die gebaseerd is op de behoefte van

het hele volk en niet op de winstzucht van het grootkapitaal.
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,. Bet man;~est, dt oproep.

ol,> het mall:lt'est, dat vri.j snel. en zo:ader dat het behoor1i.jk i.n de

v.raold!l......e orgaRis1l:a:l.es be5prok.n halli kunnen worden, rondgestuurd

..rd aan zo'n beetje al.l.e politi.ke partijen en orgaaieat:l.es en

akt:l.egr.epen kwam noga1 wat kr:l.tiek 10s. Deze kritiek betrof

nerezijd5 de pl.aats die de gevaren van kernenergie i.n bet mBn:l.-

fest had en and.rzijds het ontbreken van een behoorlijk en'!;woord

op de vraag waarom kernenergie ondanks het mens- en m:l.lieuvijen

ëige karakter daarvan tooh wordt doorgeveord. Derge1ijke kr:l.ti.ek

wred van de tafe1 geveegd met a1s argument dat er een zo breed

mogelijke beweging moest ontstaan en je je daarom moest beperken

tot een voorz:l.cht:l.ge benadering. Broed betekende dan ook o.a.

dat CDA, VVD, ja ze1fs SGP en GPV uitgenodigd werden het mani.fest

te tekenen en de demonstratie te ondersteunen. Vastgesteld dien'!;

te worden dat een derge1ijke ui.tnod:l.gingsprocedure door ons achter

af, toen vast kwam te staan wie er a11emaa1 u:l.tgenodi.gd waren,

van de hand gewezen is. Vcoral. ook omdat o.a. IKB en BAZ niet uit

genodigd waren.

Op grond van de ge1everde kritiek op het manifest (met name ook

de zeer ondemokratiese bes1u:1:tvorming daarover), kreeg de SKK

Nijmegen de opdracht een oproep voor de demonstrati.e op te stel

len, Daarin staan in de uiteinde1ijke versie, zij het wat s~er.

de gevaren van kernenergie vooraan vermeld en wordt kO:J;'t ingegaan

op de kapitaa1sbelangen aohter de keznindustrie. Wat weinig uit

de verf komen de eisen: weg met a11e atoomprogramma's'en weg met

a119 atoomwapens~
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Intussen was de voorbereiding voor A1melo ~ handen gekomen van

d••gn. A.lmelovoorbereidings vergadering (verder AVV) waar alle

regionale en landelijke groepen die manifest en oproep onderte

kend hadden aan deel kunnen nemen, deze komt: tweewekelijks bijeen.

Daarnaast zij er een aantal kommiss:i.es die i.n opdraohi> van de

AVV enkele werkzaamheden uitvoeren (verkeer, kuJ:tuur, kentakten

BRD, formaliteiten, pers etc.). Binnen de AVV w.rd door de SKK

en de landelijke Stroomgroep regelmatig de kwestie yan de 1euzen

aan de orde gesteld.

4. Hf oentrale leus.

Logies gevolg van een ontwikkeling tot een breed ve:robond dat een

grote aantrekkingElkracbt naar bu.iten moet hebben. met name op

4 maart. is dat ook wat betreft de leus men niet verder w.ilde

gaan dan "Geen uitbreiding van de tren • Ondanks het feit dat een

dergelijke leus voor de antikernenergiegroepen onaanvaardbaar

zou ••eten zija, werd deze leus ook door de landelijke Stroom

groep. .ij het op tak'tiese gronden, ondersteund. Immers, zo werd

herhaa~de1ijk gesteld, om partijen a~$ PvdA en oek de vakbe-

..ging erbij te betrekken. is een voorziOb:tige opste1.1ing

:Dood.a.kelijk. 'Wat dan over he't hoofd gezieD 'Wordt is het feit

dat b1.Dnen de AVV het aandeel. van de ant:LkernenergiebeW'8cing

zeer groot is. Voor velen echter is dat ••vo1doendea immers,

zo wordt gesteld. deelname van PvdA., OPN, vakbeweg:1nc. zorgt

voor een brede mob~lisat1e waarbij de vraag kwantiteit boven

kwaliteit in het midden ge1.aten woTdt.

5. De Almel.voorbeFJ!idin~syeraderipg.
Op 15 december werd. de eerste AVV bijeengeroepen waar a1 die

ere.pen die het manifest onderschreven hadden stemreoht kregen.
Aan het aantal stemgerechtigde werden ook Duitse vertegenwoor

digeX'8 te.gevo.... Op di.e vergadering v::Le1. op dat er met 2 mat.u

gemeten was, ener~ijd8 wareD alle politieke partijen u1.tpnociicd

ongeacht hun standpun't (wat ik pr:LnsiepelGG8 zou w:111.en. noemen),
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anderz~jds was op aandr~ngen van de PSP binnen het LEK de KENml

bui.ten gesloten. Op de vergaderwg VlU1' 15 december ~s dit her

roepen maar kwam er een n~euwe speciale behandeling voor w de

plaats: de XENml zou sohr~ftel~jk gevraagd worden haar standpun1:

op de volgende vergader~ng du~delijk 1:e maken, dan pas zou be

sloten worden ef deze par1:~j he1: man~fes1: mocht onder1:ekenen.

Aan het CDA, VVD, de Boerenpar1:ij, was dat n~et gevraagd:

Bet is du:Lsel~jk dat een en ander samenhangt. met de nogal vreemde

s1:ancipunten die de XEllIml er t.a.v. bepaalde "g~ems op na houdt

of heeft gehouden en daarnaast ook de onwil van met name de CPN

om met de KENml samen te werken. De KENm1 heeft echter m.i. het

voordeel dat ze, z~j het swds kor1:, een ant:Lke1nenerg~e etand

punt ~nneemt zonder ~n haar argumenten eohter de prol~feratie

van atoomteohnolog~e op te willen nemen. Dat had een voldoende

kriter~um mOeten z~jn om een par1:ij w de AVV op te nemen.

Tot op dit moment ~s onduidelijk of de bovengenoemde brief' ooit

aan de XENml toegezonden isl Overigens dient hier opgemerkt te

worden dat de KENml zelt ook we~nie moeite gedaan heeft. om stem

reoht te krijgen.

Tijdens deze vercadering werden kriteria vastgeste1d aan de hand

waarvan versohil1ende groepen stemreobt konden krijgen.

deze luiden als volgt:

ondersohrijven van het manifest

aktief' meewerken aan de organisat~e (oproep, krant verspreiden)

- er moet een mandaat van een aobterban zijn

- in een vroeg stadium moet men betrokken zijn geweest bij de

voorbereidineen, in de praktijk: aanwezigheid op 15/12.

energiekomitess en landelijke

Stroomgroep

: VMD, Strohalm eto.

: Brazililkomitee, Chil:Lkemitee, Anti-

Apa»theidsbewecinc Neder1and eto.

: IKV, Kerk en vrede.

: PvdA, CPN, PP.~ PSP, SP, IKB.

: BW (Noord Duits1and), Westmilnster

land, NerdIl'hewWestf'a1en en later

de Kommunistische Bund.

milieuorganisatie.

anti-imperialismegroepen

Een veer1:igtal organisaties kreeg op grond van genoemde kriteria

stemrecht. Grofweg zijn de volgende 'soor1:en' groepen en orga_

nisaties ver1:egenwoerdigd.:

de ant:Lkernenergiebeweging:

Ëerke1ijke groeperingen

- politieke partijen

- Duitse organisaties
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Op de dee~name van Duitse organisaties kom ik later n~g terug.

Verder dee~4e de industriebond NVV mee, dat de adhesie betuigde

aan de aktie. Vanuit Nijmegen was de SICK vertegenwoordigd, niet

de Stroomgroep als zodanig omdat dat geen regionale of landelijke

koepel is. Het SICK bestaat uit een 20-tal Nijmeegse partijen,

organisaties, bonden, bewegingen en aktiegroepen. Deze zijn te

vinden op de Nijmeegse oproep. We betreuren het dat zowel lande

lijk alsook plaatselijk geen enkele vrouwenorganisatie vertegen

woordicd is.

CrEN RfDfN
TOr Ot«:fRJIrr~
kEIO...

6. De plaats van de demonstratie ..

Op de vergadering van 15 december werd eveneens gesproken over de

plaats van de demonstratie. Na wat tegensputteren van de parlemen

taire partijen en organisaties a~s Sjaloom, LOG, LIK, ANJV (waar

van in de loop van de voorbereidingen zal blijken dat de CPN er

een zware poot in heeft. :ik kom daar nog uitgebreid op terug) werd

besloten om in Almelo te demonstreren. Mening van de 'tegenstan

ders van A~melo' was dat we in Den Haag moesten demonstreren om

dat daar de beslissingen vallen en ook omdat veel meer mensen

naar Den Haag zullen komen dan naar Almelo, wan1a in het westen

krijg je meer mensen naar demonstratie Al D:l.t werd gelukkig weg

gestemd, het had. het vroegtijdige einde van de voorbereiding kun

nen betekenen. De vraag of we in Almelo zouden blijven of naar de

fabriek zouden moeten gaan werd uitgesteld tot de volgende ver

gaderinc. daar werd toen bes~oteD om vanuit Almelo door het eentrum

een demonstratieve tooht te houden naar de UC. De tegenwerpingen

die overigens tegen dit voorste~ gemaakt werden hadden allemaa~

betrekking op de eventue~e moeilijkheden met de politie door zo'n

tocht. Dergelijke tegenwerpingen werden van de hand gewezen als
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ziJnde een kap:l:tu1atie vooraf' (je vervaoht een verb••, dus ,,~

Je ZCt In demonstratie _ar hel_a1 niet aaaJ)

BOVendien werddoor de SXJl: gestel. dat een ak'tieve strijdbare

demons'tratie met duidelijke eisen en leuzen de enige manier is

om de plaatselijke bevo1k:l.ng het gevoel te geven dat, wanneèr

. ze zich daadwerkelijk zouden verzetten, ze door een brede massa

bè_Sing u:1t Nederland en het Buitenland gesteund w.rdt. Dat is

oek van belang gezien de verdere ontwikke1:1.ng van de strijd.. De

liemonstratie ep Il. Illa8.rt houdt de uitbreiding -niet 'tegen, laat

staan dat daardoor de fabriek dichtcaat.. 4 Maar:t is een ee:J;ste

stap naar. de s-topzètt:J.nc van de UC (!IIn het te~en'van,het

atoomP,rogramma). De Álme1odemonstratie zal staat en industrie

duidelijk moeten maken dat wanneer er nie't geluisterd wordt

naar het massale venlet van de bevolking we onze strijli nog in

tensiever zu1!1.en voortzetten, waarbij andere lIliddelen Boals

terrelDbezett~~etuitgesloten zit.-. Almelo vormt een toets-. .
steen voer de antikernenerciebe_ginc (AKB). Daar hebben _

voor de eerste ke.r een kans om te verhinderen dat de eèrste

spade in de grond gaa'(;. Dat :Ls althans veor het sn de ~litieke

metivatie geweest achter het besluit om bij de fabriek te demell

."reren. Wij ·wilden geen gezellige happening, geen demonstrat:J,e

die miki: op het parlement, _r een Etrijdbare demonstratie

waarbij we gebruik maken van ons recht om te demonstreren op de

plaats waar dat ·ding komt te s-taan. Dat is gelukt, de deomstra

tie is toegestaan, hoewel er een aantal voorwaarden aan verbonden

zijn (Illie elders) die door de 1..VV zijn afpwezen.

7. De oproep.

Z.lUs reeds gezegd had het sn de opdracht gekregen (als een

so.rt kompensatie voor de kritiek op het manifest) een oproep

te schrijven. Deze werd in eerste instantie besproken op 1.5
december.. Er waren een aantal amendementon die er wat scherpe

kantjes uithaa1Gien en bes1eten werd een redaktiekoDDDissie te

verme. die de uiteindelijke oproep zou formuleren. Op de volgende

1..VV van? januari lag er naast de genoemde oproep plotsel:Lnc een

tweede voorstel vanuit een aantal Stroomgroepen, de zen. verll:orte

versie. Op deze versie was ,nogal wat kritiek m.b.t. de beknop~

heid van deze oproep: uit de oproep was het aspekt van de Duitse

stoo_cht en atoombewapen:l.ng als geheel plotseling verdwenen.

Op deze .manier zou weer gekozen zijn voor de emotionele ber,'«iering

en zou de politieke argumen~atie als te radikaal afgèdaan zij~



Dat was namelijk een ander argument tegen de oorspronkelijke

oproepl "Je moet geen politiek~ekonomiese achtergronden opnemen

in een eproep en zeker geen bedri.jven met name noemen, want dan

jaag je de arbeiders daarvan tegen je in het harnas". Da.t is de

ontwi.kkel:f.ng Van de antikernenergiebeweging en d.1e van de SSK

twee jaar terugdraaien. En alleen mensen die geen echte kern

enercietegenstanders z~jn of de echte tegenstanders politiek

vijandig gez±nd zijn, kunnen zoiets willen uitlokken.

Uiteindelijk werd ~n de AVV voor de geamandeerde SKK-oproep

gekoze~ en de definitieve formu1ering goedgekeurd.

8. De Duitse groepen.

Via de kontakten van de b~en-buitenlandgroepvan de stroomgroep

in Nijmegen, samen met Duitsers uit NordHllein Westfalen (NBW)

was de demonstratie in A~elo al binnen de Landeskonferenz (NRW)

aangekCtdicd. De Landeskonf'erenz (~RW) is eeD overlegorgaan van

± 40 Bürger~niti.aven (BI f St an'tiker:nenerg:i.egroepen). Pas op de

l ..a.xuIeskonferenz NRW van .5 :februari werd er voor de eerste keer

uitgebreid over de Almelodemonstratie gesproken. Daar werd be

sloten dat de Landeskonf'ereJlZ NRW de demonstratie aktief zou

ondersteunen. Wel stonden noc drie zaken ter diskus8ie.

- de centrale leusl nGeen uitbreiding van de VOn , en daarmee de

he].e op~ep.

- de kwestie van het Braziliëverdrag.

de sprekers namens de politieke partijen op de manifestatie.

«zie oek punt 10).

T.aoT. het eerste punt het vo1gende:

de LandeskoDferev..z wees een oentrale leus in deze vorm af omdat die

leus baars inziens geen uitdrukking gaf aan de doelstelling van

de antikernenergiebeweging. Daa:nnee hing een diskuSSie samen

over 4& hele oproep en ook. het karakter van het Almeloverbond.
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Vooral de aanwe~igheid van PvdA en CPN -geen ek8pl~olete tegen

standers van ker.nenergie- riep nogal wat vraagtekens op.

Be.loten werd om de Nederlandse oproep over te nemen, .aar daar

bij op do aohterzijde van de p~1e~ten een verdergaande oproep

v~ de Landeskonferenz af te drukken.

Nogal ergerl! jk was het :reit dat er een aantal vertegétXWOord:l.gere

op de Landeskonf'erenz zijn (met name KPD (is KENml) en ·Sponti"

groepen) die vinden dat bij .het demonstreren in Nederland van de

zelfde verhoudingen uitgegaan moet 'Worden zoal.s die in de BRD

bestaan. Immers: tJAls nu de ind:t'Uk bestaat dat in Nederland de

ttdemokrat:le" beter funktieneert, dan wordt daarbij volledie

voorbijgegaan aan het feit dat de BRD polit~ek zowel als

ekonemies de sterkstè partner 16", Vanuit een dergel:1.jke ste1

lingname W'ordt gekonkludeerd tot de volgende absolute voe:r

waarden vanu~t deze grQepen voor deelname aan de demons~ratiel

geen sprekers namens politdeke partijen (feestredenaars); als

oentrale leuzen: weg met de UC. geen ekspoM van atoomtechnolo

gis. de redevoeringen moeten van tevoren door de Landeskonf'e:r&nz

goedgekeurd zijn; vertegenwoordigers van politieke partijen

moeten aan de grens zijn om de Duitse autoriteiten onder druk te

zetten.

r
,I

t
i,

I
,~-_...._..._..__.._~,-,- ........-,I

sekretariaten
"De sekretariaten i.vom. de Almelo
d~monstrati. (permanent bemand tot
4 maart), zijn gevestigd op de J.W.
Passtraat 65 (Ordedienst, formali
teiten .. ~~meen) talef:225408 en
Bronsgee~tstraat·57 (vevoerszaken.
kaarten) telef:77268z.

nog geen

buskaarten ?
Als j~ dit leest en je hebt nog geen
buskaarten, moet. je wel verrekte snel

z,LJl1: Broru3geoststraat 57, telef c "772682 0

Ná donderdag 2 maart kun je nog proberen bij JOB Baghuia di~

woont. cp Dom:Lnicane;rstraa-t 1 telei": 229388 ..
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Afgezien ven de gedeeltelijke juistheid van hun kritiek gaan ze

volledig voorbij aan de situatie hier ,die zioh momenteel nog

:l.D. een andere richting ontwikkelt. Dat werd door de Nederlandse

verteeenwoord..igers op de Landeskont'erenz opgevat aJ.s een vorm

van ar~gantie.Mensendie de moeite niet nemen om de situatie

binnen de ant1kernenergiebeweging goed te bestuderen dienen zich

niet aan te mat:l.gen dat ze ons kunnen vertellen hoe de strijd

gevoerd moet worelen en dat ook nog op chanterende wijze.

Zoals ook hieruit blijkt was er een grote ve1'Ontwaardiging over

het feit dat namens politieke partijen gesproken zou worden~

Uiteindelijk besloot de Landeskonferenz dat op de AVV ge3ist

zou 'Worden dat er 2 sprekers namens de .Landeskonferenz teoge

voegd zouden moeten worden. En we1 een over de Grobnde-processen

en een over de Duitse ervaringen in de strijd tegen kernenergie,

over hetafwijsen van kernenergie in oost en west en over h.t

vertrouwen op eieen kracht (tegen het parlemantarisme).

Ook werd besloten een gemeenschappelijke verklaring voor'te

leggen aan de AVV waarin met name stell~ng genomen werdt tegen

kriminaJ.isering ven .Dui'tse demonstranten, tegen inperking van

demonstratiereoht en voor vrije grensovergang van buitenlandse

demonstranten. Daarbij nog de 810tei51 stopzetting ven straf

vervolging tegen kernenergietegenstanders.

Ondertus!!en wordt er in eén aantal plaatsen flbik eemob:l,liseerdi,:

in NRlf, Hamburg en omstreken (door de BUlT), Sleeswijk HolsteiA.

(een 80-tal BI' s) en in WestDrilnsterland (over de g~ biJ'

Almelo). Op z'n minat merkwaardig 1s het feit dat de BBU (koepel

van alle milieugroepen in de BRD) nog niets van zich heeft laten

heren.

actief worden op zolder
Aktief worden in de strijd tegen de kernenergie kan op je eigen zolde:f
beginnen. We zi'tten n.l. dringend verlegen om een nog goed bruikbare
koffer~ De.'lie moet gebruikt worden om een afgetelde hoeveelheid boekjes
krantjes, speldjes etc. in te doen om meeo te nemen "op karwij", bij
manifestaties, in de stad e.d.
Kijk eens of je niks hebt 1:I.ggen.
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9. liet ~euzendrama•

• oa~s al. eelKle1' in dit stuk aangegeven, was "geen uitbreiding

van de UC" de enige central.e ~eus die van het begin af' aan

ondersteund werd door de hele AVV. Deze kan opgevat worden al.s

eeD weergave van het minimump1atform. Binnen de AVV bestaat

er echter een duide~ijke meerderheid van antikernenergiegroepen.

Vandaar dat het sn e:f.ste dat, naast de genoemde oentrale 1eus,

andere l.euzen die eeD duide1ijke stel.l.ingname tegen kernener

gie verwoorden, opgenomen zouden worden. Tijdens de AVV van

4 feb~ werden dan ook o.a. de volgende leuzen voorgesteld;

Strijdt mee: UC nee:

Liever vandaag aktief dan morgen radio-aktief: (uit de

antiatoombom bewegiJlg).

- Brazi1iti atoomstaet a15 Almelo doorgaat:

Waar recht onreoht owrtà, woràt verzet een plioht:

Grote beroering ontstond er in de vergadering. Met name de CPN

en haar mante10rganisaties bleven steeds hameren op het formel.e

punt dat er maar eeu leus kon zijn op grond van het minimum

p1atform en dat was de genoemde, door de feiten achterhaalde leus.

De voorzitter van de vergadering deed daarop het voorstel om te

atemmen over de vraag of' er met betrekking tot de leuzen koneen

sus moe8~ zijn, met andere woorden of iedere klub vetorecht kreeg

t.a.v. 1euzen. Hierop werd natuux~ijk gretig ingegaan door de

CPN die benadrukte dat daarmee a1leen de eenheid van het verbond

weergegeven kon worden. Ofwel omdat er mensen zaten te slapen

ofwel omdat Dien bang was dat de 0 zo machtige CPN eruit zou

stappen, de CPN kreeg haar vetorecht. En toen de "leuzen" ter
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stemming gebracht werden, spraken de zes CPN organisaties hun

vetorecht uit. Alleen de leus "Brazili3 atoomstaat als Almelo

doorgaat" sneuvelde doordat de BAZ van het vetoreoht gebruik

maakte en wel omdat volgens de BAZ niet alleen Brazilië een

atoomstaat wordt, maar vooral ook om de belachelijke gang van

zaken (tereoht) nog belachelijker te maken. Een dergelijke onde

mokratiese gang van zaken toont het ware gezicht van de CPN,

deze wil ten koste van alles haar stempel op de aktie drukken

en schroomt er niet voor om ondemokratiese metodes, die vijan

dig zijn voor elke volksbeweging of breed verbond, te gebruiken.

Er ontstond een zeer felle diskussie waarin het SXK en de IKB

meedeelde dat ze zieh over de OJ.tstane Situatie zouden beraden.

De diskussie werd door de voorzitter afgebroken met het voorstel

aan degenen die van hun vetorecht gebruik gemaakt hadden, om

opnieuw met hun achterban te praten en te laten horen welke

leuzen alsnog geaksepteerd zouden kunnen worden. Uiteindelijk

WEG MET HET ATOOM PROGRAMMA
zijn de volgende leuzen getolereerd:

- Geen uitbreiding van de UC.

- Liever vandaag aktief dan morgen radioaktiefl

- Brazilil atoometaat als Almelo doorgaat:

Dit betekende een duidelijke overwinning van de antikernenergie

beweging binnen de AVV.

Vanuit het sn :l.s daarna aan alle groepen en organisaties waar

van bekend is dat ze tegen kernenergie zijn of waarvan dat

verondersteld wordt, een brief gestuurd met het verzoek om tij_

dens de demonstratie een inhoudelijk blok. te vormen rond de

velgende leuzen:

Waar recht onrecht wordt wordt verzet een plicht:

Weg met het ke1'D.energieprogramma:

- Weg met alle atoomwapens:

- Stop de UC:

- Liever vandaag aktief dan morgen radioaktief:

Tot nu toe (t9!2)wClrQt dit voorstel ondersteund door het Twents

Energie Komite., de IKB, de Landeskonf'erenz NW, de BAZ en de

landelijke Stroomgroep. Dit betekent dat de demonstranten uit

deze groepen. naast hun eventuele eigen leuzen, in ieder geval

genoemde leuzen meevoeren.
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Op deze manier zal de antikernenergiebeweging op 4 maart laten

zien dat ze een duidelijke meerderheid, vormen en in Almelo tegen

de UC demonstreren als onderdeel van het mens- en milieuvijan

dige kernenergieprogramma.

10. Het sprekersdrama.

T.a.v. de eventuele sprekers lagen er op de AVV van 4 februa~

versohillende voorstellen ter diskussie. Alle bevatten een aan

tal tema's (atoomenergie, imperialisme, internationale aspekten

van kernenergie en werkgelegenheid) en daarnaÉl.st ruimde de meeste

voorstellen ook plaats ~voor sprekers namens politieke partijen.

De propagandäkolllmissie uit de AVV maakte het zo bond Olll tema·'s

te laten behandelen door de politieke partiJenl Het voorstel

van de SKK, gesteund door de landelijke Stroomgroep plus de SP,
IKB en BAZ luidde daarentegen als volgt:

, sprekers op de ~ifestatie over:

1. Militaire aspekten van de UC, de duitse ateomstaat en de proli

feratie van atoomtechnologie.

2. Gevaren van atoomenergie, rol van de UC en de ontwikkeling van

ato~energie in Nederland, de politiek van voldongen feiten, poli

tieke gevolgen van kernenergie en de ekenomiese belangen aohter

STOP DE UC

de atoomenergie ..

3. Kernenergie en de Derde Wereld aan de hand van het Duits

Braziliaans atoomverdrag.

4. De internationale aspekten van atoomenergie, de strijd in de

BRD, repressie van tegenstanders, noodzaak van internationale

solidariteit.

5. ~rkgelegenheid in de atoomindustrie, gevaren van atoom

energie van ,de werkex's daarin, andersoortige werkgelegenheid

voor Twente.
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Op de slotmanif'eertatie zou dan iemand uit het Tente energie

komitee praten over de perspekt~evenv~ de strijd, de mogelijke

uitbreid~g van kernenergie 1n Nederland en hoe het verder moet

als er naar ons niet geluisterd wordt.

In dit voorstel waren geen sprekers namens politieke partijen

opgenomen "cezien de aard van de demonstratie en de samenstelling

van het verbond". Met name depar1.ementaire partijen ('Vooral

PvdA ·en CPN) wilden pers~ sprekers namens politieke organi$at~es.

Impliciet bdeld dat in dat andere aanwezige o~ganisaties van

spreekrecht uitgesloten werden. Daarom werd dan ook het voorste1

gedaan om eerst te stemmen over de principe-uitspraak of iede

reen spreekreoh~ had. Dit werd met 16 tegen 13 stemrn.en verwor

pen. Het lukte de parlementaire partijen echter niet om SP en

IKa buiten de uiteindelijke politieke sprekerstijd te houden

(we1 werden de landelijke S'trooJngroep, de KB en BAZ uitcesloten).

Daarmee was het SKK voorstel, altbans wat de deelname VaD pa~ij

politieke sprekers betreft:, verworpen. De argumenten om poli

tieke partijen te laten sprekèD waren ongeveer de volgendel

- het n~et aanYe~i« ~ijn van politieke partijen zou suggereren

alsof de strijd tegen de UC geen enkelo politieke steun van de

kaRter gevonclen heeft (het besluit tot uitbreiding in de kamer

in beg:i.n :februari sp:t'eekt dit natuurlijk tepn; daar hoeven we

niets van te verwaohten).

• •

VROUWEN EN KERNENERGIE

Ken groep vrouweu in de l!I tl'oomgroep hebben

••n Dutte. brochure "VRot)'h'EN ft Ki!."'RNSNJRGII"

vart8alèl.

D8a. broohure 1a .leI OnderS'troom Speoial

Teraoh.neh, kost 1 piek en is te T~rkr1jgcn

op ae Vondelstrast 6.
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- Het gaat bij zo 'n demonstratie tooh ook om de be!.nvloed1.ng van

de publieke opiniè d18 moet uitmonden ~n verand&rin«~ het

parlement (PSp) t de zgn.. -pa.....lementaire :Lll.usi.e.

- De PPR vond dat we buiten de par'tijpol:it:Je'k om de eenheid. van

1inks moesten ve~sterken (WauwJ)

- Het LIK (CPN) vond het bovendien belangrijk om de mensen die

komen demon:!rtreren een perspekti.ef (:) te gAven,· daarbij moe"

je de partijpolit~ekniet uitsluiten alsof je daar geen enkele..
il1usie over hebt. Dat leidt tot defaitisme!

nr"tUntAT,çeiC6
8.tSLPtTVtM.HIN G

In fei~. «±ng oek hier weer de diskussie tussen kernenergie

voorstanders die om oneigenlijke redenen de UC niet uitgebre~

wi11en zien en de kernenercietegenstanders die langzamerhand

beginnen 'te merken dat de parlementaire weg een 111ue1.e ie en

dat d& weg van hoorzi.ttinpn, pro"estJen en handteken1npnakties

s1eohts leidt tot een kanalisering en ontkrachting van d. be

wegi.ng (denk aan het po'tje van Lubbers voor de Kalkarweigeraars).

Wat wi3 w:lll.n :ls stopzetting van de uc, stopze'tttng van het

NederJ.andse kernenerg:l.eprogralll'llla, sti1.l.egging van de kerncen

trales ~ Borseele en Dodewaard en stopzetting van elk kern

energieprogramma. waar dan ook, en daarbij biedt de parlementaire

weg die ons steeds. weer voor "VoJ.dongen feiten 8te11;, nagenoeg

geen perspekt:l.even.

Daarb:lj komt nog dat er bij een aan"tal groepen vanuit wordt ge

gaan dat de besliss.1ng'en in het parlement genomen worden, een

standpunt dat bij een goed anal:l.se van het nuk1eair-industri'el

kompleks volledig op losse schroeven komt te staan; tijd en rui~e

ontbreken mij om binnen dit kader hi.erop in te gaan. Bovendien

worden door enkele organisaties spreekrecht te geven andere u~t

gesloten, met name omdat niet bed~skuBsie§erd is of de sprekere

een ufspiegeling zijn van de AVV.
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Op de vergadering VIUl 18 februari werd door de sn opnieuw de

kwestie ter diskUssie geste1d. Het voorste1 om de sikussie over

we1 of niet sprekers van politieke part:l.jen te heropenen werd

met. 15 tegen 1J afgestemd.
Doordat de vergadering besloot tot spreektijd voor politieke

partijen groeide het aantal sprekers uit tot 12. en daarb:l.j kwam

nog het voorstel van Nffil (2 sprekers) waarbij het totaa1 op 14

kwam. Besloten werd om aan de spreksrs VIUl politieke partijen de

helf'1: VIUl de spreektijd voor de temasprekers toe te kennen. Dit

betekende dat elke spreker namens een politieke partij % 4 ~.

kreeg.
Op de AVY: van 18 februari werd tenslotte een voorstel ingediend.

dat een kombinatie was van het sn voorstel en van het LEK-voor

stel met sprekers nmoens politieke partijen.

Het sprekersprogramma ziet er nu a1s volgt uit:

1. Atoomenergie - Pieter La:mmers (LEK-VMD)

2. Werkge1egenheid -Schravenmade? (Ind. bond NVV)
J. Bedreiging van demokratiese rechten - vdv Heuvel (uit ke:r'kel:l.jke

kring)

4. West Duits1and - Jungk ot: Strghm. Hierbij zij opgemerkt dat

een van de NRW~tema I s hierin opgenomen is: antipar1ementaire
karakter van de strijd in de BRO. repressie en verzet in de

D~, du:l.de1ijke stellingname tegen kernen~rgie•

.5.BrazUili en Derde Were1d (een Braziliaan).

Op de slotmanifestatie lev3ren twee sprekers een bijdrage I

1.Iemand van het TEK over de perspektieven en

2.ieJll8n(Ï,uit de BRD over de Grohndeprosessen.

De sprekers namens po1itieke partijen zu11en in een b10k in het

begin van de manif'estatie spreken, of' :in twee blokjes. Hun

bijdraee mag geen partijpolitieke propaganda omvatten en moet

feite1ijk beperkt blijyep tot 80lidariteits betuigingen.

Een aantal feiten is m.b.t. dit sp~k~rsdrama nog interessant.

- op de lande1.:i.jke SSK vergadering van 11 februari bleek dat

de CPN-Doetiohem geen Almelokranten wilde verkopen totdat zeker

was dat de CPN een spreker zou krijgen.

- de PvdA. .afd. Nijmegen deelde via haar vertegenwoordiger op de

SKK-vergadering van 17 februari mee dat het feitelijk onzin was

dat de PvdA koste wat kost spreektijd zou opeisen.

Het f'ei~ dat de politieke partijen spreektijd krijgen is flink

wat mensenin het verkeerde kee!sgat geschoten. En terecht.
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DuideJ.ijk is nu al dat dit gegeven een belangrijke belemmering

betekent voor de mobilisatie maar en de opkomst op 4 maart.
Met na_ im NRIi zijn er een aantal groepen die _t zeer grote

verontwaardiging gereageerd hebb,n en zich over de deelname be

raden. Ook in Nijmegen is dit zo. Daar bestaan iD bepaaJ.de kringeD

planneD om tijdens de demonstratie via een aantaJ. akties hun af

keer van de partijpolitieke toer te laten blijken. Ook dat is te

recht. Niet terecht is het om zonder kennis te ne_n van de gang

van zaken in de voorbereiding kritiek te leveren. Overleg _t
het sn om ideeën over akties uit te wiseeJ.en was de beste weg

gewees'!;. Duidelijk willen we hier stelling Demen tegen eeD uit

spraak die op de manifestatie van 18 februari in de Mensa gedaan
werd, DJ.. dat deze mensen een strijdbare demonstratie willelu

strijdbaar ie niet hetzelfde als ludiek, en ludiek is het tech

om geschm:1.J1kt en wel op de demoD"tratie te verschijnen _t

bonte VlaggeD (als ze nou rood e. zwart waren:). De strijd tegen

kernenergie is te serieuB dan dat we ons kunnen J.aten verJ.eiden

tot zuJ.ke ludieke aktiee die de demoDstratie op 4 maart tot

eeD karnavaleske stoet will.en maken, dat wordt die zonder deze

BAN DE BOM I

Nijmeegse bijdrage tcch all beelden, piepschuimkonetrukties

met el.ektronenbanen en ga zo maar door•••

Het sn heeft zich zo lang mogelijk tegen de partijpolitieke

sprekers verJlet. Om eohter het verbond in gevaar te brengen

door een splitsing te vereorzakeD ging ons te ver.

Wel. hebben we eerdergenoemd leuzenblok gevormd om de antikern
enerpebeweging binnen de demonstratie duidelijk te profileren.

We zullen na Almelo uitvoerig moeten praten over de voortgang
van de strijd: moeten we zelf akties gaan ondernemen als anti

kernenergiebeweging (bestaande uit landelijke Stroomgroep,

enerc-iekolldtees en het LEK) waarbij dan van het volgende mini
munplatferm uitgegaan zou kunnen worden. volJ.edige a:f'w:l.jzing
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van a~oomenergie zolang een aan~al problemen niet opgelos~ zijn

(en d:Le zijn nie"t oplosbaar) en het st;reven naar een andere

energiepolitiek, gebaseerd op de behoefte van de bevo1kiDg en

nie~ op de moorddadige winstzucht van het grootkapitaal en de

internationale atoommaffia.

Op basis daarvan zouden dan andere organisaties uitgenodigd

kunnen worden om aan akties tegen het kernenergieprogramma deel

te nemen.

11. De plaatseli.1ke bevo1king.

Lange tijd is het verzet in Twente on~kracht geweest door bet

valse argument dat door de UC we~elegenhe:kl. gekreferd zou

worden. Voor ontkrachting van dit argument verwijs ik naar de

A1melokran~ en eerdere Onders~roomedities.

Sinds december/januari is er echter een sterke beweging van de

grond gekomen, niet in de laatste plaats door een goede samen

weritiDg ~Ulllsen PSP, SP, en ook PPR. Zo zijn er in Twente 12.000

A,1melokranten verkoch~ door het TEK.

Een voorwaarde voor een kontinuering van de strijd is de aan

we.ighei•. van een sterke beweging in de buu~ van een kerncen

trale (Wyhl) of een andere atoomins~alla"tie. Op 4 maart kunnen

we laten zien da~ de Twentse bevolking in baar verzet gesteund.

wordt door een sterke antikernenergiebeweging in de rest van

bet laDd en ook in de BRD. Samen zullen we op 4 maart duidelijk

maken dat de strijd tegen kernen-ergie ons erns"t is en dat er een

groeiend vo1ksverzet is tegen het keznenergieprogramma. Industrie

en parlement zullen niet meer om dat verzet heen kunnen, doen

ze dat toch en blijkt na 4 maart da"t er niet naar ons geluisterd

word~ dan zijn de gevolgen voor bun rekening, de tijd is voorbij

dat pa%'lement en atoOJllindus~rie bunpeu plazrnen kosten wat kost

kunnen dO.X'I!f8~teD en bun ogen 1cuDQen sluiten voor bet verzet

uit de bevolking.
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WEG MET HET ATOOMPROGR.AMMA:) I!.

WEG MET ALLE ATOOMWAPEN:: 11

STOP ua::::
WAAR RECm ONllECHT WORDT WORDT VERZET EEN PLICHT!:: 1

•
p.S. na A1melo zu~1en de voorbereiding en het verloop van de

demons'trat:te nog u:i:tgebre:Ld binnen Stroomgroep en SU: doorge

praat worden. In de vo1gende Onders1t.room is een ui..tgebre:Ld eva

~uerend artike1 te verwachten.

Dem~nst%!i~!*vriJ~eià

Omdat dat in Nederland noodzakelijk is heeft het 1andelijk sekre-

tariaat van de Alaelovoorbereidingsvergader:i.ng (AVV) voor de

Almelo demonstratie,. op 17 januari bij de burgemeester van Almelo

de vergunning aangevraagd om in A1melo een mani:f'es'tatie te houden

en bij/langs de ua te demonstreren en een Slotmanifestatie te

houden, ergens. in de buurt van de nee
In een gesprek met de burgemeester èn de poJ.itie da't daarop vo1.gde

werd van de kant van de overheid d:i.rekt geïnformeerd naar zgn.

"kwaadwilligen" die 2ich ±n de demonstratie op zouden kunnen

houden. Dit soort suggestie en provokatie is een eerste pog~

om argumenten"op te bou~en op grond waarvan men de demonstratie

kan verbieden, mits daar duidelijk stelling tegen genomen wordt.

In een tweede gesprek (23 januari) met de burgemeester en de

po1itie voert de burgemeester een 3-ta1 bézwaren aan t.a.v. de

demonstratie. E'n daarvan is: "kans op geweld door o.a. deelname

van .Dui.tS9 groepen". Als voorbeo1d haa1t hij een pamflet aan
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waarh opgeroepen wordt beschermende k.t.eding te dragen. hetgeen

erop zou wijzen dat de demonstranten gewe1d verwachten. Na aan

dringen van de kant van de organisatoren b.t..t.ek de po.t.itie het

ever een pamf.t.et van de laatste Ka1kardemonstratie te hebben.

(waar de po1itie d~delijk heeft aangetoond dat beschermende

k1eding tegen zo'n waanzinnig politieoptreden pure noodzaak is

geworden) •
Du1.de1ijk wordt hier weer eens VaD de kant van de overheid aan

getoond welke takt:l.ek men gebru:l.kt. In Malvi11e waren het de
Du1.tsers die gewe1ddad:l.g zouden zijn, :I.n Ka.t.kar zouden het onge-

O"DED'EN~T WIL
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veer 2.000 nederlandse koJlllllUD.:l.sten z:l.jn d:l.e op motoren over de

weilanden zouden komen aanstormen en gewel.ddadige akties zouden

ondernemeJil en nu zullen het, :I.n A1mel.o, de Duitsers opnieuw

z:l.jn die het stempel van kr:l.m:l.nel.en op zich gedrukt krijgen.

Hun takt:l.ek is duide1ijk en ook nu weer hebben we ons verzet en

zull.en we ons blijven verzetten tegen dit soort insinuaties.

:In de AVV hebben we dan ook al.s .&KK bij alle groepen erop aan

gedrongen de kr:l.m:l.nalisering van buiten1andse kernenerg:l.etegen

standers met kracht te verwerpen.

In de AVV z:l.jn verschi11ende Duitse BI's opgenomen die mee orga

n:l.seren en die de oproep tot een gewe1ld1oze demonstratie onder

tekend hebben.
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Begin februari kreeg eJ.ke groep die be'trokken is b:i.j de voorbe

re~~ van de A1melodemonstratie van de burgemeester van A1melo

de vergunning opgestuurd. Eeen vergunning opgebouwd uit de meest

onwaarsch:ljn1:1.jke en onduidelijke overwegingen en voorwaar<1eB.

Een voorbeeldl "Het is de deelnemers verboden andere voorwerpen

mee te voeren dan nodig z~jn voor het tonen van de spandoeken•• "

In een vol.gend ge8p~k_met de burgemeester en pol:l.t:l.e gonst het

van de ins:inuaties toaoV. onze Duitse vrienden. Bet blijkt dat

met "andere voorwerpen ft bedoeld wordt I "uitzonder1.iJke grote

stokken. touwladders, dreggen en molotov-oocta:l.ls etc. n Ten

overvloede wordt nog opgemerkt dat mensen met eventuele gasmas

kers en helmen ac~eraan in de stoet dienen te lopen. OOk hier

is weer duidelijk wat er bedoeld wordt. Mensen met helmen en

sasmaskers sullen wel Dui.tsers zi.jn, moeten aohteraan bij elkaar

J.opeu. hebben we van tevoren gekr:lmina11,Seerd f dus kunnen om he'"

m:lns~e of ger~s'te in elkaar geramd wordeno

Voorwaarden. zoals deze e.a. zoa1s: "spandoeken mogen geen op.

ruiende en geen beledigende teksten bevatten" ... J.eidde er b:Lj

ons (SKK) ~oe om te eisen van de AVV dat we de burgemeester mee
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