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AKTIENIEUWS

Zeker nu de reger i ng de be
slissing over de verkiezin
gen wil tillen is een heel
skala van l egale aktievormen
mogelljk . Er wordt dan ook
druk gebruik van gemaakt .

B'tf üiiii - ---~,~-

BONK
Voornamelijk vanuit de vredes
bewegi ng georganiseerd . maar
ook voor ons interessant. i s
de konferentie over burgelib
ke ongehoorzaamheid en non
ko~peratie op 19 januari (zie
ook ' aankondi gingen' ) . Voor
anti-kernenergiegroepen zijn
vooral de thema's Burge lijke
Ongehoorzaamheid en de Rela 
tie kernener gi e-kernwapens
van belang . Het i dee ach ter
de konferentie i s een samen
werkingsve rband op te zetten
rond het t hema van de kon
fe rentie. He t is i n ieder ge
val belangrijk in de gaten te
houden hoe zich dat ontwik
kelt . gezien de verbanden die
er bes t aan tussen de vredes
strijd en de anti-kernenerg ie
strijd.

Kettin br
Eemsmond

KE ••• PKB••• •AKB!
Ondanks het uits t ell en van de r eger i ngsbe
s lissing l UKt het erop of de AlB t och i n
staat is het verzet. zij he t op kleine
schaal. van de grond te tillen •
Massalere akties mogen dan een matig suk
ses hebben. kleine prikakties gebeuren met
de regelmaat van de klok . Deze richten zich

op alle bestaande en toekom-

:====__~_ stige uitspattingen van de
kernlobby. op alle mogelijke
nivo's.

REDAKTIONEEL
Big Brat her kijkt met u
mee. He t ni e uwe j aar brengt
vermoedelijk geen nieuwe
kerncen t rales , maar de wer
,kel i j ke beslissingen l i j ken
al genomen . Van Aardenne
en Winsemius zijn het kor t
.vcor he t RSV-debat. plots
klaps roerend eens gewor
den(?t)
De truc is nu dat offi
cieel nog ni e t s wordt be
s loten . Wel worden de nodi 
ge PKB 's gestart . Een han
dige t ruc, want de massa
wordt nu moei lijker gemo
biliseerd-er is itDIIJers nog
geen beslissing- en de be
slissing i n 1986 kan zon
der officiële hindernissen
genomen worden.
Haar men heeft wellicht
buiten de waard gerekend.
Ten eerste kan iedereen
zich nu op de PKB's stor
ten. Haar een ander effect
/can zi jn dat veel mensen
nu eindelijk i nzien dat de
'vrije demokratie' op deze
manier gewurgd wordt . Bur ...
gerlijke ongehoorzaamheid
(burger l ijke verantwoorde
li jkhei d) zou wel eens een
ongekende vlucht kunnen ne 
men . Hen hoopt het verzet
te reguleren in papieren
znspraakrondes en bloede
l oze nota's . De arrogantie
die hi er ui t spreekt. moet
een passend antwoord krij
gen.
Overigens is de atoomlobby
zich ook Ban he t presente
ren . Achter de schermen
proberen de PLEH (Limburg),
de PNEH. de PCEH en de IJs
selcentrale hun 'eigen'
kerncentrale te promoten.
Sukses met het het verzet .
ook i n 1985.

De redaktie
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den mét verzoeken om geen
nieuwe kerncentrales te
plaatsen lijkt goed te lopen.
~r is natuurlijk moeilijk te
achterhalen hoeveel brie
ven al verstuurd zijn, maar
zo'n 250 brieven per ka
merlid IYKt een redelijke
schatting (vertelt Folke
·Meijer). Eén CDA lid heeft
al gereageerd.
Een idee van het Eemsmond
platform is nog om de zater
dag na het plaatsingsbe
sluit een vuurwerkaktie te
houden,
"Info: Folke Meijer, tel.
05968-1568.

Aktiegroep Moerdijk
Na de diskussieavond van
het Brabants Platform op
21 nov 1984 is een regio
nale aktiegroep opgericht.
Zo'n 18 mensen gaan pro
beren de toekomstige
Moerdijkcentrale tegen te
houden.

Nog meer UF6
Het transport van UF6
wordt langzaam -dankzij
onze akties- uit de ver-
getelheid getild.
De gemeente Almelo heeft
op 23 noveen forumdis
kussie georganiseerd over
dit onderwerp. Dit nav
600 handtekeningen uit een
verontrust Almelo.
De werkgroep stop kern
energie Almelo mocht voor
één forumlid (Joop Boer)
zorgen. De gemeente zorg
de voor de rest. Zo kWa
men er ipv één, twee spre
kers van de UCN, wat niet
afgesproken was. Ondanks
protesten uit de zaal kre
gen zij beide het woord.
Gebruikmakend van video
apparatuur probeerden zij
hun gelijk te bewijzen.
Ook aanwezig was een stra
lingsde$kundige van VROM.

De werkgroep betreurt het
dat niet één landelijke
organisatie op de avond
aanwezig was. Terwijl zij
wel waren uitgenodigd.
Hierdoor ontbrak voldoen
de deskundig tegenwicht
in de zaal.
De werkgroep heeft rondom
de UF6 transporten en het
verrijken van uranium door
de UCN een brochure samen
gesteld (zie nieuw mate
riaal'). Voor een uitge
breider verslag van de
avond, zie Afval 25.
Info: werkgroep stop
kernenergie Almelo, tel:
05490-13336 of 05496
27383.
Subsidie tegen kanker
Het energiekomitee Apel
doorn heeft een subsidie
aangevraagd. Dat is op
zich niet zo opmerkelYK;
ware het niet dat de aan
vraag bij het Kon. Wilhel
minafonds is ingediend.
Dit fonds is er voor de
kankerbestrijding. Het
komitee strijdt al jaren
tegen kernenergie, dus in
direkt tegen o.a. kanker
door straling.
De subsidie is voorals-
nog geweigerd. Het KWF
heeft een medisch des
kundige geraadpleegd.
Deze achtte het niet be
wezen dat een kerncentrale
meer kankergevallen zou
veroorzaken dan een kolen
gestookte centrale (???).
Dit terwijl het KWF onder
zoek naar de gevolgen van
straling wel subsidieert.
Het energiekomitee probeert
het fonds nu e.e.a. via een
brief duidelijker te maken.
Info: Willem Draaijer,
Rederijkershoeve 102,
7326 TH Apeldoorn.

Handje Kontant je
Stop Atoomstroom Bommeler
waard is op 14 dec 1984
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tijdens de commissarissen
vergadering van de PGEM
moeilijk gaan betalen op
het hoofdkantoor in Arnhem.
Negen mensen hebben daar
een deel van hun elektri
citeitsrekening betaald.
De aktie was voor de heren
en één dame een onverwach
te verrassing. (Voor een
uitgebreider verslag zie
Stopkontrakt 11).
Voor meer info: Stop
Atoomstroom Bommelerwaard
tel:04180-4600.

Prikaktie
Stop Borssele heeft een
kleine prikaktie gehouden
in de binnenstad van Mid
delburg. Ze wilden hiermee
de mensen weer even aan
het denken zetten. Vlak
voor Kerst, op één van de
koopavonden heeft de groep
overal vlaggen en .spandoe
ken opgehangen met daar
op teksten als "Stop Bors
sele" en de "uitslag van
de BMD wordt weggegooid".
Info: Stop Borssele,
Harry van Drunen, tel:
01184-71551.

Tegen de Stroom in
De milieugroepen Milieu
Moet uit Sittard en Geleen
hebben van 5 tIro 19 novem
ber j.l. de tentoonstelling
'Tegen de Stroom in' op be
zoek gehad. Deze is van de
Stichting Milieu Educatie.
De tentoonstelling stond
gedurende de eerste week
opgesteld in de aula van
de Katholieke Lerarenop
leiding in Sittard. De
tweede week stond hij in
het kultureel centrum de
Hanenhof in Geleen.
Onder begeleiding van de
Stischting Milieu Educatie
hadden de leden van 'Milieu
Moet'zich goed op de ten
toonstellingsperiode voor
bereid. Gedurende een 5-tal
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voorbereidingsvergaderingen
kwamen zowel organisato

rische (ruimte, pers, pu
bliciteit) als inhoudelij
ke aspekten aan bod.
Dat de gevoerde publici
teit sukses opleverde,
blijkt wel uit het feit dat
in totaal zo'n 30 groepen
(schoolklassen, vrouwen
groepen, milieugroepen, po
litieke groeperingen etc.)
de tentoonstelling bezoch
ten. Daarnaast kwamen nog
tal van 'losse bezoekers'
even binnenwippen.
Milieu Moet kan terug zien
op een tweetal geslaagde
tentoonstellingsweken en
hoopt dat hiermee een aan
zet is gegeven tot een
jaarlijks terugkerende
aktiviteit op milieu-educa
'tie-gebied.

Milieu Moet
r~dere NV is bij de wet ver
plicht haar financiële po
sitie zo goed mogelgK via
de jaarverslagen naar bui
ten te brengen. Omdat Do
de waard veel te weinig fi
nanciën heeft gespaard voor
de ontmanteling van de kern
centrale, voeren Aktie Stro
halm en Stop Dodewaard al
geruime tijd een juridisch
gevecht met de beheerders
van Dodewaard, de NV Ge
meenschappelijke Kerncen
trale Nederland NV om dit
aan de kaak te stellen.
Brievenaktie naar
aandeelhouder.s Dö-
dewaard
Al meer dan een jaar ge
leden werd de NV GKN
(kerncentrale Dodewaard)
voor de rechter gedaagd
vanwege de onjuistheid
van haar jaarstukken. De
financiële cijfers van de
centrale Dodewaard, die
als proefreaktor is ge
bouwd, geven een veel te
rooskleurig beeld van de
kosten van kernenergie.
Zo belazeren ze niet al
leen het publiek, maar
zelfs de eigen aandeelhou
ders. Juist nu in de tijd
van nieuwe plannen met
kernenergie is het ~I."
rijk om deze plannen on
omstotelYK boven tafel te

krijgen. Tot nu toe was er
een langdurige procedure
over de vraag of de anti
kernenergietegeristanders
Dodewaard wel voor de
rechter kunnen dagen. Het
gerechtshof besliste uit
eindelijk van wel, zodat
het er naar uitzag, dat
de zaak zelf kon begin
nen. Op het laatste nip
pertje heeft de NV GKN
nu cassatie aangevraagd
bij de Hoge Raad. Het
proces wat Aktie Strohalm
en Stop Dodewaard, ge
steund door mr. Jurjen
Pen en SOBI, voeren, kan
hierdoor wel even duren.
Voor groepen en mensen is
dit een goede gelegenheid
om op in te spelen.
Dodewaard probeert onder
het proces uit te komen
door haar tegenstanders als
eisers te torpederen. De
werkelijke vraag is of er
aan het beeld dat de kern-

De werkgroeo atoQ Kernener
gie Alm!lo heeft een bro
chure uitgegeven: Info over
uraniumtransporten per trein
en Urenco véf'Tiikt opgewerkt
uranium.
Deze broch~.,bevat een
aantal briévën van de we~k

groep aan B & ~ en Urenco
en omgekeerd. Oaarnaast
een aantal k~antenartike

len over de Ur6 transpor
ten door de ~innenstad

van Almelo, ~ver de gemeen-
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energiedirektie van de
kerncentrale schetst, iets
fout is. Dié vraag durven
de herenkennelljk niet aan.
We kunnen nu de p~ovincies

die aandeelhouder zijn aan
sporen dit niet te accep
teren. Zij hebben immers
belang bij een zo juist mo
gelijke jaarrekening. Zo'n
soort verhaal in de vorm
van o.a. brieven, handte
keningen, maar ook dmv
direkte aktie zou daarom
op dit moment deze provin
cies of provinciale be
·drijven onder de neus gewre
ven kunnen worden.
Binnenkort heeft Aktie Stro
halm hierover een iets uit
gebreider verhaal op pa
pier dat op aanvraag toe
gestuurd wordt.
Voor het proces is een
speciaal gironr. nl
5327679 tnv Steunfonds
Dodewaard Proces Utrecht.
Info~ Strohalm-03Q-333347.

tehoorzitting enz.
Prijs: f1,50. Te bestellen
door overmaking op girönr
4JOS373 tnv werkgr. Stop
k.e. Almelo, Hofstraat 9,
Almelo.

Het ~an~elijk P1JtfgEI
heeft een konsept geschre
ven over de Planologische
Kern Beslissingen (PKB's)
en de kerncentrales.
Wie dit (nog) niet heeft
ontvangen, kan bellen
naar 020-221366.

~e publiciteit$groep van
het Landelijk platform
tegen k.e. heeft een !ü!&
~itgegeven mct_lktulll_
Ik~1Im,tll1111_t_dl_ll:
~CtlDglvgg[WlltdID. Te ver
krijgen door het secreta
~iaat te bellenz 020
~21366. Overigens krijgt
iedereen die op de adres
senlijst van het Platform
staat de lijst toegestuurd.
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PLATFO RMPJ E S

AANKOND IGINGE'N

Afval 25. december '84
Konferentiemap van de
BONK konferentie op 19 jan.
Hierin oa éen artikel over
de relatie kernenergie-kern
wapens; Opgewerk~ uranium
bij de UCN; Basisgroependis
kussie; Oe zaak tritium.

De Stem:
Dagblad voor zuidwest
Nederland heeft op 21 of
28 dec '84 een artikel ge
plaatst waarin aangetoond
wordt dat Nederland het
opwerkingsafval uit la
Hague na 1990 definitief
terugkrijg1;.

~QNK, konferentie over bur
gelijke ongehoorzaamheid en
non-koöperatie op 19 januari.
Plaats: Sociale Akademie "de
~;t" in Driebergen.
Tlld: 1G.30 - ± 21.00 uur
Nadere info: 020-229716

~1!l!2!!~!s!2~rin~: zater
dag 2 februari.
I,.!j2:10.30 uur

Giroblauwtraining
In het kader van de nieuwe
atoomstroomakties wordt er
op dit moment hard gewerkt
aan de opzet van een trai
ning in giroblauwtechniek
en m~tivatie. Dat gebeurt
samen met de Beweging
Weiger Defensiebelasting
(Bwd); waarmee de atoom
stroom aktie een goed kon
takt he e f t,
Groepen die zo'n training
willen doen, worden ver-

Vredesaktiekrant 11, dec.'84!
jan. '85:
Konferentiemap van de BONK
konferentie op 19 jan.

Intermediair. 30-11-'85:
Artikel over de verborgen
kosten van Kernenergie bij
de, ontmanteling van kern
centr~les door Geert Dek
ker.

MilieUdef'ende, dec. '84
Evene~ns over de ~ntman

telingskosten, die uit
eindelijk op nns dak te
recht komenjdoorjOave van
Doyen. '

Plaat~: Aktie Strohalm;
Oudegracht 42, Utrecht.

Fe~st vart de Stichting,
Atoomvrijstaat op het zo
juist aangekochte land bij
Woensdrecht op zaterdag
2 februari.
Info: 020-162828 of 020
123995.

zocht zich op te geven, ook
al kan het nog wel even du
ren voordat de training
van start kan gaan. Dok
kunnen t.z.t. mensen uit
een grQep zich la~en trai
nen om het moeilijkbe~alen'

in ,hiJ," groep te propageren
en te begeleiden.
Opgeven graag bij de werk
groep 'Moeilijk betalen/
girob~auw1. P.a. Aktie
Strohalm, Oude Gracht 42.
Utrecht.
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KOLOFON

OPSTART, infobulletin
op initiatief Van het
landelijk platform te
gen kernenergie. Ge
schreven voor en door
gróepen die aktief zijn
- of willen worden -
in de anti-kernener
~iestrijd. We hopen
dat de inhoud van Op
start groepen stimu
leert om door te gaan
nieuwe ideeën op te
doen, mét elkaar in
kontakt te komen via
elkaars aktiviteiten
en kennis te nemen van
informatie en van waar
deze te krijgen is. Er
zal in de volle breedte
aandacht besteed wor
den aan kleine en gro
te akties en aktivitei
ten in plaats en land.
Verspreiding: ~roepen

die in het adressenbe
stand van het platform
zijn opg-enomen. Aan
melden 'bij het sekre~a-.

riaat. Een kleine bij
drage zal worden ge
vraagd.
Redaktiemede~~rkers:

Liesbeth Hagt. Jas
Verhoeff, Riane de
Koster e.a.
Redaktie, uitgave en
druk: Aktie Strohalm,
Oud~ Gracht 42, 3511
AR Utrecht, tel. 030
314314. Kopij en info
opsturen naar: Sekre
tariaat van het lande
lijk platform tegen
kernenergie, 2e Wete
ringplantsoen 9, 1017
ZO Amsterdam, tel. 020
221366. ~iro 73219.
Opstart zal ongeveer
10 x per jaar verschij
nen.
Ondertekende stukken
zijn voor de verant
woordelijkheid van de
sChrijvers(-fsters).
Wij behouden ons het
recht voor artikelen in
te korten. Oe inhoud zal
zoveel mogeli.jk recht
worden gedaan.
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