
Nieuwe weigeraktie
Kadat er vele jaren lang door
vele mensen in het land gi r o
blauw l s betaald of 1 gulden
ls geweigerd, gaan we nu de
aktie verharden . Naar aanlei
ding van de 4 nieuwe kerncen
trales die de regering wil
gaan neerzetten is het de be
doeling dat er 6 gulden gewei
gerd gaat worden. Dit moet ge
beuren tot de aanmaning. Daar-

Op onze eerste opr oepen heb
ben al meerdere mensen gerea

naast zul l en enkelingen, onder - geerd en zich opgegeven om
steund door steungroepen, door zich desnoods te laten afslui
gaan met weigeren. Uitgebreide ten. In Denbosch heeft zelfs
informatie hierover is te vin- al een afsluiting plaatsgevon-
den i n de folder die we met den, als een gevolg van de 1
deze stopkontrakt meesturen . gulden weigeraktie. Een goede
Probeer de aktie in uw omge- opsteker, die direct alweer
ving bekendheid mee te geven, een paar nieuwe aanmeldingen
bijv. door deze folders ge- tot gevolg had.Over de situa-
richt te verspreiden . tie in den Bosch meer in

deze stopkontrakt.

Help een handje
Voor de nieuwe aktie moet een ongelooflijke hoeveelheid werk ver zet worden. We
willen dat proberen te organiseren via landelijke werkgroepen . Zo hebben we
mensen nodig voor de werkgroep noodvoorzieningen en alternatieven . Dat zijn
dan vooral mensen die t echnies zijn of mee kunnen helpen de technici te orga
niseren. De werkgroep moet korte en lange termijn steun bieden aan mensen die
zijn afgesloten. Ook is er een werkgroep voor het maken van publiciteit en
om plaatselijke akties te bedenken en te ondersteunen. Verder komt er een
werkgroep die alle informatie over moeilijk betalen verzamelt en trainingen
in het moeilijk betalen organiseert. Dan zijn er nog juristen nodig en men
sen die bij het secretariaatswerk willen helpen . Eigenlijk i s er voor ieder
een die wil wel een taak. Geef u op en help een handje.

Natuurlijk hebben we voor
de aktie ook financiele
steun nodi g . Alleen al de
pamfletten, de porto en de
telefoonkosten kosten handen
vol geld . Bovendien is er geld
nodig om te experimenteren met
alternatieven en om mee te

helpen met noodvoorzieningen .
U kunt storten op giro 1551111
tnv aktie Geen Kernenergie Nou
Oudegracht 42 te Utrecht . We
hopen dat u genoegen neemt
met de afschrijving als dank
betuiging, dat spaart tijd en
porto .

We proberen binnenkort
naar heel veel groepen en
partijafdelingen een brief
te versturen met een ver
zoek om ook een steentje
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Nieuw exportproduct
Naast gloe i lampen . bloembollen en kaas heeft ons land er een
nieuw exportar t ikel bij . De gi robl a uwakt ie slaat aan, inter
na t i onaal ! Ook i n Duitsland worden tegenwoordig de energi e
bedrijven op de huid gezeten met ingewikkelde en omsl ac ht i ge
betaalmethoden . Het onmiddellijke doe l is verschillend , de
diepere doelstellingen echter z i j n verwant. en de aktie i s
identiek .

Robi n Wood is de t oepasseli j
ke naam van een dui tse milieu
organisa t i e . di e ·vooral s t r ijd
tegen de bosster fte door zur e
r egen . Zure regen vordt voor
een gr oot deel veroorzaakt
door elek tr i c i teitscentrales
die hun uit l aa t gassen niet ont
zwavel en. Robin Wood heeft de
ze l fde t egens tande r a ls de a
toomst rooma ktje!
Geins p ir~erd door onze aktie
z i j n ook zi j nu begonnen met
moeil i jk betalen i n he t kade r
van " Akt i on g i roblau '· .
Onder het mot t o •• gi roblauw
maakt bomem groe n'; worden de
e nergiebedr i jven onder dr uk
geze t . De aktie wordt voor tge
zet t otdat de elektrici teits
ce nt ra les waterdichte ont zwa
ve li ngsi ns t a l la t i e s hebben
geins t a leerd .

Na enke l e maanden hebben ze
a l dezel fde soort e r -

--.,

varingen als wij. Somm i ge ver
halen kl inken ons bekend in de
oren , In het württembergse
Ellwangen was iemand die
s t eeds t e veel en te vroeg be
taalde. Hij deed da t ook on
regelmatig en in kleine bedra
gen . In ee n knibbige brief
s te l de het energ i ebedrijf dat
de t oegepaste betalingswi jze
slechts de bedoel ing had het
werken van de boekhouders te
verzwaren . Verdere briefwisse
ling werdafgewezen.
D is~uss ies ove r het leverings
cont rakt konden gevoerd worden
me t de advokaten . Jur i s t en
moes t en intussen aantonen dat
stopzetting van de stroomle
verantie i n dit geval rechtma
tig is op grond van ,.wille
keurige betalingswijze ",
Gedreigd wordt dus met gerech
telijke stappen , en ook als in
Den Bosch. met muntmete r s.

Oe eers t e gerechtelijkestrijd
is acht er de ru g, en gewonnen .
De Fr eibungen"Energie- und Was
serversorgungs AG had betaling
van een gi ro bl a uwe r afgewezwn
en wegens wanbetaling de stroom
afgesloten. De rech ter bepaal
de ec hter dat er weer stroom
geleverd moes t worden.

Ook de middelen die gebr ui kt
worden zijn ons voor een deel
bekend. Men geeft tips als het
betalen met meerderen tegelijk.
Of hette veel betalen en later
gel d terugvoorderen. het in
trekken en twee weken later
weer aanvr agen van machtigingen
Maar ook hebben ze enkele zeer
originele nieuwe ideeën . Rob!n
Wood heef t zodoende een aantal
aa rdige ideeën voor moe!lijk
bet aalmethodes aa n de hand ge
daan.
Als eenmal ige uitzonder ing ac
cepteerde het energiebedrijf
in Bremen de betaling van een
gi roblauwster ö in postzegels!
I n he t vervolg zo uden derge
lijke betalingen niet meer ge
ac cept eerd word en. E en ander
idee i s het noteren van ver
bruikersnummers in rome inse
cijfers, of gewoon i n woorden.
Zie hier het ge volg :
I-ecXXXIV-DLXVII-DCCCXC. Dat
i seenmiljardtweehonderd vieren
dert igmiljoenv i jfhonderdzeven
enzes tigduizendachthonderdne
gentig. We kunnen voorlopig
weer voor ui t !

Robin Wood in aktie bi j
een kant oor van een duits
el ek t r ici t ei tsbedr ij f .



Kernramp,en dan!

zwakke tot matige wind., zo' n
6 mis, Noord-Noordoost. Dit is
50% van de tijd in Nederland

mwezig.

Een mog€lijke standplaats
voor één van de nieuwe kern
centrales is de NO-polder.
In Emmeloord is een manefes
tatie geweest, sprekers, mu
ziek, tentoonstellingen,
standjes en blubber waren
aanwezig, een nieuwe centra
le is niet gewenst dat is
weer duidelijk geworden!
Maar wat gebeurt er bij een

kernramp?
Wanneer de koeling en de
nood-koelsystemen van de re
aktoruitvallen, doet de na
warmte van de splijtingspro
dukten de temperatuur van de
brandstofstaven snel oplo
pen. De splijtstofstaven
smelten én vrijwel alle gas
vormige splijtingsprodukten
komen uit de kern reaktor
vrij.
Samen met stoffen die niet
gemakkelijk verdampen en wat
vaste deeltjes vormen zij de
radioaktieve wolk die bij
ontsnapping uil de reaktor
omhulling gevaarlijk is.
De koeling na het stopzetten
van de kerncentrale löopt
dus l\it de hand. Komen de
oververhitte s~lijtstQfsta

ven met water in contact dan
kunnen zeer krachtige explo
sies voordoen. Deze explo
sies o.a. kunnen de betonnen
veiligheidsmantel van de re
aktor doen scheuren.

mooi, rustig weer, zwakke NO
wind, zo',n 2 mis, 10% van de
tijd in Nederland aanwezig.

De kernramp die dan ont
staat wordt beschreven in
termen van de omvang van ge
bieden die gedurende langère
of kortere tijd door de ra
dioaktieve fall-out onleef
baar, onbewoonbaar of on
bruikbaar worden. De wind
neemt de radioaktieve wolk
die uit de reaktor ontsnapt
mee en verspreidt de radio
aktiviteit over het land.

A. ernstige stalingsziekte,
kans op sterfte t.g.v. stra
lingsdosis in de eerste 24
t,lur na de ramp.
B. lichte stralingsziekte
t.g.v. stralingsdosis in de
eerste 24 uur.
C. de stralingsdosis t.g.v.
bodemstraling overschrijdt
binnen 3 maanden het noodre
ferentie niveau voor zwange
re vrouwen en kinderen.
D. de jaardosis t s g s v, bodem
straling tussen de 5 en 6
jaar na de ramp is het 10
voudige van de normaal toe
laatbaar geachte dosis voor
de bevolking in zijn geheel.
E. na 2 jaar nog onbruikbaar
voor veeteelt t.g.v. Stron
tium in het gras.
F. voor tientallen jaren on
bruibaar voor landbouw t.g.
v. Cesium en Plutonium in de
bodem.

RPF-statenlid:
'Stop suhside
aan Milieu
federatie"

ARNHEM'- Bet RPF-na
tenlicl H.GeUl18 vinclt dat cIe
provincie cIe lutmdie aan de
Gelderse MUieufedera&le 0.
mJdcleUjk moei a40~n
..clat er in bet contaetbiad
vab cIe federatie reclame
wordt ,emaakt voor de Ak
tie Strohabn.

In vragen aan G.S. sugge
reert hij dat gehandeld
wordt in strijd met de alge
mene subsidieverorderung,
waarin sinds kort staat dat
subsidie wordt geweigerd
aan degenen die opruien te
gen de wet, het gezag onder
mijnenetc.

Geurts doelt op het aanzet
ten om zes gulden in te hou
den op de electriciteitsreke
mng en een moeilijke betaal
methode te ontwikkelen die
de computers uitschakelt ot.
de administratie ontwricht.

Dit berichtje vonden we in de
Gelderlander van 30 Augustus.
De heer Geurts verliest de
juiste verhoudingen uit het
oog. Wij zouden de wet over
tred-en door aan te zetten tot
het inhouden van 6 gulden van
de elektriciteitsrekening.
Welke wet is dat echter? De wet
vertegenwoordigt toch zeker de
wil van de bevolking? En die
bevolking heeft zich in meer
derheid uitgesproken tegen
nieuwe kerncentrales. De rege
ring handelt in strijd met die
wens door toch nieuwe kerncen
trales neer te willen zetten.
En dat is erger dan het over
treden van een wet, waarin de
bevolking geen enkel aandeel
heeft gehad. En het is ook
juist daartegen, dat we onze
akties richten. Daarbij is het
nog maar de vraag of we de wet
overtreden door die 6 gulden
in te houden. We willen geen
kernenergie, en het is toch
een eenvoudig, wettig principe
dat je voor iets dat je niet
wilt ook niet hoeft te betalen.



Afsluiting DenBosch
Nog maar net is de op-roep

gedaan voor een nieuwe lan
delijke weigeraktie i.v.m.
de nieuwe kerncentrale plan
nen of de eerste publiciteit
breekt los. .
Het Bossche energiebedrijf
biedt ons de kans om nu al
te laten zien welke mogelijk
heden de nieuwe akties heb
ben.
In Den Bosch is men sinds

1981 aktief in het weigeren
van fl,- van de elektrici
teitsrekening. Na een drei
ging om muntmeters te plaat
sen, volgde er een geschil
bij de geschillenkommissie.

Uiteindelijk werd er beslist
dat de stroomgroep Den Bosch
alle ingehouden guldens (die
op een speciale rekening
stonden) moest terugbetalen,
zoniet dan zou afsluiting
volgen.

De wijze waarop het GEB de
afsluiting kwam verrichten
was zeer verrassend. Het
GEB vroeg de buren om een
dag thuis te blijven i.v.m.
dringende werkzaamheden, .
maar kwam toen de kabel voor
de weigeraars doorknippen.
De buren waren zeer boos o~

ver het verzwijgen van de
reden, 'hiervoor waren we
zeker niet thuisgebleven!'

De AKB-strijd bloeide meteen
weer extra op. Er werd een
aktie gevoerd.
Met z'n allen zijn ze naar

het gemeentehuis gegaan waar
ze een kuil groeven en sym-,.
bolisch de elektriciteitska
bel doorknipte, de kuil werd
dichtgegooit en de uiteinden
van de afgeknipte kabel sta
ken nog uit de grond.
Een oude vrouw die net langs
kwam vroeg of de kabel echt
doorgeknipt was. Toen dit
niet het geval bleek te zijn
reageerde ze met de woorden:
'jullie hadden de kabel echt
moeten doorknippen ze slui
ten ons immers ook zomaar af
van elektriciteit!'
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WERKWEIGERING TOEGESTAAN

Nukleair arbeider·William
Pensyl. afstroper van de
beschermende kleding van
werknemers die in het zeer
radioaktieve deel van de re
aktor van TMI-2 waren ge
weest won het proces over
ontslag i.v.m. werkweigering
Het bedrijf besloot dat de
ontkleders geen gasmaskers
hoefden te pragen en droeg
de werknemers op zonder be
scherming te werken.
De verontruste.Pensyl ver
zocht of mensen die dat wil
de wel· een masker mochten·
dr&gen. Dit mocht niet en
toen Pensyl zonder bescher
ming weigerde te werken
werd hij ontslagen.
De werkweigering bleek ech
ter in overeenstemming met
de wet te zijn.

KERNAFVALDUMP

Op 2 september stootte
atoomonderzeeër Poseodon van
de VS op een kernafvaldump.
Er werd een verhoogde radio-

aktiviteit geregistreerd:
vaten met kernafval lekte.
De vaten werden op lï5 mijl
ZW van Lands End aangetrof
fen. De officiele dumpplaats
is opSOO mijl van Lands End
Zouden de vaten deze 300
mijl zijn afgedreven dan
zijn de door het Departe
ment voor Milieuzaken gege
ven verzekering wat betreft
de veiligheid van de· dump
plaats waardeloos.

KOMMERSIELE SCHADE GROOT

De Angra-1 in Brazilië heeft
een gebroken pomp. De pomp
die zorgt voor wateraanvoer
naar het koelsysteem van de
centrale brak en.de reaktor
moest worden stilgelegd.
.Een aan de pomp bevestigd .
~erbindingsstuk brak ook en·
er lekte kleine hoeveelheden
radioaktief water weg. De
reservepomp was al eerder
kapot gegaan. Het kommersi
eel draaien van de Angra-1
loopt nu al een jaar en twee
maanden achter op schema.

FEEST

Anti-Ke~nenergieaktivisten

vieren overwinning. Dit ge
beurde op 4 juli in Tyrone,
Wisconsin (VS). .
In Tyrone wilde het elek
triciteitsbedrijf Northe~n

States Power Co een kerncen
trale bouwen. Plaatselijke
AKB groepen, boeren en vele
anderen vochten om de bouw
van de centrale tegente hou
den. Zij deden dit d.m.v.
hoorzittingen, bijeenkomsten
terreinbezettingen en wette
lijke stukken.
In februari '19 wordt de
afgifte van een vergunning
afgewezen, reden: geen be
hoefte aan de stroom en
kernenergie gaat gepaard met
ernstige ekonomische pro
blemen. De overwinning wordt
gevierd jaarlijks met een
picknick op het. terrein van
Tyrone.



Op verschillende plaatsen in Nederland wordt 1 gulden van de elektriciteits
rekening geweigerd en gestort op een alternatief fonds.Dit uit protest tegen
het ongewenst geleverd krijgen van atoomstroom uit de kerncentrales van
Dodewaard en Borssele. Als teaktie op de nieuwe plannen voor kernenergie
willen we de aktie aanzienlgK gaan verscherpen.

tegen nieuwe kerncentrales

Nieuwe opzet weigerakties
Ondanks de uitslag van de BMD. ondanks het grote maatschappelijke verzet.
ondanks de gevaren en ondanks de kosten wil de regering kernenergie doordrijven.
En van matigen hebben%e in Denhaaa nog niet gehoord: 4 nie~we kerncentrales
maar liefst willen ze gaan neerzetten. In het kielzog van de kruisraketten
willen ze dit er nu snel doordrukken. Ze hopen dat we moe zijn en dat daardoor
deteaenstand zal verslappen.
Nu de regering zo stom is zelf de akties weer nieuw leven in te blazen
kunnen we van de gelegenheid gebruik maken met.een NIEUW INITIATIEF.
Temidden van de vele andere landelijke akties wil Aktie Strohalm het
initiatie{ nemen tot een VERZWAARDE WEIGERAKTIE.

nieuwe opzet
De opzet van de aktie is dat op de dag dat de regering de plannen voor de
nieuwe kerncentrale aankondigt zoveel mogelijk mensen één gulden van hun
elektriciteitsrekening gaan weigeren te betalen. Als vervolgens ook het
parlement kiest voor nieuwe kerncentrales gaan we 6 gulden weigeren. Die
6 gulden is een symbool voor de 6 kerncentrales· die, als de regering zijn zin
krijgt, straks in bedrijf zullen zijn: de 4 nieuwe en de centrales in
Dodewaard en Borssele. Natuurlijk is de aktie ook gericht tegen andere kern
energieobjecten, zoals de ultracentrifuge in Almelo, de snelle kweekreactor
in Kalkar en de Nederlandse rol daarbij, en· de Super Phenix en Malvilie,
waar franse atoombommen worden. geproduceerd.
Het is de bedoeling.dat er geweigerd wordt tot de aanmanin~. en dat er dan
weer (moeilij~) betaald wordt. om afsluiting te voorkomen.

Om'er de vaart in te houden en dè aktie extra publiciteitt~ bezorgen zoeken
wé nog mensen die een stapje verder gaan en bereid zijn zich desnoods af te laten
sluiten. Afsluitingen kunnen het verzet doen groeien en daardoor de aktie
stimuleren. Een groot aántal mensen zonder stroom zal velen ertoe brengen
om mee te gaan doen. Toen in Friesland een paar jaar geleden een gezin werd
afgesloten nam de aktie daar een hoge vlucht. Een groot aantal mensen liet
zich ook afsluiten en de provincie werd gedwongen een speciaal fonds in te
stellen. Het is wel belangrijk dat de weigeraars goed ondersteund worden. De
bedoeling is dat dat .gebeurd door omringende groepen moeilijk betalers en
weigeraars tot aanmaning.
Afsluitingen hebben de meeste zin als ze goed óp elkaar worden afgestemd.
Daarom vragen we u met klem: Als u in staat en bereid bent desnoods tot
afsluiting te gaan, doe d~t dan in overleg en samenwerking met anderen.
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nieuw landelijk molenfonds
Nieuw aan de aktie is ook het grote gezamenlijke fonds. Doordat de geweigerde
bedragen groter zijn zal dit redelijk groeien. In eerste instantie zal daar een
molen van gebouwd worden in de buurt van een van de vestigingsplaatsen. De
bedoeling is dat die molen me1; voorbijgaan van het elektriciteitsbedrijf stroom
gaat leveren aan particulieren. Dat wordt dus een regelrechte aanvaring met
het huidige produktieaparaat en z'n monopolipositie. Samen met ontwikkelingen
in Friesland en in het Zuid Hollandse kassengebied zou dit weleens de aanzet
kunnen worden voor de opkomst van kleinschalige energieopwekkin~.

SVP BON INVULLEN.

o Ik ben bereid op de afgesproken momenten de afgesproken
bedragen te weigeren.

o Ik zal voor de afsluiting niet terugschrikken en kan me
dat ook permiteren.

o Ik zal voor afsluiting niet terugschrikken, toch kan ik
op dit ~oment niet 100% zekerheid geven i.v.m. omstandig
heden.

o Helaas kan ik me niet permiteren te weigeren.Wel wil ik
zoveel mogelijk helpen.

o Ik wil meehelpen propoganda voor de aktie te maken.

o Ik wil meehelpen info in te winnen en te verspreiden óver
hoe de afsluiting te doorstaan,en alternatieven te orga
niseren en te bouwen.

o Ik zal andere weigeraars daadwerkelijk ondersteunen.

o Ik wil meehelpen met de organisatie en de instruktie van
een sympathisantengroep.

o Ik ken al mensen of een plaatselijke groep die me in de ak
tie zullen ondersteunen.

o Ik wil horen of de aktie doorgaat en sluit daarom postzegels
in of gireer op giro1551111 t ,n ,v. Atoomstroom Utrecht.

De organisatie van de aktie loopt via werkgroepen. Zo Z1Jn er: 'noodvoorzieningen
en alternatieven op langere termijn', 'publiciteit en aktie-ideeën' tjuridiese
zaken', giroblauwtraining en info-verzamelen', en 'aktiesecretariaat' • Geef
svp op of u in deze werkgroepen aktief kunt zijn en waarmee u ervaring heeft
of waar u goed in bent.

Ook voor meer folders en informatie. Ons tel.nr. 03~3143l4 of 333347
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