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GEEN ATOOMAFVAL IN ZEE 

KERNENERGIE NEE!! 

WAAROM DEZE AKTIE 

1) Dumpen van atoomafval in zee 
is onherroepelijk. Het afval 
hoort niet in zee thuis en de 
gevolgE:m voor latere genersties 
zijn nauwelijks te overzien •. 

2) Toch gaan nog 4 landen , 
waaronder Nederland , door met 
het dumpen van atoomafval in 
zee. 

3) Politieke partijen in Den 
Haag zeggen tegen zeedumpingen 
te zijn, maar doen er niets aan 
Staatssecretaris Ineke Lamhers 
zegt tegen dumping in zee te zijn 
maar geeft toch dit jaar een 
vergunning af. 

4) Omdat niet nauwkeurig gemeten 
is, is van het KEMA-afval niet 
eens bekend wat precies in zee 
gedumpt wordt. 

WIJ EISEN : 
- stop dumping van radioaktief 

afval in zee. 
erkenning van het feit dat 
probleem van het radioaktief 
afval onoplosbaar is. 
stop onmiddelijk de productie 
van nieuw radioaktief afval. 
DUS : stop het atoomprogramma 
sluit de kerncentrales Bors 
en Dodewaard en de onderzoeks 
instituten zoals de KEMA ; 
beperk drastisch de verdere 
toepassing van radioaktiviteit 
als .bij rookmelders en meet 
regelapparatuur. 
een degelijk juridisch onde 
naar de herkomst van het 
verrijkt uranium in de tuin 
van de KEMA. 



WAT GAAT MEN DUMPEN 

Dit jaar wil men de jaarlijkse 
portie radioaktief afval weer in 
zee dumpen en bovendien 't radio
aktief afval dat bij de KEMA 
opgegraven is. 
De jaarlijkse portie is wat 
samenstelling te vergelijken 
met vorig jaar ( in onderstaand 
tabelletje staat wat vorig jaar 
is gedumpt I naar Ineke Lambers) 

Dus het allergrootste deel, 
wat straling betreft,is afkom
stig van kerncentrales(91,4%) 
en niet,zoals zo vaak gezegd 
wordt van ziekenhuizen.Dit is 
slechts 5,4 %van de totale stra
lingsaktiviteit. 

Wat betreft het KEMA afval:op 
dit moment(half juni)is ongeveer 
de helft van de grond afgegraven 
en o.a. 7,5 kg natuurlijk ura
nium en thorium in het afval. 
gevonden1maar bovendien 120 gram 
tot 20 % verrijkt uranium. 
Omdat 't teveel werk kostte alle 
zakken met afval open te maken 
is van de inhoud meestal niet de 
-straling gemeten. 

In december '81 heeft staatsse
cretaris Ineke .Lambers toe
stemming gegeven voor dumping, 
van het opgegraven afval, 
in zee,hoewel niemand toen 
wist wat er precies begraven lag. 
Nu reageert iedereen verrast op 
de vondst van het verrijkt ura
nium.Waar komt het vandaan? 
Waarom ligt het nu daar in de 
grond?Hoeveel ligt er nog 
meer?En wat gaat men er nu mee 
doen?Ook de zee in ???? 

OPSLAG OP LAND 

Staatssecretaris Ineke Lamhers 
zegt te werken aan 'tijdelijke' 
opslagmogelijkheden voor volgend 
jaar op land.Greenpeace heeft 
uitgerekend dat er bij de kern
centrales en bij het ECN(Petten) 
voldoende ruimte is voor opslag 
voor 1,5 jaar,zodat dit ook niet 
meer gedumpt zou hoeven worden. 
De staatssecretaris ontkent dit. 
volgens de officiële procedure 
van vergunningen,bestemmings
plannen en bezwaarschriften 
is het echter onwaarschijnlijk 
dat al volgend jaar ergens zo'n 
'tijdelijke' opslagplaats 

gekreeerd zal zijn,zodat waar
schijnlijk ook volgend jaar 
wederom in zee gedumpt zal worden. 
Tenzij •••• deze demokratisch ver
worven rechten van inspraak van 
burgers om?eild wordt door de 
'tijdelijke'opslag op militair 
terrein te laten plaatsvinden, 
bv. op het marineterrein in Den 
Helder.zo worden kernenergie en 
militarisme met elkaar vervlochten_ 
om inspraak en openbaarheid te om
zeilen. 
'Tijdelijke' opslag op land is 
bovendien geen definitieve oplossing. 
Waar moet het daarna dan heen? 
Hoewel er geen oplossing is voor 
het probleem van het radioaktief af
val gaat men nog steeds iedere dag 
door met de produktie van nog meer 
radioaktie·f afval, in kerncentrales, 
bij het gerbruik van rookmelders 
(al meer dan 300.000 in Nederland), 
bij meet-en regelapparatuur(bv. 
het afvullen van mèlkflessen)en 
in onderzoeksinstituten zoals de 
KEMA en het ECN • 

GEVOLGEN DUMPING ATOOMAFVAL IN 7EE 

Nederland dumpt het afval in de 
Atlantische Oceaan ten westen van de 
Golf can Biskaye waar de zee zo'n 
4 km diep is.Uit verschillende 
onderzoeken is gebleken dat een groot 
deel van de vaten al kapot zijn of 
lekken voordat ze op de oceaanbodem 
zijn aangekomen,o.a. door de hoge 
druk van het water op die diepte. 
Een deel van het radioaktief mate
riaal is oplosbaar in water en mengt 
zich met het oceaanwater.Het onop
losbare deel echter blijft op de 
bodem.Door deze straling wordt leven 
vernietigd,maar de warmte die de 
vaten produceren trekken ook juist 
organismen aan.De meeste van deze 
organismen eten bodemsediment,waar
door de weggelekte radioaktiviteit 
in de voedselketen van dé oceaan 
opgenomen wordt en de radioaktiviteit 
zich kan ophopen in die voedselketen. 
In veel zeeorganismen is een veel 
hogere kansentratie radioaktiviteit 
aangetroffen dan aanvankelijk was 
verwacht.In de vs wordt konsumptie 
vis al gekontroleerd op het radio
aktiviteitsgehalte.Voor de dumpplaats 
ten westen van de Golf van Biskaye 
is nog nooit een goed onder2oek ge
daan,maar de NEA(het kernenergie
agentschap)zegt dat een dergelijk 
onderzoek niet eens mogelijk is. 



Toch werden tijdens de dumpingen in 
1980 vele visserijschepen in de buurt 
van de dumpplaats gesignaleerd. 

OVER DE KEMA 

Er klopt iets helemaal niet nu 
blijkt dat er in de tuin van de KEMA 
verrijkt uranium opgegraven is 
(half juni al 120 gram van 20% 
verrijkt uranium-vergelijk :voor 
kerncentrales is 3% verrijkt ura
nium nodig).Mogelijk gaat het hier 
om splijtstof van de suspensiereaktor. 
Van deze reaktor is een paar jaar 
geleden het meeste uranium afgevoerd 
naar Oak Ridge(VS),een militaire 
opwerkingsfabriek( •••• ),maar volgens 
berekeningen van de "vrienden van de 
KEMA" was er nog 2 kilo zoek.Volgens 
officiele voorschriften moet de klein
ste hoeveelheid uranium al geadmi
nistreerd worden i.v.m. eventuele 
diefstal voor het maken van kern
wapens.Hoe ~it dat nu?Niemand schijnt 
het tot nu toe te kunnen verklaren. 
Een juridisch onderzoek lijkt hier 
zeer gewenst!! 11 

PRAKTIESE 
Zorg dat je goed uitgerust begint 
aan de akties. De transporten zullen 
kontinu doorgaan, de ME ook. zorg dus 
dat je fit bent. Het wachten, de 
onzekerheid, de (felle) zon, de lange 
nacht, de -vaak korte maar felle -
konfrontatlas met de ME ; allemaal 
situaties die je mooi in zo'n 50 uur 
aktie kunnen slopen. 

Hou vooral rekening met die ( kut/ 
klote ) stillen;~reer niet in j~ 
~js!.Denk aan je kleren ( niet te 
opvallend), laat je niet door hen 
lsoleren, wijs ze aan elkaar aan, zet 
ze voor aap. Ken je rechten als je 
gearresteerd wordt. Hou er rekening 
mee dat ze iedereen op kennen pakken. 
( Ook al ben je zelf op dat moment 
niet eens aktief betrokken) 

Eten + drinken: er is geen gelegen
heid om echt te koken, neem zoveel 
mogelijk mee en dan vooral voedsel 
waar je echt iets aan hebt.(noten 
muesli,fruit,druivensuiker,kaas 
brood,biscuits,gedroogd spul) Veel 
drinken,sap,melk;als je een gaspitje 
hebt,prima, maak dan soep enzo. 
(chocolade ) • 

Verder lezen: 

"Geen atoomafval in zee"en nergens an
ders niet.Uitgeverij Lont A'dam,mei'82 
met de achtergrond-informatie van de 
dumpingaktie 'Sl,diskussie en tips. 
Prijs : f 14,- ( tel ). 

"Ekologie",Strohalmtijdschrift over 
milieu en maatschappij,april'82 over 
'Nederlands kernafval vanwaar en 
waarheen', 'Het vervolg-ontwikkelingen 
in de zoutdumping 1979-1982', en 
'dumping van radioactief afval'. 
Bestellen aktie strohalm,Utrecht, 

Rapport Davis:'A critica! analysis 
of the HEA Oceanic radioactiva disposal 
program' • 'l'e bestellen bij Greenpeace 

TIPS 
Neem als groep deel aan de akties, 
beslis als groep wat je wilt, ga als 
groep weer naar huis. 

Kleding: gemakkelijke - ook warme -
kleren.Beschermkleding tegen slepen 
zoals tuinbroek,overall,lange leren 
jas. Slaapzak, regenkleding+landbouw
plastiek, je beste schuilgelegenheid 
zijn de busjes. Oorbellen, kettingen 
bril, lenzen; denk hieraan !, het kan 
kapot gaan, kwijt raken, de ME rukt 
eraan. Hoge stevige schoenen ( hoog 
tegen wurgstokjes van de overheid ) 

AKB liederen bundel, Afval, kaarten 
rollerskates, frisbees, risk?, blik
kietrap voor het vertier. 

cs-gas: Iedereen kent het waarschijn
lijk van Dodewaard, bescherming erte
gen is er bijna niet, het is gevaarlijk 
en lastig, je kunt het orrientatie 
vermogen verliezen, blijf dus bij
elkaar (raak niet in paniek). Je 
kunt de granaten weggooien/terug
gooien; let wel ze zijn gloeiend heet 
dus zorg voor wekmenshandschoenen! 



Nodig is verder verse citroenen en 
een lange sjaal voor voor je mond 
te houden. CS-gas is gevaarlijk!!! 
Let op luchtwegen en ogen. 

regen braakgas helpen wagenziekte 
pillen ( de kans dat het gebruikt 
wordt is groot ) snel weggaan, 
elkaar opzoeken, goed godveren en 
kwaad worden; dat helpt!!! 

Paniek ken ontstaan bij ingrijpen ven de 
politie. Probeer niet allemaal tegelijk 
te ontkomen in zo'n situatie. Het zal dui
delijk zijn dat dat niet gaat. Je loopt 
dan over elkeer heen, met alle gevolgen 
vendien. BlijY in een panieksituatie bij 
elkaar. Zijn enkelen uit je groep in· 
paniek wèerhoudt hen den van te geen hol ... 
len. Dat kun je doen door hen te troosten, 
vest te houden en gerust te stellen.Als 

ingrijpen. Ale er toch gerend wordt, 
blijf dan op elkaar letten, en kijk 
waar je loopt ( af' spreek af dat je 
allemaal 1 neatje hebt waar je in het bij
zonder oplet zodat in paniek er altijd 
iemand is waar jij aan denkt en dat er 
aan iedereen gedacht wordt zowiezo. ) 

NQGMG.ALS s het is het beste dit alles 
van te voren met je groep door te 
nemen, als er iets gebeurd is het 
belangrijk te handelen. 

je weet van jezlef dat je snel in paniek 
raakt vertel dat den aan je medebasisgroeps
leden.Oat is geen schande. Iedereen is nl. 
bang bij bruut ingrijpen. Probeer met 
elkaar de situtie te overzien en daarnaar 
te handelen. Het kan misschien nodig 
zijn, dat de wat onzekere mensen niet 
helemaal vooraan gaan zitten, bij een 

JURIDIES 
Lees dit stukje met de nodige tollerentie t.a.v.je rechten,de overheid 
lapt deze regelmatig aan haar laars. 

Hier is een stukje juridisch adVies welke deels geba seerd is op erva
ringen uit het verleden met akties. 
Het belangrijkste is dat je je realiseert dat je met poli tie en jus ti tie 
in aanraking kan komen wanneer je met deze aktie meedoet. 
Voor ons is deze aktie uiteraard volkomen legaal,maar voor de autoritei
ten ligt het nu eenmaal anders. 
Hier volgen enkele handelingen die in je aktie voor kunnen komen met 
hun eventuele juridische gevolgen. 

BLOKKADE 
Als je op de openbare weg gaat zitten(blokkeert~pleeg je een misdrijf. 
Als je over de weg loopt (langzaam) is er niets aan de hand,al.leen wan
neer de politie je voor de derde maal beveeld heeft opzij te gaan en je 
doet dat niet,dan ben je in overtreding wegens het negeren van een ambts
bevel. 



PLAKXEN 
In de meeste steden staat er in de alsemene politieverordening dat er 
niet geklad of gePlakt mag worden. 
Plak Je toch en je wordt op heterdaad betrapt, dan ben je in overtreding. 
De eigenaren van de bekladde voorwerpen kunnen hiervan aangifte doen en 
deze kUnnen je ten laste gelegd worden. 
L.E!r OP !reft de poli tie je • s avonds of • s nachts aan met een pot plaksel 

of verf 'ook al heb je nog niets gedaan.)ben je toch al op hete~ 
daad betrapt. 

VEBKEBRSKON!rROL.E 
Voor een verkeerskontrole moet je altijd etoppen(zoniet,dan kan je al ge
arresteerd worden). 
Wordt je aangehouden,vraag dan altijd voor welke kontrole dat dan is; 
bijvoorbeeld voor een alkohol- of technische kontrole. 
Is het voor een drankkontrole,dan mogen de agenten niet verder in je auto 
(kofferbak of motorklep)kijken. 
Zien ze bij een kontrole iets verdachts in je auto liggen,dan hebben ze 
het •reoht'om je hele auto te doorzoeken. 
Op grond van verder gevonden 'verdachte voorwerpen' Jr.Ogen ze je al arres
teren. 
Probeer dus zo weinig mogelijk spullen open en bloot in je auto te hebben 
S!rAANDE GEHOUDEN WORDEN 
Als de politie,na aanleiding van omstandigheden en feiten,je verdenkt van 
een begane strafbare daad,dan kan deze je op grond hiervan staande houden 
Agenten in burger mogen je ook staande houden,maar moeten zich kunnen le
gitimeren(dit doen ze niet uit zichzelf,VRAAG er naar),legitimeren ze zich 
niet op jouw verzoek,dan mag Je je losrukken en de benen nemen. 
Na aanhouding vragen ze naar je naam en adres. 
Je naam hoef je niet te zeggen,maar geef in geen geval een valse naam op. 
hier kan je een boette voor krijgen van 300 gulden. 
Je adres hoef je ook niet te vertellen,je mag ook een vals adres opgeven. 
Je naam verzwijgen,kan je arrestatie periode vertragen en ale je het met 
velen doet kan dit tot loslating leiden. 
Weiger je in je eentje je naam te vertellen kan dit leiden opsluiting op 
het politieburo,het is dus een goede zaak om dit duidelijk in je basis
groep af te spreken (met z'n alle wel of geen naam zeggen). 
De politie heeft allerlei slimme maniertjes om je jouw naam te laten ver
tellen,zoals zeggen dat je de laatste bent die zijn of haar naam nog 
niet gezegt heeft of je mooie dingen beloven als je je naam zegt. 
Denk er om,niete wat ze je vertellen hoeft waar te zijn. 
Ale je je tegen je aanhouding verzet d.m.v.losrukken of elaan,dan k&Jl dit 
je ale •weerepannisneid'ten laste gelegd worden. 
Zolang een agent je nog niet vast heeft mag je blijven weglopen. 



WADIER JE GlU.RBESTDRD BINT 

WaDDeer je na aanhouding gearresteerd wordt,wordt je meegenomen naar het 
po~i tie buro. 
Daar wordt je in een wachtlokaal geplaatst (met te veel of juist alleen). 
Binnen 6 uur moet je verhoord worden,de uren tussen 24.00 en 9.00 h mo
gen niet mee geteld worden. 
In deze nachtelijke uren mogen ze je niet eens verhoren daar je dan recht 
hebt op je wel verdiende nachtrust. 
Ba deze 6 uur mag je een advokaat spreken(heb je recht op) maar vraag er 
al ruim te voren naar. ( Alkmaars advokaten kollektief) 
Zit je langer vast dan 6 uur,dan heb je recht op ; 
- eten en drinken. 
-kontakt met je advokaat. 
-in dien nodig,medische verzorging. 
-naar de w.c. mogen gaan,wanneer je moet. 
Als je langer vast zit dan 6 uur,dan mogen er vingerafdrukken en foto's 
van je worden genomen. 
Weiger dit niet,dat kan je een boette Vdn 1200 piek kosten. 
Wel kunnen bij het afnemen van je vingerafdrukken je handen beven van de 
zenuwen. 
Bij het nemen van je foto kan je toevallig moeten niezen of zoiets. 
Dit bovenstaande stukje kan wel eens niet op gaan bij de toepassing van 
het beruchte snel re eh t. 

VERKLARING 

Je hoeft helemaal niets te verklaren of te zeggen als je dat niet wilt. 
Soma kan z6n verklaring na een verhoor tot je vrijlating leiden,echter 
die zelfde verklaring kan ook tegen je en louw mededemonstranten ge
bruikt worden.(Denk dus goed na voor dat je ook maar iets ondertekend). 
Je hoeft zo'n verklaring niet te ondertekenen;dat moet je zelf weten. 
Als je z 'on verklaring ondertekent, zet je handtekening dan zo vlak mo
genlijk onder de tekst van de verklaring zodat de politie er niets meer 
aan toe kan voegen. 
BIJ elk verhoor,door wie dan ook afgenomen,m.ag je weigeren je naam. te noe
men of endwoord te geven op de vragen die je gesteld worden. 
Het is voor de politie bijzonder moeilijk en lastit als je niets zegt, 
vooral als je m.et meerdere dem.onstranten bent. 



NOG EVEN IETS ALGEMEENS 
AdvokatenJ 
In Alkmaar is het advokatenkollektief aldaar bereid gevonden om onze 
belangen tijdens de dumping te behartigen. 
Als je hiervan gebruik wilt maken,moet je het volgende telefoonrrwn
merbellen J 
Wanneer je nu in een grote basisgroep zit,of er zijn meerdere groepen 
in je stad,dan is. het slim om ~kontakt op te nemen met een advokaat 
uit je eigen stad en hem of haar te vragen of deze je in geval van 
nood wilt helpen. 

EHBO ; 
Het is een goede zaak en het kan zeker geen kwaad wanneer je je eigen 
ehbo trommeltje meeneemt ( per basisgroep ). 
Kontroleer thuis alvast of er voldoende gaas en jodium in zit. 
Op het moment is er nog geen algemene regeling getroffen. 

SLAAPPLAATSEN ; 
Ook is er op dit moment ( begin augustus ) nog niet duidelijk of er 
overnacht gaat worden in een boerderij-binnenvaartschip of tentenkamp. 
Neem daarom maar voor de zekerheid je tentjes mee. 
Wat je ook niet mag vergeten is een radiotja met FM afstemming. 

Pers : 
Wanneer je benaderd wordt door iemand van de pers,verwijs hem of haar 
dan naar iemand van de pers-groep welke te vinden is in de infotent. 
Wanneer die iemand jou iets vraagt over de aktie en of jij je mening 
er over kan geven,maak dan duidelijk dat het hier dan gaat om jouw per
soonlijke mening en laat dit dan niet naar buiten komen als zijnde de 
mening v~~ de gemiddelde aktievoerder/ster. 
Dit om te voorkomen dat jouw persoonlijke mening gebruikt gaat worden 
als die van de gehele aktie. 

VERZAMELPLAATS ; 
Als eerste verEamelplaats,wanneer je dus voor het eerst in petten aan
komt,is gekoze de info-tent. 
Deze info-tent staat tegenover het ECN•terein op een van de parkeerplaat 
sen van de restaurants. 
Bij deze tent kan je informatie krijgen omtrent: slaapplaatsen,aktiehuis en 
waar en wanneer de eerste vergadering plaats gaat vinden. 



HET AKTIEPLAN VAN 
ZONDER MATERIAAL 

DE GROEPEN 

De aktie is g-eldloos, en wordt gevoerd in basisgroepen. De aktie is recht
streeks tegen het transport gericht. we willen -een vertraging of stopzetting 
van de transporten bereiken. 
Voor het eerste transport zijn drie plaatsen in de route naar Den Helder uit
gekozen. Un van di-e plaatsen is de vaste blokkadeplek, hier zijn de mensen 
bijeen die zichzelf niet kunnen verplaatsen, de groepen, die er tijdens de ak
tie bijkoaaen en de mensen, die de aktie ril ondersteunen, maar er noq niet aan 
toe zijn om daadwerkelijk te blokkeren. 

STOP DUMPING 
ATOOM-AFVAl 

STRIJD 
GEWELDLOOS 

De andere plek is een gebied waar posten-
de groepen wachten op het transport. Zij 
zijn snel verplaatsbaar, waardoor zij meer
dere kruispunten kunnen overzien. Dat is no
dig om eventueel omrijden van het transport 
op te vangen. De derde plek is een punt in 
de route waar het transport een keuze moet 
maken voor fén route. De gekozen route 
wordt doorgegeven aan de postende groepen 
en er wordt een kleine voorblokkade uitge
voerd om er zeker van te zijn, dat de pos
tende groepen hun plek op tijd bereiken. 

Als het transport bij. een blokkadeplek komt 
gaat een stopploeg het transport afremmen 
en gaan de andere mensen op de weg zitten. 
In het verleden is gebleken, dat de politie 
de groep naar voren probeert te drijven,aan 
de kant te duwen en in te sluiten. Daarom 
probeert iedereen om bij de ontruiming zo
lang mogelijk vrij te blijven van insluiting 
door de politie. 

Een vorm, die we hiervoor willen gebruiken is heel langzaam voor het konvooi uit
lopen, terwijl de basisgroepen massieve rijen vormen over de breedte van de weg. 
Ne letten op elkaar tijdens de ontruiming om snel te kunnen verzitten, achter
aan te sluiten of weg te lopen. 

Als het transport door onze blokkade been is, komen we met ons allen bij el
kaar op een van te voren afgesproken plaats. ~edereen kan uitrusten en uit 
iedere basisgroep komen woordvoer(st) (d)ers bij elkaar om samen een nieuw plan 
te maken voor de volgende aktie. 

Bet is onmogelijk om een draaiboek te maken voor de hele dag, omdat er teveel 
onverwachte dingen gebeuren. We proberen om over dingen die van te voren te 
verwachten zijn een gezamenlijk besluit te nemen, zodat we tijdens de aktie 
alleen nog maar "aktietechnische" beslulten hoeven te nemen. 
In de aktie zijn momenten dat we met ons.allen tegelijk in ffn blokkade zit
ten, maar ook 111011enten dat we opgedeeld in basisgroepen op verschillende plek
ken aktief zijn. (Bijvoorbeeld 15 kleine blokkades achter elkaar) We beginnen 
de aktie met alle deelnemers/sters en we doen een afsluiting met alle mensen. 
Naast de basisgroepen zijn er een aantal taakgroepen aktief, die zich bezig
houden met de voo~bereidinq van de aktie: een aktieplangroep, een wervings
groep, een persgroep, een k0111111unikatiegroep en een ko6rdinatiegroep. 
Deze groepen doen de taken, die nodig zijn voor de praktische organisatie van 
de aktie. In de taakgroepen zitten mensen van verschillende basisgroepen. 



/ 

ANDERE AKTIES 
DEN HELDER ; 

Hier zal een vaste blokkade zijn,uitgevoerd door de basisgroep en uit 
den Helder. 

Tussen Den Helder en het Zand; 
Hier zullen de groepen met gebruik(eventuee~)van rnatriaal blokkeren. 
Het is een beetje moeilijk om hier informatie over te geven,omdat de 
meeste tevoeren aktie geheimzijn. 
Er is wel wat algemene informatie; 
In eerste instantie gaan de groepen op de weg zitten. 
Men probeert bij de eerste twee transporten zo minmogelijk rnatriaal 
tegebruiken,garanties kunnen ze echter niet geven (hangt van politie op
treden af). 
Verder zullen ze iets met de vrachtwagens uithalen als zich daar de gele
genheid toe voordoet. 
Afgesproken is;dat zij het Zand tot het ~1ispunt van de Bosweg en provin
cialeweg zullen blokkeren. 

Tussen het Zand en Petten; 
Hier tussen zullen de basisgroepen welke geen marteriaal willen gebruiken 
hun blokkades en andere akties plaats laten vinden. 

Petten; 
Hier wordt een vaste blokkade uitgevoerd door enkele Alkmaarse basisgroe-
pen. ( het EKSO). . 
Deze blokkade wordt ook uitgevoerd zonder gebruik temaken van materiaal 

50 + 
Deze groep heeft een plan opgesteld in samenwerking met de basisgroepen. 
Ze ondersteunen de blokkades en nemen er eventueel zelf deel aan door 
er met sandwichborden en folders te staan.(of zitten). 
Verder zullen ze omstanders en automobilisten informeren over '~t er 
gaande is en waarom. 
Ze hebben ook een en ander in den Helder gepland.( ± 15.00h). 



KNOKPLOEGEN 
Het laatste jaar hebben we ontdekt, dat we ons bij de voorbereiding 
van een aksie niet alleen moeten bera4en op de tegenstand van de over
heid, maar ook op de tegenstand van de 'Plaatselijke bevolking'. 

'Knokploegen'is vooral sinds Doodewaard '81 en de aksies rond de mu
nitietrein, een beeld waar we rekening mee moeten houden. 

Wat roept het bij ons op? 

Een gevoel van paniek, van weg willen vluchten. 
Knokploegen roepen het beeld op van niet aanspreekbare , anonieme mannen 
en jongens met hooivorken, stokken, stenen en messen. Een beeld van 
een massa mensen, die ons in elkaar willen slaan en ook kunnen omdat 
ze sterk zijn. Is dat het beeld wat we hebben, klopt dat? 
Wie zijn ze , de mannen van de knokploegen? Mannen en jongens zijn het, 
bijna nooit vrouwen. Eb: is wel verschil in knokploegen. Eb: zijn 
goedgeorganiseerde rechtse groepen, die de oorlog verklaren aan alles 
wat links of krities is .Er zijn losse groepen die op het moment 
ontstaan om de aksievoerders weg te werken,ze'vechten mee met de m.e. 
De aksievoerders /sters vormen voor hun een bedreiging;ze komen op hun 
terrein, op hun plek, ze verstoren hun rust. 

Wat te doen? 

-Leg kontakt met de groep mensen d.m.v. woordvoerende mensen. 

-Zoek als woordvoerende mensen diegenendie een brug kunnen vormen, 
zoals mensen die uit dezelfde streek komen. 

-{;a met een klein groepje naar ze toe.Stel je voor, vraag naar hun bedoeling 
Ze willen gezien, gehoord, erkend worden.Zie ze , hoor ze, erken ze •••• 
Ze moeten hun hart kunnen luchten. Ga daar niet over in diskussie, 
maar probeer hun agressie te herkennen en te vertalen in een gemeen
schappelijk gevoel. We willen jullie niet dwars zitten, wij laten 
het transport niet rijden, daar is de overheid verantwoordelijk voor, 
we vechten dus eigenlijk tegen een gemeenschappelijke vijand: 
de overheid en atoomlobby. 

-Probeer konkrete afspraken te maken. 
-Vertel ze in grote lijnen ons aksieplan. 
-Maak ze duidelijk dat je geen schade toe wil brengen aan hun eigen-

dommen. 

Laten we de angst voor knokploegen niet uitgroeien tot paniek. 
Praat niet steeds over ze, vertel elkaar geen sterke verhalen. 
Weet dat het om mensen gaat, en dat er bij ieder mens de mogelijkheid 
tot kontakt is met of zonder risico van geweld. Denk niet alleen aan 
het risiko maar vooral aan de mogelijkheid om het andere te bereiken. 



GEWELDLOZE Dl REKTE AKTIE 
GEWELDLOZE DIREKTE AKSIE is mé~r dan 
alleen niet slaan. Geweldloze aktie 
kenmerkt zich door de manier waarop 
aksie gevoerd wordt. Er wordt een kon
?rontatie aangegaan met de tegenstan
der/ster. Tij.dens een geweldloze aksie 
is het belangrijk om met je tegenstan

der/ster in gesprek te zijn. Je hoeft je 
niet te laten inpakken (pas daar vooral 
voor op), maar dat betekent niet, dat 
je niet kunt praten of overleggen met 
je tegenstanders. Het doel van zo'n 
gesprek is overtuiging.Dat zal niet al
tijd lukken, en je moet ook niet 
teleurgesteld zijn als het niet meteen 
lukt. 
Het is belangrijk dat je zelf kiest voor 
een geweldloze aksie.Want de aksie staat 
of valt met het feit dater mensen 
achter staan met heel hlm lijf. 
DIREKTE AKSIE betekent inzet van je 
eigen lichaam. Dit brengt ongetwijfeld 
meer risico's met zich mee als in een 
demonstratie meelopen of i. d, het is 
niet leuk, maar angstaanjagend, het 
vraagt ge.estelijke weerbaarheid en trai
ning. Besef goed, dat geweldloos weer
baar zijn geen pijn voorkomt, integen
deel, er kunnen slachtoffers vallen. 
Geestelijk betekent dit: bet vijàndsd 
enken en vertrouwen in geweld vervangen 
door vertrouwen op elkaar en zelfver
trouwen. 

Het sterkste in een geweldloze aksie is 
het feit dat je gezamenlijk, als groep 
optreedt. Dat heeft de politie ook wel 
door, en daarom zal zij ook zeker pro
beren om verwarring en paniek in de groep 
te brengen, of deze uiteen te jagen. Ook 
kan zij proberen om arrestaties te ver
richten, waardoor er mensen wegvallen 
uit de groep. 
Laat je niet uit elkaar brengen door de 
politie. Blijf bij elkaar, zeker in je 
eigen basigroepen. Als er arrestaties 
verricht worden, of de politie probeert 
mensen los te plukken uit de groep kun 
je proberen om dat te verhinderen door 
op de grond, rondom een bus te gaan zit
ten, de M.E. te blokkeren of allemaal 
voor de ingang va de bussen te gaan 
zitten. Je kunt ook proberen om de poli
tie zoveel mensen te laten arresteren 

dat zij deze niet meer kunnen verwerken. 
Je kunt jezelf samen met je groepsleden 
massaal gaan aangeven op het buro op het 
moment dat er mensen vastzitten. 
Verlies echter NIET de aksie uit het oog. 
Er moeten mensen op de aksieplek blijven. 
Verder is het zinloos om uren bij het 
politieburo te gaan hangen zonder dat je 
daar wat doet. Op de aksiepl~ ben je 
waardevoller. De bedoeling van dergelijke 
taktieken van de poli tie is het stichten 
van verwarring en het uiteendrijven van 
een groep. Geef daar dus niet aan toe 
in je behoefte om je groepsleden bij te 
staan. Het is beter om de aksieplek te 
overleggen, wat je. gaat doen met gevangen 
gen groepsleden, hoe je die bij gaat 
staan, wat je voor aksie gaat onder
nemen. 

PROVOKATEURS 
Het kan ZlJn, dat iemand zich, om wat voor 
reden dan ook., zich ineens anders gaat ge
dragen dan afgesproken was. Zo iemand kan 
geweld gebru.iken, of anderen daartoe 
aanzetten.Stap dan op die persoon af, 
met enkelen uit de basisgroep. Probeer 
zoveel mogelijk met deze mensen in kon
takt te komen. Als dat niet lukt, en je 
durft het,daa kun je om de groep mensen 
of de persoon heen gaan staan, om hem/haar 
zo te isoleren van de andere mensen. 
Blijf erbij tot de persoon gekalmeerd is. 
Gebeurd het tijdens een ontruiming, danis 
het vaak niet meer dan iemand die het moei
lijk heeft met zijn/haar emoties, een 
tend woord, een arm om de schouders kan 
dan helpen, 



CHARGES 

CHARGES. 
Gaan ze slepen, hou dan je lichaam slap. 
Dan doe je jezlef het minste pijn, en dan 
is het voor de agente het zwaarst om je 
weg te krijgen. 
Je kunt ook inhaken . Dat is je armen door 
elkaar heen doen, d1cht op elkaar gaan 
zitten. Dan gaat de politie trekken en dat 
kan verwondingen ot gevolg hebben. Als je 
kiest in de groep voor inhaken, vraag dan 
in de groep of iedereen er werkelijk voor 

kiest. Als dit zo is spreek dan ook af 
wanneer, op welk teken, je iemand 
loslaat. Over het algemeen komt in
haken vrij agressief over, en is de 
tijdswinst gering • Vaak past de M.E. 
allerlei truukjes toe om je toch los 
te maken van elkaar (korte knuppel, 
knijpen, vingers naar achteren druk
ken, aan de haren trekken enz). Vaak 
lijkt het dan zo alsof de politie 
"zachtjes" werkt terwijl dit 
dus niet zo is voor de aktievoerster 
ter zelf. 

KONSENSUS 
Konsensus-bèsluitvorming is een manier om besluiten te nemen zonder stemming. 
Mensen proberen overeenstemming te bereiken door een proces van informatiever
zamelen over een onderwerp,gesprek over een voorstel,aanpassing van het voor
stel. 
Het doel van konsensus is om een besluit te nemen,waarmee iedereen het eens kan 
zijn.Bij konsensus heeft iedereen de mogelijkheid om de konsensus te bolkkeren. 
Het betekent niet,dat een groep unaniem tot een besluit moet komen.Een groep 
kan voortgaan met een aktie,zonder volledige overeenstemming. 

Als een persoon,of een deel van de groep,het niet eens kan zijn met een voor
stel en een gezamelijk besluit blokkeert,kan de gespreksleidster hen vragen om 
de groep de mogenlijkbeid te geven toch te handelen.Als zij d at niet kunnen, 
kan er geen besluit genomen worden, kan de groep niet handelen en moet er ge
zocht worden naar een ander voorstel of een kompromis·. 

Het kan goed zijn om een besluit dan enige tijd uit te stellen,zodat mee~· info
matie kan worden verzameld,de deelnemers de kans hebben het voorstel meer in de
tail te bespreken,met elkaar de verhitte.gemoederen te laten bekoelen,na te den
ken over de verschillende mogelijkheden ,zodat er een kompromis gevonden kan 
worden tussen de verschillende meningen. 

Sommige groepen gebruiken een model,waarbij twee of drie mensen niet genoeg zijn 
om konsensus te blokkeren. 

Hoe kan een deelnemer zich opstellen in het konsensus-proses ? 
Hij/zij kanl 
- zeggen dat hij het er niet mee eens is. 
- bezwaren of reserves tegen het voorstel naarvoren brensene 
- De groep de kans geven toch te handelen,ookal ben je het er niet mee eens. 
-Weggaan uit de groep(dit is ee_n fote stap.laat iemand uit de groep met je 

meegaanzodat er wel kontakt blijft. 
- Konsensus blokkeren. 

Bij de eerste vier mogelijkheden kan de groep een besluit nemen ,bij de laatae 
kan dat niet. 



Als ;te kiest voor besluii!orminfs op basis van konsmsus.hoe doe ;te dt.t? 
mlN van de deelnemers neemt de taak als gesprekleider op zich. 
De sesprekleider helpt de groep tot een besluit te komen. 

Luister BO!d Daar OV!F!enko!sten en verschillen ln de fFOepe 
Als een groep seen besluit kan nemen,vat dan punten van overeenstelllllling en 
verschil kort samen.Het helder formuleren van overeenkomsten en verschillen 
kan leiden tot overeenstemming over de alsemene lijn vaneen voorstel.Bet hel
der formuleren van geschilpunten maakt ze duidelijk en maakt besluitvorming 
mogelijk.Soms zijn verschillen gebaseerd op het niet begrijpen van een voor
steleDoor deze helder te formuleren kunnen zij meestal snel uit de wereld gebo
pen worden. 

Testen vap overeenstemming. 
Dit is een heel belangrijke stap in het konsensus-proces, 
- Zodra het lijkt,dat er een besluit aan het groeien is moet de gestrekleid

ster dat besluit formuleren, 
-Formuleer het voorstel in een vragende vorm,b,v.:Zijn we het allemaal eens 

dat er geen atoomafval in zee magf, 
- Formuleer iedere keer slechs '~ voorstel, 
- Vraag antwoord van de groep,ga er niet van uit dat de gene die zwijgen toe 

stemmen, 
- Soms helpt het om een voorstel anders te formuleren en te vragen; is er ie

mand niet mee eens dat, •••••• 
- Als er gekompliseerde besluiten genomen moeten worden,wees dan voorzichtig 

met het nemen van snelle besluiten. 

Als er seep overeenstemming is 
- Vraag de-gene die het en niet mee eens zijn om andere voorstellen te doen over 

het gesprek en het besluit. 
- als je nog niet tot overeenstemlag kan komen,is het misschien nodig om een 

kleine pauze in te lassen d.m.v.een moment stilte of bedenktijd. 
- als je voorstelt de beslissing uittestellen,probeer het dan eens te worden 

over wat er moet gebeuren voor je weer over het voorstel gaat praten.b.v, 
twee voorstellen omwerken tot een· voorstel door een kleine groep. 

- als '~ of twee mensen de konsensus blokkeren vraag hun dan of ze bereid 
zijn om de groep toch te laten handelen.Het kan helpen om: 
a/ In de no~1le op te nemen dat zij het er niet mee eens zijn. 
b/ hen niet te vragen of te dwingen mee te werken aan het uitvoeren van het 

besluit. 

ln een grote groep is het proces van konsensus het zelfte, Het kan echter goed 
zijn de grote groep in kleinere te verdelen. 

KONSENSUS STAAT OF VALT MET DE BE!I!ROKKENHEID VAN DE DEELNEMERS IN DE GROEP. 



EHBO 
Het is natuurlijk niet te hopen dat er 
gewonden vallen, maar het gebeurt tel
kens wier, daarom hier wat informatie 
wat je kunt/moet doen op zo'n moment. 
Op het 190ment dat er een IIISde-aktie
voerderlster op de grond ligt is het waar
schijnlijk te laat om dit boekje erbij 
te pakken, het is daarom wel handig om 
deze EHBo-regels van te voren door te 
nemen met je groep, zodat ophet moment 
je weet wat je moet doen. 

Het is het beste als iedere groep haar 
eigen verbandtromiiiSl heeftt 

-pleisters 
-sahaar 
-Pincet 
-jodiu• of sterilon 
-droge wi tta watten 
-zwachtels 
-veiligheidsspeleden 
-JlEI.pieren zakdoekjes 
-snel verbanden 
-zwaluwstaartjes 
-vette watten 
-leukoplast 
-druivesuiker of sjakolade (als je duizel-

ig bent) 

NEUSELCM'::DINIEN kun je doen ophouden 
door de neus voorover te houden, en aan 
de zijkant tegen de ja neus aantaknijpen 
net tegen het neusbot aan. 
&fLINTERS kun jè beter direkt verwij
deren, omdat het ontstoken ken raken, 
en het bovendien alleen pijn doet, 
ala ze blijven zitten. 
Ala je ZWANIER, BRON!l-IITIS of ASTIIA 
hebt, kun ja beter niet vooraan in aan 
blokkade gaan zitten. Zwangere vrouwen 
JMJSten oppassen voor stokslagen en men-

sen die broncitis of astma hebben moeten 
direkt weggaan els zij in een traangas
wolk tereaht komen. 
Als je gewond bent kun je beter geen pijn
stillers nemen. Oaze pillen schakelen de 
waarschuwingasignalen van het lichaaJI uit, 
zodetja zalf dankt dat er niets aan de hand 
is .Pas ook op met een tabletje tegen de 
hoofdpijn of griep. Je kunt dan beter 
gaan slapen en niet meer met de aksie 
meedoen. 
Draag geen KONTAKn.ENZEN tijdens de aksie, 
en neem, als je d:f.e hebt, een spartbril 
of reservebril mee. Kontaktlenzen kun je 
verliezen, en zij IINlken traangas en be
schadigingen tot een onherstelbare 
kwaal als ja lenzen in hebt, terwijl het 
gebeurde. 
ALID-fll.. brengt geen warmte. Het meakt je 
alleen dat je mindar voelt, als je het 
koud krijgt. Oit kan zo erg worden dat 
het leidt tot BEWUSTZIJtfi\E:RLIEB door 
kou. Wil je toch graag een pilsje drinken 
doe d:f. t dan enige uren voordat je aan de 
aksie begint of nadat jet jouw beurt ia 
geweest. Drink onder geen voorwaarde 
alkohol tijdens de akaie • Het kan tegen 
je worden gebruikt. 

Als ie~~~&nd gewond raaktt 
- Zorg de t er ruimte komt rondom de 

gewonde. Ja 110et niet met haar allen 
er op afgaan. Andere mensen kunnen 
dan voor ruimte zorgen en hulp gaan 
helen. 

-.~t iemand die wat heeft, of zich 
niet goed voelt, niet alleen. 
Laat haar of hem niet alleen naar 
de EHBO-tent gaan. Als het zo erg is 
dat er eenziekenauto IIIOBt komen, dan 
moet er iemand meegaan die vertrouwd 
ia, en die heeft gezien wat er gebeur
de. 

01!1 volgende d:f.ngen moet je je afvragen 
~rdat er gehandeld wordtr 
\!} is het op het eerste gezicht duide

lijk dat er wat aan de hand is, of 
zijn er nog IIIB&r (onzichtbare) .'!!!I:: 
wondingen? Vraag dit na. 

@ Bloedt het zo erg, dat het bloeden 
gestelpt moet worden. Zie hiervoor 
verder bij het stuka wonden • 

@' Waar doet het het IISeste pijh? In het 
hoofd, nek, borstkast Pljh bij het 
zuchten of in de buik is niet zoMaar 
iets. 



Ia het bewustzijn goed, Is zij/hij 
slaperig of bewus1:eloos7 Wordt er 
adekwaat gereageerd door de persoon? 
Ia iemand buiten bawustzi~ geweest 
ga dan na of de herinneringen aan het 
gebeurde nog goed zijh. Onldat een 
harsenschudding ook bij een reele 
mogelijkheid hoort (na een klap op 
het hoof'd met een wapenstok) moet 
je er beslist niet mee blijven rond
lopen els je hoofdpiJn hebt, 
Hoe is de edemhalins?Oit kun je kontro
leren door een hand op de borst te 
leggen. Bij iemand in ademnood moeten 
knellende kleren worden losgemaakt 
zoals broekriem, jas, bepakkin~. 
Ken iemand alles goed bewegen 
Hoe is het met de ogen?? 
Kan iemand zelf lopen ? 
Het slachtoffer moet proberen te ont
houden wet er gebeurde, hoe laat het 
gebeurde, hoe het kwam, waar het gebeu~ 
de. Als het slachtoffer dat niet zelf 
kan, moet degene die met haar/hem mee
gaat dat doen. Dit kan van belang zi~ 
voor verder hulp, of voor het slacht-

offer zelf, als deze een aanklacht in 
wil dienen. 

wonden 
Een wond aan het hoofd bloedt altijd 
erg,Schrik daar niet van,het ziet er 
vaak erger uit den het is .Als een 
wond bloedt dan kan het uit een ader 
of een slagader komen.Dat laatste zie 
je,als uit een diepe wond helder rood 
bloed,stootsgewijs uitstroomtoOit is 
op het ritme van de hartslagiHet ge
troffen lichaamsdeel moet zo hoog mo
gelijk gehouden worden,Stop er een 
stuk gaas in (steriel Uiteraard) en 
druk,vlak naast de wondranden.Je kunt 
ook een snelverband aanleggen, 

Uit een ader kan het ook hard bloeden, 
Het bloed is den donkerrood.Met een 
gaas moet je de wond efdekken,en hard 
drukken.Na 15 min.moet het ergste 
overzijn .Je moet het wel even bij de 
EHBO la ten zien. 
Haal zalf nooit voorwerpen uit een 
wond.Laat een wond goed verzorgen bij 
de EHBD.Ala je het afgelopen halfjaar 
geen spuit tegen tetanus hebt gehad 
moet je jezelf even laten prikken bij 
een arts of in het zieknhuis, 

Als je een grote wond hebt die gehecht 
moet worden,moet je dat meteen laten 
doen.Na zes uur kan dat niet meer 
Na die zes uur hou je een moeizaam ge
nezende wond + litteken over. 
Doe zelf niets met je wond maar ga 
naar de EHBO! 

bewusteloosheid 

Als iemand bewusteloos is,of erg suf 
kan zij of hij wel overgevennmaar het 
moet voorkoMen worden dat er braaksel 
in de luchtpijp terecht komt,Oaarom 
moet zb iemand neergelegd worden,dat 
het braaksel uit de mond kan stromen 
maar dat de tong niet naar achteren 
kan zakken(stikkenl). 
Kniel naast het slachtoffer,leg de 
dichtsbijzijndste arm naast het hoofd 
omhoog en de andere arm over de borst 
Buig de knie die het verst van je af 
is en zet de voet goed diep in de 
knieholte van het andere been• 
Wentel het slachtoffer nu om en onder
steun daarbij het hoofd van de persoon 
zodat het geen smak maakt. 

Als je het slachtoffer op de zij hebt 
gedraaid, 110et je zorgen dat de ademha
lingswegen vrij blijven.Oaarom buig 
je het hoofd zo var mogelijk naar ach
teren in de nek,en sluit de onderkaak 
tegen de bovenkaak.Deze blijf' je vast 
houden,anders zakt de kaak weer naar 
beneden. Dit doe je, omdat anders de tong 
naar achtaren zakt,en de luchtpiJP 
afsluitlhet slachtoffer ademt door 
neus. 



Het kan belangrijk zijn in de aksie, om 
IIIBnsen die gewond zijh, direkt uit de 
linies te hel.pen. Anders neemt de po
li tie hen mee, of worden ze onder de 
voet gelopen. je moet iemand elleen 
vervoeren, als het echt nodig is, 
er er geen mensen van de EHBO be
schikbaar z~jn. vervoer NOOIT mensen 
met 1 

- rugbeschadigingen: tintelend gevoel 
in armen en benen na een klap of 
val op de rug 

-nekbeschadigingen. 
-open botbreuken (als het been er zo"raar" 
bijligt) 

-zware bloedingen. 
-hevige borstpijnen na klappen of 
val op een voorwerp. 

Zorg dat er altijd ruimte blijft voor hulp, 
je moet bij het slachtoffer blijven, tot
dat er hulp is. Laat iemand bij het s lacht
offer blijven die haar/hem kent, 

Voordat je flauwvalt voel je dat meestal 
aankOIIIEln. Oa dan rustig liggen met je 
benen op een verhoging, of vreag een van 
je mede basisgroepsleden je benen omhoog 
te houden. (Dan stro~~d naar -
het hoofd ' en dus 1rr ~rsï;oT)- - '] 

~~· ·~ 

1
'1 ::w laka :-;- I 

_ r;ed,gilolls: . -~ -;-~, 
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