
STUKEN IN EEN
GELUKKIGE
SAMENLEVING
WILT UDAT?
Wij wel: gewoon ons potje kunnen
koken, ons huis verwarmen, van goed
vervoer gebruik make n, enz. Maar da t
alles zonder dat wij , of volgende gene
raties, daarvoor een rampza lige reke
ning gepresenteerd krijgen. ..Dat kan
wél met kernenergie!" zeggen de voor
standers daarvan . ..Atoomstroom?
Nee bedankt!" zeggen wij, maak een
ander maar wijs dat dat veilig is. Na
tientallen jaren onderzoek en praktijk
zijn er nog sleeds geen oplossingen
voor: het afvalprobleem (dat vele
duizenden jaren blijft spelen), hel
voortdurend vrijkomen van straling,
de veiligheids- en ekonomiese proble
men rond opwerkingsfabrieken en
snelle kweekreakto ren, militair ge
bruik van plu toniu m en zo zijn er nog
een paar "schoonheidsfoutjes" op te
noemen , En dit onda nks de vele mil
jarden die eraan besteed zijn.

KERNENE RGIE :
EEN NOODZAKELIJK KWAAD?

ideeën en belangen flink geknokt
moet worden. Nog steeds ken merkt
het hele energiebeleid zich door een
ondemokraties karakter, Daar moet,
om de belangen en wensen van de
Nederl andse bevolking lot hun recht
te laten komen, verandering in ko men.
Het is voor die veranderi ng goed als de

hele bevolking z élf start met die
..brede maatschappelijke diskussie"
waar in Den Haag nu al zolang over
gesproken wordt , en daa r niet meer
mee ophou dt to t van háár belangen en
wensen word t uitgegaan.
In dit kran tje willen we daar een aan
zet voor geven.

ENERGIEFESTIVAL IN ROTTERDAM
Op 30 en 31 mei zal in het Park in
Rotterdam een festival worden ge
organ iseerd rond het thema energie.
• Op zate rdag 30 mei zal ruimte
worden geschapen voor diskussies,
workshops, een energiemarkt, ener
gietentoonstellingen e.d. Deze dag
zal worden besloten met een (nog)
informeler gedeelte.
• Op zond ag 31 mei zullen de
workshops, de energiemarkt en
-tentoonstellingen open blijven.

Hopelijk zullen naast de organisato
ren - Diskus, VMD en REK - tal
van andere organisaties hieraan hun
medewerking willen verlenen.
Iedereen die denkt een bijdrage te
kunnen leveren wordt van harte
aanbevolen kontakt op te nemen
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Kwaad kan het zeker, maar gelukkig is
het niet noodzaketijk ! Als we verstan
dig - dus zuinig en schoo n - omsprin
gen met de ..oude" energiebronnen, is
er nog steeds tijd genoeg om over te
schakelen op een andere, betere ener
giehuishouding. En dan denken wij
niet alleen 33n alternatieve bronnen
als zon, wind, water e.d., maar ook
aan doeltreffender gebruik in industrie,
bij vervoer, in huis,
Als we dat aan overheden, elektrici 
teitsbedrijven en oliemaatschappijen
overlaten, gebeurt dat Ie laat of nooit.
Als je ziet hoe die zich vastklampen
aan eigen ideeën, posi ties en belangen,
wordl hel duidelijk dal voor andere
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Het energiegebruik, dat reeds vanaf de
industriele revolutie steeds omvangrij·
ker werd in de westerse wereld, is
sinds de Tweede Wereldoorlog in
Nederland in versneld tempo gestegen.
Er werd tot voor kort met grondstof·
fen en fossiele brandstoffen (kolen,
gas en olie) in feite omgesprongen als·
of het niet op kón. Gedurende lange
tijd hebben regeringen en het bedrijfs·
leven ons voorgehouden da t dit een
goed teken was. Meer energiegebruik
wees op meer produktie, ekonomiese
groei, vooruitgang. Meer welvaart.

ONS
ENERGIE
GEBRUIK

IS GROEI MEER WELVAART?

De laatste jaren beginnen echter steeds
meer mensen in te zien dat ekonomiese
groei zonder meer, niet altijd meer
welvaart voor iedereen betekent. Dat
het er juist om gaa t hoe de welvaart
wordt verdeeld. Een belangrijke
stroomversnelling in dit denken vindt
plaats in de periode na de oliekrisis in
1973 en koncentreert zich rond het
thema kernenergie. Door de lange pe
riode van ruim dertig jaar waarin werd

gewerkt aan de vreedzame toepassing
van kernenergie en door de zeer hoge
bedragen die aan het onderzoek wer·
den besteed, zijn hoge verwachtingen
gewck t ten aanzien van deze nieuwe
energiebron.

VERZET

Maar sinds de oliekrisis, dus op het

moment dat kernenergie eigenlijk in
een fors tempo de rol van olie en gas
zou moeten gaan overnemen, is het
verzet tegen de toepassing tot onge·
kende hoogte opgelaaid. Niet alleen
verzet vanwege de gevaren rondom
kernenergie I maar ook verzet tegen
het soort samenleving dat kernenergie
als noodzakelijk oplegt. Zo sterk is
het verzet dat na een aanvankelijk
genomen regeringsbesluit tot de bouw
van drie grote kerncentrales in Neder·
land, vervolgens werd besloten tot een
uitstel tot 1981.

"We zullen binnenkort eens moeten verhuizen noor een ander bos.
Dit is het laatste brandhout hier"
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VOORSPELLINGEN

Omdat de groei, en het soort groei,
van de ekonomie zo'n grote rol spelen
bij de toekomstverwachtingen omtrent
energiegebruik, lopen de schattingen
sterk uiteen al naar gelang de verwach
tingen en plannen voor de ekonomie
uiteen lopen:
- In het iaar 2000 tweemaal zoveel
als in 1975 (ministerie van Ekonomie·
se Zaken, 1974)
- In het iaar 2000 niet zoveel meer
dan in 1975 (Stuurgroep energie on·
derzoek, 1975)
- In het iaar 2000 tweederde van de
hoeveelheid van 1975 (1'. Potma,
1977).
Deze laatste prognose maakt duidelijk
dat het energiegebruik wel degelijk
kan dalen als we zuiniger en doelmati
ger omspringen met de beschikbare
energie. Daarvoor is dan wél een in·
grijpend en aktief energie(besparings)·
beleid nodig. En daar zit hem nou net
de kneep.
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WAT DE OVERHEID
NIET VERTELT...

Dit alles neemt niet weg dat de kon
sument zijn eigen verantwoordelijk
heid heeft om energie te besparen en
daarmee gevaarlijke kernenergie of
luchtvervuiling door kolen te voorko
men. Want uiteraard heeft het snel
leegraken van de gasbel ó6k te maken
met bijvoorbeeld het smikkelen van
in verwarmde kassen gekweekte zomer
groenten in de winter, of het gemak
waarmee we ons van nog goede maar
uit de mode geraakte spullen ontdoen.

in de win
is voor de

m3 aard-

De gordijnen dicht, de thermostaat een
graadje lager en een lampje minder aan, de
waakvlam uit, mevrouw. Dat is zo'n beetje
Energiebesparing in Nederland zoals de
regering die propageert. Onder het motto
"Verstandig met energie, 5 procent bespa
ring móet toch haalbaar zijn" doet de
overheid een beroep op de bevolking om vrij·
willig te matigen. Daarmee schuift de rege
ring alle verantwoordelijkheid naar de
konsument toe!
Waar echter niet over gesproken wordt,
is bijvoorbeeld de invloed die de rekla
me uitoefent om steeds meer energie te
verbruiken. Ook de zinloosheid van veel
verpakkingsmateriaal (komkommers in plas
tic, boter in een kuipje en dat weer in een
doosje, een plastic draagtas voor elke kleinig
heid) komt in het verhaal van de overheid
niet voor. Evenmin als de energieverspilling
door de bewapeningswedloop of de verspil
ling van grondstoffen door de levensduur van
produkten onnodig laag te houden. En over
de positie van de oliemaatschappijen hoor je
nooit iets van de overheid. Terwijl die toch
heer en meester zijn op de energiemarkt:
hun wil geschiedt, of het nu om olie, gas,
kolen of kernenergie gaat. Wijzigingen in de
ekonomiese struktuur worden vermeden
zodat de grootste energieverbruiker - het
bedrijfsleven - door kan gaan op haar
energieverslindende weg.

In een aantal gevallen komt de overheid
bedrijven zelfs zeer ver tegemoet door
speciale spotprijsjes af te spreken om hun
extreem hoge energie·verbruik mogelijk te
maken. Krasse voorbeelden zijn Pechiney bij
Vlissingen (dankzij dit bedrijf kwam er
kerncentrale in Borssele er) en AKZO-chtoor
in Rijnmond. Dat staat wel in schrille tegen·
stelling tot de "beloning" die een goedwil
lende, energiebewuste burger krijgt als die
steeds minder energie gebruikt: een steeds
hoger tarief! Want nog steeds is een ander
overheidsmotto: "Hoe meer je gebruikt, hoe
goedkoper het wordt."
Door niet op de werkelijke oorzaken van het
abnormaal hoge energieverbruik in te gaan 
en er ook wat aan te doen! - gaat de rege
ring haar eigen verantwoordelijkheid uit de
weg en manipuleert zij welke energiediskus·
sie dan ook. Dat komt ook duidelijk naar
voren in haar kernenergiebeleid. folders met
eenzijdige informatie, het verzwijgen of
bagatel Iiseren van gevaren, het geheimhouden
van kontrakten (zoals met Cogéma), het niet
serieus nemen van tegenargumenten, enz.

Een ander punt is, dat er in de mooie en
kleurige brochures over kernenergie nooit bij
verteld wordt dat deze energievonT'. maar
voor 6 procent in de Nederlandse energie
behoefte kan voorzien en dan alieen in de
dure vorm van elektriciteit. Bovendien zijn
de wereldreserves aan uranium beperkt.
Kernenergie kan dus hooguit een tijdelijke
en aanvullende vorm van energie-opwekking

zijn. Daar komt nog bij dat kernenergie niet
alleen erg gevaarlijk maar ook verschrikkelijk
duur is. De zes kerncentrales die voor
6 procent in de Nederlandse energiebehoefte
kunnen voorzien, zouden exklusief brand
stof 10 miljard gulden kosten. Maar de
zesduizend megawatt die ze zouden produ
ceren, kunnen gemakkelijk bespaard worden
door de helft van alle huishoudelijke en
industriële apparatuur door efficiëntere te
vervangen (kosten: anderhalf miljard) en
door anderhalf miljoen woningen te isoleren
(kosten: 4,5 miljard). Dat bespaart dus 4
miljard gulden en een ongekende hoeveel
heid risiko. En het is nog beter voor de
werkgelegenheid ook 1

Het is duidelijk dat er een betere voor·
lichting over het hoe en waarom van energie·
besparing moet komen. Daarin moet worden
aangegeven hoeveel energie we verbruiken,
waarvoor we die verbruiken en hoeveel
energie er verspild wordt en door wie.
Verder moet worden aangegeven wat de mo
gelijkheden zijn van verschillende duurzame
energiebronnen als zon- en windenergie en
methaangisting plus wat we met energie·
besparing kunnen bereiken. Pas wanneer de
voodichting ook op deze zaken ingaat en
voorts de kosten en de mogelijke gevaren van
verschillende energiedragers· aan de orde
stelt, zou de bevolking kunnen afwegen
welke energievoorziening in haar belang is.
Dat dat afwegen pas zinvol wordt als de
bevolking ook zeggenschap over de energie
voorziening krijgt, spreekt voor zich. Anders
kan zij al te gemakkelijk misbruikt worden
ter wettiging van het bestaande beleid.

WIST U
dat 1 kilo tomaten
ter verantwoordelijk
verduistering van 5
gas?

dat een in de winter gekweekte
komkommer tijdens zijn leven
bijna 1 m3 gas boven zijn ge
kromde rug În kooldioxide en
waterdamp heeft zien verande
ren?

dat u met die ene m3 gas een
gemiddeld huis een half uur warm
kunt houden?

dat voor een krop sla uit de ver
warmde kas bouw honderd maal
zoveel energie nodig is als voor
hetzelfde produkt in de zomer?

DUS, DOEN, GROENTE VAN HET
SEIZOEN!

WIST U
dat één statiegeldfles zo'n 35
keer mee kan en dus evenzo
veel weggooiverpakkingen op de
vuilnishoop uitspaart?

dat bij Philips al jarenlang een
stofzuiger in de laboratorium kast
staat, die bijna geen lawaai maakt,
geschikt is voor het breedste
kamertapijt en slechts 200 Watt
verbruikt Islechts eenderde van
normaal)?

dat bij een prijsstijging van ca.
f 20,- de konstruktie van een
normale koelkast zodanig verbeterd
kan worden, dat daardoor het
elektriciteitsverbruik met 30 pro
cent kan dalen (besparing 169
kWh)?

dat bij een prijsstijging van ca,
f 175,- de konstruktieverbetering
zelfs kan leiden tot een besparing
van 80 procent ofwel 400 kWh?

dat 1 kWh ca. 20 cent kost en
deze prijsverhoging dus in 2 jaar
weer terugverdiend is?

... dat overheid
en konsumenten
de produktie van
energievriendel ij
ker stofzuigers,
koelkasten enz.
kunnen afdwin
gen door het toe
laatbare energie
verbruik wettelijk
te regelen, resp.
door het kopen
van energieyer
slindende appara·
ten te weigeren?
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De bommen op Nagasaki en Hiroshima in 1945 lieten niet
alleen vele doden en een enorme verwoesting achter én
stralingseffekten tot op de huidige dag, maar gaven boven
dien een beeld van de enorme hoeveelheid energie die bij
atoomkem-spijting vrijkomt.

Toen op een gegeven moment de militaire behoefte aan
uranium-23S voor atoombommen afnam maar de daarvoor
gebouwde installaties moeilijk stilgelegd konden worden.
was de volgende stap duidelijk.

Uranium-235 is een geschikte brandstof voor kernreaktors.
Bovendien, door het uranium-overschot bij het militair pro
gramma en het afwentelen van kosten op de defensie
begroting leek elektriciteitsopwekking met behulp van
kernreaktors nog konkurrerend ook. De eindigheid van de
fossiele brandstoffen heeft de ontwikkeling versneld (overi
gens gaat ook het uranium op en snel!).
Tegelijkertijd begon het besef van de gevaren van kernener
gie te groeien. Nu is atoomenergie voor zeer velen, in Neder
land zelfs een meerderheid van de bevolking, onaanvaardbaar!

Kernenergie is onaanvaardbaar

Kernenergie is een sluipmoordenaar met als
slachtoffers: mensen, dieren, planten, de
demokratie en de basis van levensvormen
zoals die in hun erfelijke eigenschappen ligt
opgeslagen.

dan ook niets anders dan verstoppertje
spelen voor de werkelijkheid, alleen is
de zoeker in dit spel de vernietiging zelf.
Dat wH de gezochten zijn is onze verantwoor
delijkheid, maar dat we ook de na ons
komende generaties dwingen aan dit spel
mee te doen is onmenselijk.

In de diskussie over kernenergie wordt
veel te veel de nadruk gelegd op de kerncen
trale op zich. dit is slechts een onderdeel van
de hele uitgebreide kernenergieketen.
Voor ieder deel van die keten geldt dat er
straling e%f radioaktieve stoffen vrijkomen,
die de gezondheid van al wat teeh bedreigen.
En daarvoor is geen ramp nodig, ook bij de
"normale" gang van zaken komen die
straling en stoffen voortdurend vrij.
Dat toch nog gewerkt wordt aan uitbreiding
van kernenergie heeft vooral te maken net de
belangen van zeer grote bedrijven en het
handhaven van monopolieposities.
Bovendien, de tijd die verloopt tussen
radioaktieve besmetting en de gevolgen
daarvan, maakt het leggen van direkte
verbanden erg moeilijk. Daarvan wordt
door kernenergie·voorstanders flink misbruik
gemaakt; zij ontkennen die verbanden. Toch
kunnen ook zij dat niet lang meer volhouden.
vanuit de hele keten komen nu berichten van
meer mensen die ernstig ziek zijn, van
meer misgeboorten, van meer aangeboren
afwijkingen.
Ontkenning gebeurt ook vanuit het idee dat
er een minimum stralingshoeveelheid 20U

bestaan waaronder straling geen schad~

aanricht.
Dat is op zich al zeer aanvechtbaar en
onderzoekers wijzen ook steeds vaker
op juist de gevaren van langdurig lage stra
lingshoeveelheden. Zo stelt dr. George Wald,
bioloog en Nobelprijswinnaar: "Iedere stra·
lingsdosis is een overdosis." Maar bovendien
wordt vergeten dat veel radioaktieve stoffen
zich ophopen in bepaalde lichaamsdelen.
Daardoor neemt plaatselijk de stralingsbelas
ting sterk toe en dus de kans op ziekten als
kanker, vroegtijdige veroudering en veran
deringen in de erfelijke eigenschappen.
Ook over de veiligheid hebben kernenergie·
voorstanders de mond vol, maar... ook zij
ontkennen niet, dat honderd procent veilig
heid niet bestaat. Over het veiligheidsonder
zoek zegt Nobelprijswinnaar (fysica 1970)
Alfven, dat er zeer veel onderzoek is gedaan
met betrekking tot reaktorveiligheid, maar
"als een probleem te moeilijk is om op te
lossen, kan men niet zeggen dat het is
opgelost door te wijzen op het vele werk dat
men heeft verzet om een oplossing te berei
ken," En: "De konsekwentie van nukleaire
katastrofen zijn zo verschrikkelijk dat
datgene wat gewoonlijk als normaal (bij
veiligheid) wordt gezien, hier onaanvaard
baar is."

afval, trouwens de hele kernenergieketen,
moet dan ook bewaakt worden. Die nood
zaak vormt een direkte bedreiging voor de
demokratie.
Grote hoeveelheden zeer gevaarlijke stoffen
moeten zeer lange tijd van het milieu worden
afgezonderd. Bijvoorbeeld plutonium. Een
uiterst giftige stof, extreem kankerverwek·
kend; 0,000.001 (één miljoenste) gram be
zorgt iemand gegarandeerd longkanker. Deze
stof moet minstens 240.000 jaar opgeslagen
en bewaakt worden.
De "oplossingen" voor afvalopslag zijn
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Radioaktief afval
Het radioaktieve afval is een onoplos
baar probleem op zich. Onoplosbaar omdat
je radioaktiviteit niet kunt laten verdwijnen
met een draai aan een of andere knop. Dat
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Wij hebben de aarde niet geërfd van onze ouders,
maar geleend van onze kinderen.

(Indiaans gezegde)



WINDENERGlE

Te vaak afgedaan als "lopen met molentjes".
Gemakshalve wordt dan vergeten, dat
windenergie uÎterst belangrijk is geweest
voor Nederland. De ontwikkeling ervan is
door de overgang op fossiele brandstoffen en
later de "droom van het atoom" stilgelegd.
Pikken we de draad weer op, dan kan
een land als Denemarken, met z'n kleine
bevolking, lange kustUjn en veel wind, voor
50 procent in zijn behoefte voorzien door
middel van windkracht. Ln Nederland is 10
procent van hel huidige verbruik zeker
haalbaar. Bij een doelmatiger energieverbruik
wordt het aandeel 15 procent.

TEMPERATUURVERSCHILLEN
LNOCEANEN

De eerste voorspeUingen hierover zijn
al in 1881 gedaan: een warmtemachi
ne die werkt tussen de warme bovenlaag en
de koude onderlaag van tropiese oceanen. De
stof die deze machine aandrijft is verdam·
pend en weer kondenserend ammoniak.
Centrales met zeewater zelf als werkzame
stof zijn in 1930 en 1956 gebouwd_ Proble
men met de koudwater aanvoer maakten een
einde aan deze proefnemingen. Nu hoopt
men in Amerika rond 1990 een 100 mega
watt centrale in gebruik te nemen.

De hoeveellieid kWIl (kilowa tt
uur) van verschillende elektriese
appar~ten, uitgaande van een
gemiddeld jaarverbruik in een
doorsnee gezin.

Natuurlijk geldt, dat bij het invoeren van
nieuwe technieken scherp gelet moet worden
op invloeden op het milieu.
Een aantal bronnen zal niet voortdurend
energie leveren, daarom is een goede opslag
noodzakelijk.
Een recente mogelijkheid is het gebruik
maken van eigenschappen van aardlagen en
daarin warmte op te slaan.

Nederland is er nog een grote hoeveellieid,
maar het op grote schaal herinvoeren van
kolen als brandstof heeft grote risiko's in
zich. Door vrijkomende gassen als bijvoor
beeld zwaveldioxide, maar natuurlijk ook bij
de ontginnillg van kolenlagen.
Het is dan ook noodzakelijk dat bde
re, schone verbrandingstechnieken worJ~n

ontwikkeld én dwingend voorgeschreven.
Dat zou ook met al bestaande technieken
moeten gebeuren, bijvoorbeeld rookgasont·
zwaveling.
Bij de ontginning zou men kunnen denken
aan: kolenvergassing als de kolen nog in de
grond zitten. Maar ook hier moeten veilig
heid en gezondheid van eventuele mijnwer
kers en bevolking voorop staan.
Uiterste voorzichtigheid blijft geboden! Ook
is er duidelijk sprake van een vervoen- en
afvalprobleem.

kosten
100,:'
180,
100,-

4,
140,
l80,
40,
30,
30,
40,
80,
84,-

350,
l70,
22,
90,
12,
20,-

kWh/jaar
500
900
500
20

700
900
200
lSO
ISO
200
400
420

l750
850
LIO
450

60
lOO

koelkast
diepvriezer
wasautomaat
centrifuge
trommeldroger
afwasmachine
grill
afzuigkap
raamventilator
TV zwart-wit
TV kleur
CV-pomp
boiler
elektries fornuis
koffiezetapparaat
verlich ting
stofzuiger
strijkijzer

Er zijn in de wereld nog enonne, voor
eeuwen toereikende, kolenvoorraden. Ook in

KOLEN

Hoewel geen "oneindige" bron, toch een
belangrijke mogelijkheid voor Nederland_ In
waterhoudende lagen op 2000 tot 3000
meler heeft zich warmte verLameld. Dit
warme water kan worden opgepompt en de
warmte benut. Een schatting is dat hiermee
gedurende 200 jaar 6 procent van de behoef
te kan worden gedekt.
Proefnemingen zijn aan de gang o.a. bij
Spijkenisse. Op wereldschaal komt de
hoevcelheid energie van deze mogelijkheid
overeen met die van de bewezen wereld
oliereserve. Bij deze bronnen zijn er geen
energie-opslag problemen.
Elders in de wereld wordt ook nog van
vulkaniese wannte gebruik gemaakt, de
zogenaamde .,rode steenkool". Elektriciteits·
centrales op deze aardenergie werken in
Italië, de VS, Japan, Nieuw·Zeeland en
Rusland. In IJsland wordt de wamlte van
"geisers" benut.

Dit is energie uit organies materiaal: restan·
tcn van voedsel, hout en kultuurgewassen.
Met het brandbare deel ervan kunnen ketels.
kachels en elektriciteitscentrales gestookt
worden. Daarnaast kan door vergisting
methaangas gemaakt worden, er blijft dan
een goede meststof over. Ook uit dierlijke
mest . kan methaangas gemaakt worden
met als rest een goede meststof.
Een andere mogelijkheid is de produk
tie van olie uit afval.
Deze vormen van bio-energie kunnen 2,5
procent van de huidige Nederlandse behoefte
dekken. Extra houtaanplant, voor o.a. de
aanmaak van alkohol, kan nog eens I pro·
cent leveren. Dit laatste, speciale aanplant, is
een goede mogelijkheid voor grote gebie
den in de wereld met als bijkomende voor
delen: terugdringen van de oprukkende
woestijnen en werkgelegenheid voor de
plaatselijke bevolking_ Op wereldschaal kan
JO procent van de huidige wereldbehoefte zo
worden gedekt. Van belang is hierbij dat
alkohol in verbrandingsmotoren gebniikt
kan worden.

Blo-ENERGlE

AARDWARMTE

WATERKRACHT

ZONNE-ENERGlE

ln bergland en op plaatsen met groot getijde
verschil van belang. Is het verval kleiner, dan
moet er meer water beschikbaar zjjn. Voor
Nederland mogen we de grote stromen in het
Deltagebied niet vergeten.
Een andere mogelijkheid is energie putten
uit de golfbeweging. De ontwikkeling
hiervan is nog zeer jong en schattingen zijn
dan ook nauwelijks te maken. Hetzelfde
geldt voor energie uit zeestromen.

De hoeveelheid zonne-energie die de aarde
bereikt js ongeveer 10.000 maal de wereld
energie-produktie. Alleen al in de grote
woestijnen is die hoeveelheid 300 maal de
wereldbehoefte. Vooral daar zouden dan
ook stations moeten komen die zonne
energie in vloeibare of gasvormige brandstof
omzetten.
Manieren om zonne-energie te benutten zijn:
- Zonnecellen, daarmee kan direkt elektrici
teit worden opgewekt, dit vraagt nu nog om
grote aantallen cellen en grote oppervlakken;
- ZonnekolJektoren, daarin wordt water
verwarmd dat gebruikt kan worden voor
mimteverwanning en tapwater, zij kunnen
samen met zonnecellen gebruikt worden;
- Zonnespiegels, door koncentratie van
zonlicht kunnen hiennee zeer hoge tempera·
turen bereikt worden voor bijvoorbeeld de
opwekking van stoom voor elektriciteitspro
duktie of andere industriële toepassingen.
Voor alle drie geldt dat het om beken
de technieken gaat die zeker nog verbeterd
kunnen worden. In Nederland kan zonne·
energie van wezenlijk belang zijn: zo'n 10
procent van het huidige hoge verbruik kan
ermee worden gedekt, bij een doelmatiger
energieverbruik wordt dat 15 procent.
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MINDER ENERGIE,
TOCH WELVAART
Meer energieverbruik wijst op: meer produktie, ekonomiese groei. vooruitgang.
Dus: welvaart?
Er worden steeds nieuwe schijnargumenten naar voren gebracht, die ons moeten
doen geloven dat:
1. groei van de produktie noodzakelijk is voor de ekonomie
2. de werkgelegenheid daardoor toeneemt
3. de produktiegroei en de daaruit voortvloeiende winsten noodzakelijk zijn voor

de fmancieringen van het milieubehoud en onderzoek naar milieuvriendelijke
energiebronnen, minder energievretende apparaten, enz.

Ook in Rotterdam
Bij een redelijke medewerking van het
publiek kan daardoor de hoeveelheid afval
met 6 procent verminderd worden, zo'n
9000 ton minder dus. Bovendien leidt het
gebrUik van oud glas bij de produktie van
nieuw glas tot een energiebesparing van ca.
15 procent bij die produktie. Tenslotte biedt
glasinzameling een tegenwicht tegen de
gewenning alles maar weg te gooien. Reeds
enige tijd wordt in talloze steden glas inge
zameld in glasbakken. In Rotterdam gebeurt
dit echter op veel te kleine schaal. Tot voor
kort stonden in de stad slechts 19 glaskontai
ners. Daarom heeft Milieudefensie er in een
nota aan de gemeenteraad op aangedrongen,
het aantal glaskontainers drasties uit te brei
den. Hierop hebben Burgemeester en Wet
houders toegezegd het aantal glasbakken uit
te breiden met zo'n 100 stuks. Na enige
onderhandelingen met leveranciers en in
overleg met wijkorganen over de meest ge·
schikte situering zal de ROTEB tot plaatsing
overgaan. Een goed voorbeeld dus dat aktie·
voeren niet tevergeefs hoeft te zijn!

Glasaktie heeft sukses!
Een ander voorbeeld van suksesvol aktie
voeren, zij het op bescheidener schaal, is de
aktie van Milieudefensie voor méér glasbak
ken in de stad. In Nederland wordt jaarlijks
zo'n 240 kg afval per persoon geproduceerd.
Het afvoeren, verwerken of domweg opslaan
van al dit afval kost veel geld en energie en
betekent verspilling van kostbare grondstof
fen. Bovendien ontsieren de stortplaatsen
het landschap. Om wat aan het afvalpro
bleem te doen moet men het ontstaan van
afval zoveel mogelijk beperken en het gepro
duceerde afval zoveel mogelijk opnieuw
gebruiken. Het beste zou zijn om opnieuw
over te gaan op statiegeldglas. Dit stuit
echter op veel weerstand bij het bedrijfs
leven. Zolang de overheid weigert om statie
geldglas dwingend voor te schrijven, zal deze
oplossing voorlopig wel problemen blijven
geven. Gescheiden inzameling van glas om
dit opnieuw te kunnen gebruiken bij de
produktie van nieuw glas is wél zeer goed
mogelijk.

Wie zich inzet voor een menselijker wereld
wordt vaak wat meewarig aangekeken. Vol
gens velen verandert er toch niets en zal het
hun tijd wel duren. Deze houding is nÎet
alleen erg negatief, maar bovendien is het
idee dat je niets kunt veranderen gewoon
niet waar. Akties kunnen wel degelijk mis
standen opheffen, al gaat dit langzamer dan
je zou willen. Zo is de strijd voor betere
sociale voorzieningen zeker niet voor niets
geweest. En als je bedenkt dat zo'n zeven
jaar geleden de meeste Nederlanders kern
energie als dé energievorm van de toekomst
zagen, zonder zich bewust te zijn van de
bezwaren, terwijl de meerderheid nu tégen
is en geen enkele gemeentebestuurder het
in zijn hoofd zal halen een pleidooi te
houden om een kerncentrale binnen zijn
gemeente te halen, is er duidelijk iets veran
derd!

************************

stil.
Maar O.a. deze automatisering is toch de
oorzaak van het eenvoudige, weinig afwisse·
lende werk, de vérgaande specialisatie, de
ingewikkeldheid van de grote organisatie en
de moeite die het kost om iets te veranderen:
met als resultaat: afnemende interesse en
toenemend ziekteverzuim. En wat te denken
van de andere kosten die de grote industrie
en op de samenleving hebben afgewenteld?
Nog meer vragen dringen zich op, bjj
voorbeeld:

Vindt u het nu ook zo handig om tema·
ten door te laten draaien en om een
boterberg op te slaan?
Zijn twee of dric auto's, TV's enz. in één
gezin niet een overbelasting van het
milieu?
Weet u al wie opdraait voor zo'n 200
miljoen om Lekkerkerk gifvrij te maken?
Wie betaalt het poUtieleger met uit
rusting die de kerncentrales moeten
beveiJigen?
Wie zal de financiële en maatschap
peüjke gevolgen van een ongeluk van een
kerncentrale betalen')

AKTIEVOEREN
HEEFT ZIN!

WIJ vinden dat dit niet waar is.
aaSt allerlei andere fakteren is produktie

Merk aOlankelijk van de beschikbare hoeveel
heid grondstoffen en energie.
Als de produktiegroei op het huidige nivo
doorgaat, zal binnen afzienbare tijd het
tekort aan grondstoffen nog erger worden.
Ook wel eens de kreet gehoord: ..Ach
joh, we hebben loch genoeg kolen?" Jawel,
maar ze groeien ook weer niel de hemel in.
Moet u nou echt kiezen lussen het stenen
tijdperk en kernenergie?
Nee, gelukkig niet, er is een andere mogelijk·
heid, als men tenminste bereid is in te zien,
dat we niet zo door kunnen gaan.
Wat zou u denken van hergebruik van
produkten, zoals dat nu met glas en papier
op kleine schaal gebeurt en met veel meer
produkten mogelijk is, als ... men tenminste
bereid is investeringen in deze richting te
doen. Dus... werkgelegenheid in plaats van
verspilling.
En nu we het toch over werkgelegenheid
hebben. lijn alle automatiseringen wel even
nuttig? Hebben ze ons in sonunige situaties
niet vreselijk leuk en ambachtelijk werk uit
handen genomen')
En wat punt 3 betreft: Vindt u het nu
ook zo logies, dat wij eerst onze aarde
van haar grondstoffen moeten beroven.
vervolgens haar dankzij onze produktie
methodes mnk nloeten vervuilen, om
tenslotte een klein gedeelte van de gemaakte
winst te besteden aan het gedeeltelijk
hersteUen van de aangerichte schade~

Mmder energie hoeft niet minder wel
vaart te betekenen! Door:
a. een intensief besparingsprogramma (waar

bij uiteraard niet de zwaksten de dupe
moeten zijn),

b. het afzien van verdere produktiegroei.
c. het gebruik van eindeloze energiebronnen

daalt het totale energiegebruik in 2000
tot 65 procent van het huidige en neemt
de behoefte aan fossiele brandstoffen
zelfs af tot ca. 58 procent.

Het energieprobleem is dus nog wel op
te lossen, maar hoe zit hct met onze grond·
stoffen?
De toename van de hoeveeUleid gepro·
duceerde goederen wordt gerealiseerd door
vervanging van menselijke aktiviteit door
machines en instrumenten. Maar hoe dan
ook, het vereist in ieder geval meer grond
stoffen en meer energie, terwijl het produkt
snel moct slijten, anders staat de machine

NIET TERUG, MAAR ADERS
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In het kader van de kursus Milieu en Huishouden zijn enke'''' brochures geschreven, die
direkt ingaan op zaken waar we dagelijks zélf mee te maken t fben, te weten:
Afval Water Energie Was- en Rein; ,gsmiddelen Voedsel

HOE NU VERDER? KERNENERGIE
IS GEVAARLIJK
Kernenergie is gevaarlijk, daar zijn voor- en tegen·
standers het over eens. Want ook de voorstanders
steUen dat het werken met kernenergie een aantal
problemen en vragen oplevert die nog opgelost
moeten worden. Zoals de opslag van radjoaktief
afval. de beveiliging van transporten en keminstaJ
la ties. het effekt op lange termijn van lage stralings
doses op de volksgezondheid en de verdere ver
spreiding van kernwapens.
Als wc maaI genoeg geld en intelligentie inzetten.
dan kunnen wij die problemen overwinnen, zeggen
die voorstanders, want we kunnen niet londer
kernenergie. Risiko's nemen is de drijvende kracht
achter de vooruitgang.
Zolang er geen enkel uitzicht is op het ovef\\.innen
van die problemen is het onvcntntvroord om te
experimenteren met kernenergie. leggen de tegen
standers. We hebben kernenergie helemaal ni!!1
nodig. Risiko's nemen is tOt daaraantoe. maaI abje
niet eens weet welke risiko's je neemt, dan mo..:t
je ophouden.
Rond deze problemen wordt de laatste jaren druk
geschreven. gcdiskussieerd en aktie gevoerd en
rijzen weer een aantal vragen van een ander soort:

Waarom zijn het nu jui\l de machtigen der
aarde die kernenergie zo belangrijk vinden~

Waarom wordt cr zo dik\\ljls ronduit gelogen
als het om kernenergie gaat?
Hoe gaat een maatschappij eruit z.ien waarin
kernencrgie een grote rol speelt?
Waarom worden kernenergie en kernbewape
ning zo strikt gescheiden door de machthebbers,
terwijl het een toch niet ZOnder het ander
geuen kan worden?
Wat stelt een demokratie nog voor. waar
bij het volk bijna alle informatie over kern
energie en zijn gevolg:en. onhouden wordt'

Laten we voor de antwoorden eens gaan zoekcn in
de hoek van de deskundigen. Wat had bijvoorbeeld
het internationale kongres van kemenergit:de!>kun
digen afgelopt:n zomer in München te melden'
Dat kernenergie noodzakelijk is. goedkoper en
.,normaaJ'" gesproken milieuvriendelijker d:lJl andl'
re energiebronnen. zijn stellingen .....aar zij in
principe,van uitgaan. Het \\esten kan niet zonder
kernenergie, dat is \·oor hen een gegeven, maar er is
een groeiend probleem. Steeds grotere delen van de
bevolking in steeds meer landen. krijgen bezwaren
tegen de invoering of uitbreiding van kernenergie.
Dit heeft geleid tot een afremming en soms tot een
totale stopzetting van kcrnenergieprognmuna's.
Dnardoor ontstaat cr weer een achterstand in de
techniese ontwikkeling.
Verder. door de groter wordende tegenstnnd
tegen kernenergie wordt ook het probleem van de
beveiliging van instnUaties en transporten steeds
groter. Deze overwegingen leverden twee konklu
sies op:
1. Uit veiligheidsoverwegingen moet bij de nood

zakelijke invoering of versnelde uitvoering van
het programma gcstreefd worden naar een zo
groot mogelijke acceptatie (aanvaarding) onder
de bevolking

2. Voor die acceptatie zal vanuit de bnt van
de deskundigen een veel posiliever en ovenui
gender beeld gegeven moeten worden van
kernenergie. Wij. deskundigen. zuUen voortaan
meer aan propaganda moeten doen. (Voor die
propaganda is in Nederland onlangs 12 miljoen
gulden uitgetrokken).

Voor deze deskundigen staat voorop: de ontwikke
ling van kernenergie. Daar hebben zij dikwijls een
half mensenleven, hun hele karrière. aan gewijd.
Hun maatschappelijk bestaan hangt af van kern
energie. Kernenergie is dus volgens hen onontkoom·
baar. Het móct ingevoerd worden en liefst goed
schiks. Het .,goedschiks" gaat al gepaard met het
nodige politiegeweld. Wat staal ons te wach
tcn als het niet .,goedschiks" kan'
Binnen het kader van deze gedachten moeten de
antwoorden op bovengenoemde vragen gevonden
worden.

MIlT
Polo..lu... 210. 138 cl<Jge"

EIEIISTOKKEN

lONGEN
U.on;..-", 233, 1620CKl j....,
PlulOl'liulII 239 • 24-000 joOl"
KryplO<l 15 • 10 joor

NIEREN
R,,'hen;_ 106 , I i-

Oe ..dKh.....p'..n ...orcl...
door 011. 'ooI;OtIkli~Yil 1101
I." oo"....... I1.".dl.. 1iIO
",alen ulr..ncloI,,_ Ioue..dle ...
conc.." ••eell plu'oniulII 239
,-ic" fn de ...t;.r~"." h!fd'
'0' liJ"Iboo'le-..r...ijk;n9"''' e"
...i.k.o...." I" de.. ~n de ,__

kO'lUl;gol ""••o'iet
lodiu", 131 • 8 doge"
Cobol! 60 • S i-
Koliu'" 42, 12 ......
"'..-'-i..,. 239 • 24000 j .....

<-

aantal terreinen aktief en geeft het GEB
allerlei tips uit, maar erg konsekwent is dit
beleid niet. Zo blijken tuinders die een wind
molen aanschaffen om energie te sparen,
gestraft te worden met een boete omdat zjj
minder energie afnemen dan volgens hun
langlopende kontrakten in het verleden is
afgesproken! En de gemeente staat wél nega
tief tegenover een kerncentrale op de Maas
vlakte. maar werkt even zo vrolijk mee aan
de instandhouding van Dodewaard door geen
gebruik te maken van haar invloed als be
langrijke aandeelhouder en op sluiting aan te
dringen. Andere punten die om aktie vragen
zijn bijvoorbeeld verbetering van het open
baar vervoer en verrekening naar persoonlijk
gebruik in fiats, bij stadsverwarming e.d.
Ntuurlijk is het ook belangrijk dat aan meer
fundamentele veranderingen wordt gewerkt,
zoals het terugdringen van overbodige pro
dukten (denk aan wapens, maar ook veel
verpakkingen), een demokratieser organisatie
van de energievoorziening en een verschui
ving in de toewijzing van onderzoekgelden
van atoomonderzoek naar onder,lOek van de
toepassingsmogelijkheden van wind- en zon
ne-energie op grote schaal.
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Deze brochures zijn te bestellen bij Milieudefensie in Amsterdam, tel. 020-221366.
Andere praktiese boekjes zijn bijvoorbeeld "Energiebesparing in woonwijken", "Energie
besparing in Openbare Gebouwen" en "Energiebesparing in Bedrijven", verkrijgbaar bij
het Centrum voor Energiebesparing, Wijnhaven 13 in Rotterdam hel. 149884).

AANBEVOLEN LITERATUUR

Na een avond praten over de uitputting van
onze energiebronnen of de gevaren van
kernenergie vragen mensen zich vaak af:
•.Wat kan ik er aan doen?" Veel mensen wil·
len best meewerken aan een beter energie
beleid, maar voelen zich machteloos omdat
alles zo ingewikkeld lijkt en men niet weet
waar te beginnen.
Je kunt natuurlijk nagaan of je binnen een
van de organisaties waar je Lid van bent, zoals
een politieke partij, een vakbond e.d., iets
kunt doen. Een andere mogelijkheid is het
steunen van cen van de akliegrocpcn die op
dit terrcÎJ1 reeds aktief zijn. Soms is het
mogelijk dichter bij huis te beginnen.

In de buurl
Bijvoorbeeld door samen met buungenoten
de huisbaas of woningbouwvereniging te
bewegen de woningen beter te isoleren en
van dubbel glas te voorzien. or door de
energiehuishouding van het kantoor of be
drijf waar men werkt door te lichten en op
energiebesparende maatregelen aan te drin·
gen. Ook is het belangrijk dat hel gemeente·
lijk energiebeleid krities wordt gevolgd.
Weliswaar is de gemeente Rotterdam op een
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Vereniging Rijnmond
Milieu- Energie
defensie Komltee

• Milieudefensie Rotterdam
Tallinnpad 8, Rotterdam Oosterflank, tel. 217311

• Rijnmond Energie Komitee
Vijverhofstraat 65, Rotterdam, tel. 673150

• Toneelgroep Diskus
Zaagmolendrift 11b, Rotterdam, tel. 669011

• Organisatie voor duurzame energie
Postbus 801, Amsterdam

• De Kleine Aarde
Munsel17, Boxtel, tel. 04116-76901

• Stichting voor Milieu-edukatie
Oude Gracht 42, Utrecht, tel. 030-314314

• Energie Anders
Stationsweg 91,3151 HR Hoek van Holland, tel. 01747-5242

• Stichting Voorlichting Energiebesparing
Postbus 503, Apeldoorn, tel. 055-230750

• Vereniging Milieudefensie (landelijk)
2e Weteringplantsoen 9, Amsterdam, tel. 020-221366

• Energie Onderzoek Centrum Nederland
afd. Voorlichting, Scheveningseweg 112, Den Haag, tel. 070-514581

• Stichting Centrum Milieubeheer Zuid·Holland
Schiedamsevest 48e, 3011 BB Rotterdam, tel. 010-148682

• Aktie Strohalm
Oude Gracht 42, Utrecht

• Centrum voor Energiebesparing
Wijnhaven 13,3011 WH Rotterdam, tel. 010-149884

In 1972 verscheen het rapport van de Club
van Rome. Hierin wordt duidelijk gemaakt
dat de wereld haar ondergang tegemoet gaat
als er geen eind komt aan de grondstoffen
en energieverspilling en de vervuiling van
lucht. bodem en water. Voor een aantal
mt!lIs'n was dit rapport de druppel die de
emmer deed overlopen en eind '72 staken zij
de koppen bij elkaar om de Vereniging
Milieudefensie op te richten. Inmiddels is
deze vereniging uitgegroeid tot een landelijke
organisatie met 15.000 leden, voor een deel
aktIef in werkgroepen en plaatselijke afdelin·
gen. de zgn. kerngroepen. Het sekretariaat
zetelt In Amsterdam, waar enkele betaalde
krachten de verschillende aktiviteiten koör·
dineren. Tevens worden hier het maandblad
Milieudefensie en andere publikatles ver·
vaardigd

Akties en ook alternatieven
Sinds haar oprichting houdt VMD zjch bezig
met het signaleren van misstanden en tracht
zij aan te geven hoe het dan wel moet. Samen
met vele andere organisaties voert VMD
strijd tegen kernenergie. Door ir. Theo Pot
ma is een alternatief energiescenario ontwik
keld, waarin overduidelijk aanget'lond wordt
dat kernenergie niet noodzakelijk is, mits er
verstandig met energie wordt omgesprongen,
d.W.Z. méér besparingen en geen onnodig ge
broik. Om te laten zien wat de mogelijkhe·
den zijn van zonne·energie is de aktie "Zon·
ne-energie, maak er werk van" opgezet en is
onlangs een "Eisenpakket zonne-energie"
aan de regering aangeboden. In 1980 is een
voedselaktie van start gegaan. Onder het
motto ..Mond open, ogen dicht" wordt ge
tracht de enorme energie· en grondstoffen
verspilling in de voedselindustrie tegen te
gaan en wordt gepleit voor een betere waren·
wet met meer aandacht voor milieu·aspekten
en grotere zeggenschap van de konsument.

Aktiviteiten van de
kerngroep Rotterdam
Sinds de oprichting van de afdeling Rotter
dam, maart '78, zijn al veel aktiviteiten ont·
plooid. Zo is aktief meegewerkt aan het
slagen van de landelijke Aktie Kringloop
papier; 800 scholen en andere instellingen
zijn aangeschreven met het verzoek zuiniger
om te springen met papier en waar mogelijk
over te gaan op het gebruik van recycled
papier, waardoor bossen blijven behouden
en minder energie nodig is bij de papierpro·
duktie. Voorts is een glas·aktie gevoerd om
meer glasbakken in de stad te krijgen. Samen
met het Rijnmond Energie Komitee is aktie
gevoerd tegen de geplande LPG-terminal.
Naast deze konkrete akties wordt veel aan
voorlichting gedaan. Oe leden van VMD
Rotterdam staan regelmatig in een stand om
publikaties op milieltgebied te verspreiden
en het publiek te bewegen meer aandacht te
besteden aan het energieverbruik in de eigen
woon· en werksituatie en vooral: zelf aktief
te worden op dit gebied I

Begin 1978 was er een grote demonstratie
in Almelo tegen de uitbreiding van de kern
brandstavenfabriek UCN. Na deze demon
stratie werd het Rijnmond Energie Komitee
opgericht met de volgende doelstelling:
Het Rijnmond Energie Komitee is een orga
nisatie die opkomt voor een energiebeleid
dat uitgaat van de belangen van de bevolking.
Met name de veiligheid mag niet onderge
schikt gemaakt worden aan het streven naar
winst. Daarom zijn wij ook tegen het gebruik
van kernenergie.
Om haar doel te bereiken ondersteunt het
REK akties op dit terrein en organiseert die
ook zelf, met name in het Rijnmondgebied.
Het REK tracht zo breed mogelijke lagen
van de bevolking bij die akties te betrekken.
Daarom doet het REK niet aan partijpolitiek.
Het REK staat open voor alle personen die
het met deze doelstellingen eens zijn en daar
voor aktief willen meewerken.
In 1979 vond het ongeluk van Harrisburg
plaats en volgde een demonstratie tegen een
soortgelijke kerncentrale in Borssele. Ook
tegen de mogelijke opslag van kernafval in
Groningen en Drente werd dat jaar massaal
in Gasselte gedemonstreerd. In 1980 was er
de grote demonstratie in Middelburg en de
akties rondom Dodewaard. AI deze landelijke
akties werden door ons gesteund, onder
andere door bussen te organiseren en infor·
matie te verspreiden.

Rijnmond
Ondertussen dreigde in 1979 Rijnmond een
grote LNG (vloeibaar aardgas) installatie te
krijgen. Onnodig en alleen maar risiko
vergrotend en gunstig voor de energieboeren

BELANGRIJKE ADRESSEN

als Shell, Esso en BP. Hetzelfde speelt in
1980 rondom een vergrote LPG-aanvoer.
Bij beide zaken is het REK aktief geweest
met bezwaarschriften en het organiseren van
de tegenstanders. Veel zaken lopen er op
dit moment nog. Bovenstaande is ook maar
een greep uit wat we gedaan hebben en waar
we mee bezig zijn. Ook deze krant is daar
weer een produkt van. Hulp kunnen we
daarbij best gebruiken.

Diskus
Toneelgroep Diskus maakt vrolijk, muzikaal,
politiek volkstheater voor de gewone man en
vrouw in de Rijnmond. Diskus probeert op
haar manier een bijdrage te leveren aan de
strijd voor betere woon-, werk· en leefom
standigheden; kortom aan de strijd voor een
socialistiese maatschappij. Vandaar dat we
spelen voor de gewone "Rotterdammer",
vaak georganiseerd in aktiegroepen, huurders
verenigingen, vrouwenorganisaties, politieke
partijen en vakbonden. Wij ontmoeten ons
publiek in de wijken in kleine akkomodaties.
Wij spelen gratis. Oe inhoud van onze pro
gramma's wordt gedeeltelijk bepaald door de
politieke aktualiteit. Maar als een rode draad
loopt daar onze politieke stellingname door
heen: voor de werkende klasse en haar strijd.

Kernenergie
Wij maken een programma over kernenergie.
Dat doen wij niet omdat het een interessant
thema is, maar omdat kernenergie een be
dreiging vormt voor onze vrijheid van den
ken en handelen, voor het werken aan een
betere samenleving waarin gelijkwaardigheid
van mensen vooropstaat, voor onze veilig
heid en voor ons leven.
Die strijd voor een beter bestaan hoort niet
bedisseld te worden in hoofdkantoren van
multinationals, op kongressen van kernener
giedeskundigen of in frakties van politieke
partijen. Het is de strijd van onszelf, mensen
in de straten, buurten en wijken, het gaat om
ons en wij moeten het laatste woord hebben.
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