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De kerncentrale te Bor ssele
is ond erwerp van een hevi ge
politieke strijd. Het ratifi
cer en van he t verdrag tussen
nederland en frankrij k over
het toelaten van opgewerkt
afVal uit La Hague wordt
door de hele anti-kernenergie
beweging en vele andere groe
pe ringen bestreden.
Het verdrag maakt het contrac t
tussen de PZEM en Cog áma mo
geli jk, waarin de P~EM zi ch
verbindt de financiele
risico's van, de opwerkings 
fabriek i n La Hague mee t e
dragen, en waarin de PZEM
zich verplicht het afval na
behandeling terug t e nemen.
Ratificatie van het verdrag
is vooruitlopen op de uit
slag van de Brede Maa t s chap
pelijke Discussie, zoals die
door de regering nog steeds
gepland is.
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Onafhankelijk van het Cogáma
contract, ia het nodig voor
het doordraaien van de kern
centrale, dat er een compact
opslag in de centrale komt.
De P~ kan de opgebrande
splijtstofstaven nergens an
ders kwijt. De vergunning
voor het bouwen van die op
slag moet binnenkort afge
geven worden. Of niet, na
'tuurlijk.
Tenslotte moet nog steeds uit
gevochten worden of het onge
luk in Harrisburg de sluiting
van Borssele zou moeten bete
kenen.
Waarschijnlijk zullen de ko
mende weken beslissend zijn.
De anti-kernenergiebeweging
heeft al op verschillende ma
nieren aandaoht besteed aan
Borssele. Met name het Energie
Komitee Zeeland.

Het Landelijk Energie Komitee
is van mening dat Borssele be
langrijk genoeg is om ook na
de komende beslissingen - als
die slècht voor ons uitvallen 
door te gaa.r1.
WJm.1.
~·gevaren van de kerncentrale

in Sorasele blijven bestaan;
• de PZEM begint een avontuur

met Cogéma waarvan de gevol
gen weer op de zeeuwse bevol
king afgewenteld zullen wor
den;

• de komende compactopslag ver
groten de gevaren alleen nog
maar.

En:
;-als Borssele door onze acties

dichtgaat, wordt het poli
haast onmogelijk. nog nieuwe
kerncentrales te bouwen;

• als Borssele dichtgaat en
kernenergie daarme terugge
drongen is, komt er ruimte in
de BMD om te praten over die
dingen waarover de discussie
echt moet gaan, zoals:
- democratisering van de

energievoorziening;
- een energiepolitiek geba

seerd op fundamentele ener
giebesparing en gebruik
van stroombronnen;

2

- een energiepolitiek die
niet langer afhankelijk is
van het sociaal-economisch
beleid. maar daarentegen
een wezenlijke invloed gaat
uitoefenen op dat beleid.

Het LEK stelt dan ook voor de
acties tegen Borssele te in
tensiveren. Concreet:
.In het kader van de Pinkster
acties moet er een grote de
monstratie in (de buurt van)
Borssele komen.

Om de mobilisatie op gang te
brengen stelt het LEK tevens
voor over ongeveer zes weken
een landelijke manifestatie
op touw te zetten die er op
gericht is de strategie uit te
stippelen die de anti-kern
energiebeweging moet gaan vol
gen om Borssele gesloten te
krijgen en om de energiedis
cussie om 'te buigen naar een
discussie over de maatschappij
en het energiebeleid daarin ..
Tijdens Pinksteren zal ook in
IJmuiden gedemonstreerd wor~en.
Die twee kunnen heel goed samen
gaan.
Over de onderlinge afstemming
van de acties moet overleg op
gang komen. Wellicht ls het
mogelijk de acties op twee $ch
tereenvolgende dagen te houden.
om al deze ~aken met elkaar te
kunnen bespreken nodigt het
Landelijk Energie Komitee
iedereen uit op een voorberei
dende vergadering op

21 februari om 19.30 uur
in de Gouden ster
Oudegracht 42
Utrecht.

Meer over Borssele op blz 3
en 4, waar het EKZ nog eens
uit de doeken doet op welke
wijze de zeeuwse bevolking
voor het blok gezet wordt.
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Met betr.ekÎt;lnq tot.. bet vraaqlllt.t.tk van de I
opwerking van beet'tr••ll,.1.-., splijtstofele
menten vindt het EIàI, Qat.Out tailieutecl~'"

nischetsOcia.l~po1tt1~keen f~nanciee~'" "
ekonomische :r:e4enen h~t opwuki.nq$kon
trakt tussen }iJZEM en COG.EM1\ geen dO<:;:r:""> !
gang mag vinden. Bet 1a 1n onz(!1 samenle- I
vi,.nq niet. te tolereren dat via een derqe-!
lijk kontrakt onder hat lrfO!n van een za-,.
kelijke ov.-eenk0Jl19t een lng~:tj'pendebé'~

sJ.issing (weVniet.opwèrken) wordtgeno- f
lllen .: Bet i.s onverántWóOrd om. de na Clns I
kOllle.ru,ie generaties QP te aadêlC!1l Iila'tde
konsekwenties'van een derqelijk b&~luitt I
die zeeromvanqr:ljk zij '1. Het. PWl"O!·r!UK I
dat bij opwerking. v.d.;qeD}IUlke wordt·, :aal
minil'Jl<ull 250.00Qjaax: buiten het ni1-U.i!!l"
gebouden. moeten worden. In delte ~r.tode

mag het niet. in ~vurkee.rde· handen val
len. Tevens lIlOet konstant VOOrKQIIl8n wor
den da.t met het ontat.-u:ae QPWlar.kinqsaf-
val l:jeen kri.tikal1ta:ltsQnqèlukken (>nt
staan v Ind:l.en er Wslot,en wordt tat
niet-opwerking van bestraalde spliJtstof-l
elementen, ta-wljl de kë:ttlcent:.tde l.n i
Bo:c-ssele tQch blij ft doordra"j en 7 I:at, ~ 1
PZEM 'trachten eenn:1~u't1 5)psl!i.ilr·eg~ I

f J

Bet' Ener.g1e :Kclmitee Zeeland (EKZ) heeft
na bestudering van àe nota van gedepu
teerde staben van zeeland: "nota inzake
versch1l1en4•.•spekten van de kerncen
trales te Jorasele en OPel" van 22 aug.
79, behoefte deze nota van Kr;ltiet te
voorzien en daar~n een aAntal konkla
81es te vm:binden.

. De ve$tig:L119' van )'>a$is1ndu$triên uit de
aatdoUe-, c;hemi&Che-. én metallurgische
sektor heeft een :ttKlr een~1jdige ont
wikkeling van Midden Zeeland tot gevolg
gehad. De overhe1d1s ten nauwste bij
cle qa.eh.tata ontwikkelingen betrok
ken geweest. In dat kader moet ook de
v.est1qill9 van de kerncentrale in Bors
sele 'WOI'den ~z1en.

Bet m;z .-telt, dat die eenzijdigè in
dU8trl'le~.twikkelingertoe heeft ge
leid, dat de èléht.erst..m. Op iie rest
van Nederland op 'dit gebied kwantita
tief is .ingelopen. Maar kwalitatief zit
tu.dden Zeeland diJt in de problemen.
2'Je vraag vanuit de industrlèn sluit.
niet aall ~ij :Pet Aanbod op de ~beids

~k.t. '2'Je belangrijkste motor van de
.Zeeuwswwerkgelegenhe1d, de aktivitei

.' ten op hetSloegfÜ)1ed, kampt met kon
jtmkturèle ~ st.ruktureLe problemen.
Daarvoo,," hoeft .enalleenmaar te kijken
n&/:IX de s~t.Uëlt..ie J.n d", .scheepsbouw cn
a. arbeidsuitstoot in de aardolia- en
chemiebedrijven. Bovendien zal het: ves'
t1gen van een LPG-terminal, door het in ~

herente gevarenrisiko r helemmerend wer-
ken op ~e vestiging van ander.e bedrij
ven. En.ergie-intusieve. bedrijven kun
nen in ~röand _et de energieschaarste
niet worden toegelaten ,waarbij V"...>Orop
cUent te staan dat het V'estige.n ,'an een
tweede kerncehtr~le nimmer een argument
ma9 zijn.
voor het- EKZ staat vast, dat een kern
o-antrale '81e~ts vlllilig.is voorzever
er geen noemenswaardige lozingenv~ul vllia bè3t.raalde elei1l:enten binnen de een-
radioakt.ivtteit 1» het ~lieu kunnen b:ale toe te .~ssen. ,
~--------'-~-'~:~~-.~".~~~-~--~'-~-~---- ._---- ~-_.j
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~ '!leeft de .PZBM in april ' 79 a1
v_t een vercjU1U11ng auM1evraagd, WUJ,'

tepn het BQ buwaar heeft. aanqetekend.
Z01enc1 niet duidelijk is wat de toeqe
voegde onveili<Jb*14 is aan de kerncen
trale en wctde all'1euqevolqen van een
de~U.jk apalaqngime zullen zijn, aaq

,; wlqens het BQ gMn vergunn.i.nq worden
vuleencS. Ook in april 1979 vroeg de
PIEM aan de reqerJ,ng toestelJllllinq om een
nieuw gebouw voor de opslag van Laaq
en Middel Aktief Vast Afval (LAVA en
"'.VA) te ..-oqenboUW8D. Qadat in de ver
gunningr!iaanvraag grote ondu1del~jkJleld

OIlItI."ent de J!lQgelijkhfilden van lozinqen
in het milieu blijft bestaan, vindt. het
ElCZ (,3at dit gebouw daar niet mag keaen.
Bet. probie. van de opslag van radio
akt.ief afval is .nog verre van een op
1088in9. Dit za.l volqens het ElCZ leiden
tot het: lanqdurig opslaan van dat afval
in de kerncentrale tE! Borssele. Daar-

t
mee wordt een bela,ngrijke en onvrij
willige taak aan toekomstige genera
ties dooxveschoven. Willen we het af-
valprobleem op een overzichtelijke
schaal hOuden, DlOéten we, VANDAAG de
prodUlctie Van dat afval in KERNCEN
'l'R.IL8S' S'l'OPPEN.

•
DURE STROOM

Qa de zak. echter in alle openheid te
kunnen ov_zien is volledige openbaar'"
heid van belangrijke stukken een bU..
·t.ere nOod-..ak. Bet. is gewon te qek,
dat de ~~tand.ers van kernmerqie
alles 1n het werk moeten stellen om
achter relevante infoxma.tie voor de
bevolking en haar v~u::..t.eqen'lik)Ordi'1er.s
te kómen.
Uit alle 98Qijfeî: 18 het het 'En dui'"
delijk geworden, dat de huidige be...
stu1U:4ers niet wetetl waar ze me.t de
kerncentrale aan beqonnen zijn. EOn:
ding is echter duidelijk : een qroo~

scheep... bijdrage van de bevolking in
de winst van o,a. Pech1ney via een be'
schalllend lage elektriciteitsprijs 1$
voor }1etElCZ onaanvaardbaar!, DaUODl zal
het kontrakt over de leverantie van
strcom door de PZEM aan Pechiney o
pengebroken moeten worden.

DISKUSSIE

Het E1CZ vindt dat de samenstelling van
allerlei prognoses op basis waarvan
het produktieve~oganvan elektriciteit
in Nederland stelselmatig opqedreven
wordt, ter disku,ssie moet staan.. naar'"
voor is het noodzakelijk dat ook de
doelstellinqen van' het samenwerkingSM
verband van elektr1c1teitsproducenten
(SU) op een demokrat1sche wijze wer
den vastgesteld. OOk otent volgens het
ElCZ verzet te komen teqen de (inter)
nationale druk om Zeeland tot ènerg1e
producent te veroordelen. Het zal an
ders neerk<llllen op een eenvoucli9 ruil
han4eltje tussen fundamenteel onge-
lijkwaardige partijen, waarbij de
Zeeuwse bevolking weer volledig buiten
spel staat.

Het EKZ eist daarèllJ eer. ontwikkeling-s-
, Inplaat,$ van hetel:'kennen van de beleid waarbij de nadt"uk op energie-
werkelijke financiêle en ekonomische ex'bensieve en arbe1ds-i:Îttensieve pro"
konsekw$nties van het in bedrijf hou- duktiepros~ssen k.omt te liggén.. De pro-
den van de kerncentrale in Borssele vinciale bestuurders zullen moete..'1 ko-
wordt voor de lIOveelste maal getracht men tot een provinciaal energiebelc:rid
de zaken rooskleuriger voor te stellen waarin besparingen een integrale rol
_ ZIJ z:Ljn•• « Voor het E1CZ zijn aller- spelen. voor een meer denlokra:ti$ch vast-
lei berakeriinqen zinloos als we let- gesteld elektr.iciteit5}~leiàzal volgens
ten op de kol1t1."aktuele prijs VOOr a- bet EKZ een EKONOMISCIm F.E.RNBBSr..:.tSSING
1:oansuoom. aan Pechiney. Deze kon- over zeer ingrijpende beleidspunt~n (~n-

traktprijs is minder dan 3ct/kWh, de vermi.jdel1jk zi;in •
huidige produktieprijs (volgens GS) is Bet Zwartboek kerncentrale Borssele
alG ct/kWh, terwijl het .!KZ aantoont. is te bestellen .bij EKz:'

da.t. de wetkelijke .Dl1Cleai.re ka.stpr.ijS . postbus 2~oa.,..'meer dan 12 ct/kffh bedraagt. Middelb'~9"

~ ~krant" -:--_•._---,f!!J' _. . ~ ~ .. ~,. _ ~ , ..
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WerkgrOPR Ener~!ed~$kus~t~

Op 31 janua;;t.i vond de {oot'$pron
k.elijk op 9-1 geplande) verga...
der.inq van de W.i:. plaats.oe
·4erc;ie.. Hoofdonderwerp: het vas-t.·
g,tell,.én van de uit:9a."'l.9spunten
v~n de W.E. Off.i~ièel namelijk
is de W.E. nog atee.ds in op
richt.ing en Ls nog niet vast~

geleqd wat voor funk:t:.ie de W.B.
nu .eigenlijk moet krijgen.
'llwee và.n de initiatiefnemers
van de W• .i,i;. stuu:r:;den een con
cept vooz die uit.cj"angspunten
rond. In het LEK vond lnen die
inhoudsloos. De enige omsch:n.j
vinq van de .funktie van de 'VI ,,E.
was hèt stimulere:á van de dis""'
:ftuss.ie eB bewustw~dil'lg over
energie. Ret L~~ diende d~ar~~
een ander voorstel än , Dit
was een samenvatt.ing van de
zaken waar qe antï-kernenergie
beweging voor s;crijdt ;tel'Je~)
kerl1ener:g1e, Verhr~ik van çaa.rd
9«5 ten goede van de nederland
sebevolking, rustig aan met
steenkool, het on"t;wfkkelerl van
àlternatieven en e.n.eryie.hespa
r1ngstechn:!.:eken als belangri j'.ite
a«n~etten tot een iimdere ener
9i.epo~~itiek. Te~vens werd in di t
LEK-concept v~s·tgesteld dat een
betere energlepoli ti.ek .op demo-:
kr;rtische wijze tot ,st...nd dient
te komen, waarna gesteld wO:t:dt
da·t de W.E. 2:iCh 'zal inzett.en
~oor de mogelijkhêid t~l·bate
van de energiepolitiek in t~

griJpen in t\et soci.aal-~kono
m:ischbele..id, voor de dernokx:a
'tiser:i.ng van de ·elektric:i.t.eits
sektor en de' OVèl.'::i.gé. energie....
sek1;:.orèn, en vOor .openbauheid
van gegevens en e~n ruime ver
spreiding daaryan.

Best eigenaardig was dat !n de
diskussié Qverde beide concept
en aneen' l1E,d:. ·)I".ernenergîes ta;n.d
punt als probleem naar voren
kwam. Het. I,EK fonn:ulee'r:de di t
punt als volgt "Het gebruik van
kernenergi,!J wordt af3el!~zel;l.,

vanwege'de ge~aren Voor mens en
milieu, zCMel op h~t gebied van
radioaktieve straling, thermi
sche verontreiniging', ongelukken,
afvalproblemen e...d., als op het

'gebied van de vêr~preidtng van atoOA\
~tapens -en de hedreigiIJS van de, deni:O
kratie 400r maa.tregelen die 'nodig
zijn om de splijtst~fçyelU$ te p~

waken. Pi·t houdt ook hi dat bes t,r,8!1
de nederlands~ kerncentralps stopge
zet disnen te worden; even.als het
O\..~p:r:ojekt, het Ralkar.p:rojekt ë.n het
ondérzoeknaar mogelijkheder.. af~al
in: de noordelijke ~outkoep~ls t$
dumpen. Tevens moet N~derland éen
aktieve ahtikernen-erqiepo·:l.it::iek CfP
1nter.nàtionaal nivo gaan: TJ"oet:EHl l

! .

Van' de .28 aanwezige org~~isatie~
waren:er ,9 zondèr' meer voor het: ~i'"
con.'eçi;; hie:t:'onder na.tu.p.:r.'1.ijk Qe.
(J) aariwe;!:ig~ 1$:[(o1'g'. Q'F.! Ue~~ioltrtlde

J eugd.:qÀ.ad· en Greenpea.ce.
Hl oi:'ganisaties waren het inh.oude
lijk .wel o.ngeve~r eens me·t het L~K I

maar w~ld~n zich om. taktische ~ed~

nen niët:: achtel; scl~aren. Hie];to~ be-
h60rden 003,. d~ Wadden~èe:vet'eni9iIlgJ
fiff:.rkgroep Nieuwe ~Le"!"leJlsst.ij1, Natuur
en Milieu, de Rleine Aard~ e~·de

NCDB (pét sekretartaat v~~ de ~.~.).

Têgen de'1nnoud va~het ~SKvc.~rstel

war~n de Nederlan.dse Christ.en. Vrou..
wenbond , de Nèderlàl1d::Je Vrouwel1raad,
1'1et l'tatholiek lande'lijk .Cent,rUIn- VOO!:
MaatE?ehàppij ontwik:ka.1:.in.9' en p~:x
Chri$t1.. De Q'!1'er,ige ·'~ri.j.f (.)rgani&;;tt,ies.
epraken geen m$nir.g ·uit.
Voor het LEK w~s .het du!delijk dat
sam{;:nwe.rk:Lng ~onder. a:l"1i.:j....ke.r11el'1erqi.e
u1.tgangspunt geen zin h~d. Het mee""'
werken· aan een 111.:f:ormatie:k.a.m,pagnfa.
die j~ist op dat· punt geen. ~ui4elijk
h-eldverscÈl'aft kan Q.l'leen :maar t!gen
ons werken. Pe Voors~anders van kern~

energie 'z,ullen ovez hün sti3l.i'i~puneen
n~lijk g§'n onduîdelijkheid laten
best.ae.n. De genoemde vr:ouw\·:m.o~9ani

sat~es lieten e~~ter duià~lij~ Weten
dat. zij -eru1't. zouden sta})pen a.ls het
l$BKSt~dptin't; e4uoor kwaJlt. Uitein,,lel!jk,
~ls'het ei van. Colu~us, ~wanl een
e~romis tot stand da~ 1nhieldd~t
de W.•E. weliswaar g~e.n anti·..kernen:èr
gie-akt::iegroep werd, ma.ar. -W'èl in haar
informatiewerk. de Ln de maats:chappij
levénde anti-kernenergi~stan4puntèn

henadrUkt. Oit omdat de overheid ,en
het over medta en: gèl,dbesdükkende
bedr.ijfsleven een grote voorspro~g

heDben op tiet géb.1ed van de versprei
dinq ·van materiaal en d~a~door de



diskussie Gen.eei getrokken dreigt
te worden.
Een groepje, bestaande l,).it een
vert:. van het LEK, een van de
Hervormde Jeugdraad en een van
elke van de b"ee genoemde
vrouwenorqanisaties, zal nu een
nieuw concept samenstellen.
liet werk van' de informatiegroep
van de ,t.q. E .. werd instemmend ont
vangen. Qeze groep kon daardoor
gewoon veJ;der gaan met haar werk.
'J,'erislótt.e nod.i:qde Eric-Jan
Tuininqa, als voorzitter van de
Initiatiefgroep Energiediskussie,
de werkgroepu~t enkele vertegen
woordigers te sturen naar een
door, de 1. e. op '11 febr. georga
niseerde perskonferentie. Afge
vaardigd 'werden: ~emand namens
het LEK, namens de Hervormde
Jeugdraad, namens de Ned. Vrou.
wenraad en namens het LandeUjk
Milieu OVerleg. OOk Akt~e Stro~

halm zal aanwezig z.i,jn en haar
BMOaffiche pr~senteren~

Evaluatie van deze vergadering
in het LEK

Hèt is duideîijk dat de W.E. niet
de funktie .van afwij~,dngsfrorlt

gaat~rijgen. Teveel organisa.ties
vLnden het belangrijk de Neder
landse Vrouwenraad.erbi.j te hoü
äen. En deze raad is 'een over
koepeling van de belangrijks~è
vr'ouwenorganisaties redbts van
de PPR 'en PSP. Deze samenstel
ling .dwingt" haar tot een a-poli
tieke opstelling. Èen anti-kern
enerqiestandpuht van de~ club
zit er voorlopig dan ook niet tno
De IKB trekt hieruit de konkIusLe
dat verder werken in de W.B. zin~

loos is en stapt eru~t. ,1;>a andere
organisaties willen in de w.~.

blijven werken, omdat op het ge
bied'van de informatievoorziening
qe kans.en niet verkeke~ z·.ijn •.
Pe W.S. kan nog altijd een ro~

spei~nin het in milioEmenvoud
versprei4en van materj.aal dat
in 9rote'~ijnen overeenkomt met
wat wij voorstaan. En dat deze
verspr~id1ng er moet komen is wel
duidelijk._

wat wil van ,Aardenne?

Van Aardepn~ zou op 4 februari

'·6-

praten met leden va~ ûe vaste kamer·
konn:n.i.ssie vOOL' de ke,r:neneJ:gie. Dat
werd weer eens uitgesteld, IlU. tot
25 febr4ari. Ook andere aanwijzingen
zijner dat hij helemaal geen haast
heeft met de start van de BM.D. Het
gaat er daarom naar uitzien dat dit
cä rkus pOnS echt goed begint aan het
einde van dit jaar~ De BMD gaat 7.0
samenvallen met de verkiezingst.rijd
van 1981 voor de TWeede Kamer. of
dat een voordeel of een nadeel is,
is' nog .n:iet duil1elijk. '
Ondertussen heeft van Aardenn~weer

wel lat~n blijken da.t de hele qrqu
ment.~tie voor een demokx..ati$t;::~ ener
giebele:fd nem gest.olen kan worden.
Hij heeft de namen gepubli.eeerd an
de leden van de Raad voor Energie
Onderz~k. Deze REG is, zQal~ stesds
in' c.le!'gelijke rade"l r sam.engest-eld
uit mensen ui·t, het h'edrijfslev€m,
overheidsins ti tJJten, ele'ktr:ic:l t.eJ ts,...
l,ledrijven" on, enkele; unive.rsH:.ëlÎ.re
kopstukken. 'l'enslQtte· zijn nóg twee
stoelen open voor Natuur 'r:1;tl. Milieu
(een) è~ de vakbonden/konsumenten
eorganisaties . (saJ'lle:n, een) r

ka.--1didate.n Cees Daay Ouwer.:s en Wim
Turkenhurg (beiden door N&M voor>
gesteldizijrl door heer A,ardel'rne te
licht bèvonden{~). Dit is voor N~M

I1mll$idillg v~d$r maar af te z Len
van deelname.
De REO moet de opvolger ~orden van
de LandÉllijkè 5tuurg:c.oep Energ'ie
Onder;oek. Dez~ LSEO viel onder de
nûniste~ va~ WetenschapsbelQid. De
minis·tér vanekonondscheZaken en
de Algemene Energie Raad vcmd het
werk van de'LSEO te weinig op de
korte, t'E:~rmijn gerich t en t.e weinig
ekonomisch onderbouwd. De P.EO valtnu direkt onder ekonomtache zaken.
Dit is een tendens die al enkele
jaren aart' de. gang is : alles over
energie naar ekonomische zaken ..
De leden .van de (voorlopige) REO:
Rietj'ens, TH Einhoven), .13unge (NEOM) •
Goeqk6op (di~. ECN)/ Kraak (VEqGIN),
Latsko (TH Delft) t Nijs(RSV},
Parmentier (TNO}, Revallier (DSM),
van Erpen Rooyaards (K:EMA) t SQroer
meier (Erasmus Un.) I Verheus (Shell),
IJff (lid ,gedeputeerde sta~en 'Noord
Holland, PvdAer, géén tegenstander
kernene;ç'gie) •
Wé~r een klub die zo snel mogelijk
wef!!lr opgedoekt moet worden!
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VIERDE INtERNATIONALE KONFERENTIE VAN DE ANTI-ATOOMBEW[GIHG
tHEIögoR.!{MQÇU!tIHI ):~7[o: JJL1l]!~IJ}Jsq: -,.... " ' , -
VOORLOPIG VERSLAG.

, ,
Aanwezig pl/m 150 deelnem~rs uit
Baskenland~Frankrijk,~e$tDuits
1and ;Bel g·l ä .luxemburg !i,Ne-der'l and.
Engeland,lwitserland,Denemarken,
Zweden.Verenigde Staten,Canad.,
Brazilil.
!lelan9rijk~te bes'luit~il en gefor."
!Buleerde etsen.
+tege'rl 'atooriI5(;wap~nin9 i n het

al gemeerl.
+tegen de plaatsing van Pershing
'en Cruise m,iss i les , x)

+stop export van atóomtec.hnologie.
A~nbevelin9:Yersterktesamenwer
king mei de'Vredesbeweging~de an
ti -kernenergi e.be,wegi ng zou i n ten
siever.moeten meewerk~n aar. een
campagne. tegen atoombewapening.
Urani lJm~
,Stop urärdummijnbauw en de ;n
en uitvoer van uranium.
Aan.lJeve 1ingtUl ~

\T'ers tark te 1nformati e-ui twi, sse li ng
tussen de anti~kern.eflerglebewe

ging en de grQepen die zicn bezig
houden met strijd tegen u~anium

mijnbouw.
Priorite,i t voor akties tegen
uraniumtransporten.
lage stralingsdosis.
Druk op äe nationàle regeringen
om de onderteken i n.g van de fl1 euwe
normen van ICRP";'26'te voorkomen.
YakbeweJ)ing werknem.l:rs.
+ver6etêringvan arDëTiSomstandig
heden in denukleaire industrie en
stimuleren van de diskussie over
1age stral i n,g.
+35-urige werkweek.
+transfer van investeringen van

de nukleaire ind~str1e naar duur
zame e.oergi ebronnen.

Energi fiproducenten en du~rzame_
eriergi~ronnen. '
#STREVENNAÄft WETTELIJKE REGELINGEN

DIr teru91eve~ing va~ elektrici
'tel t aan het net mo,gel ij kmaken.

+bevordeting van ontwikkeling
va~ duurzame energiebronnen dQor
de burgers zelf.

+verandering van tarievenpolitiek
zodanig dat besparing beloond
wordt.

+eisen van zendtijd voor het pro-
pageren van duurzame energie~

Wel aangenomen met een krappe
meerdel"tleid en daarOl1l besloten
niet in het proto~ol op te ne
men:democratisering van de ener·
gievoorziening,

~!e.r!!§l!i~
ëT'S1'vrHrát i ny en ont.s lag val;
strafvervolging van anti~ker"
energje aktivisten.
versterkte internationale in
formatie-uitwisseling ~ls basis
voor een. i~ternat10nale sol ida
riteitsbeweging.
op v~rtoek van de konferentie
za' ~ISE een nieuwsletter star
t~n,~peciaal gericht op repres
sie.

AKTIESMET PINKSTEREN;
"F'rä'i1'Ië:?"; j k .1 a Hayue':- ._-
De' rr"'änsen w"fneri" op 78 en 29
junl een manifestatie in la Ha
gue houden.Ho~wel een maand na
Pin~$t~ren wil men dit zien als
onderdeeel van de fnternationa"
le akties.
Oe aktie in La Hague vindt plaats
onder het motto:geen opwtrk1ng~

geen extraktie van plutonium,
stop SU,per Vent}t{def)"ansen leg
gen eèn "di rekte 11 ok tussen la
hague-opwerking en Super Fenix,
stop ~~ repressie in F.u~opa.

In La Haguewil men een vreed
lame manifestatie houden waarbij
t~dere mogelijkheid tot konfron
tatie met de politie wordt ver
~eden.Men wil zich daarbiJ voor~
al riehten op de inte~nationale

pers.Het idee is aar. de wereld
~utdelijk te maken dat La Hague
niet funktioneert.Vanuit dat gege~

v·en hoopt men int1!rnationale druk
op de Franse regerlng op gang te
krijgen.

x)na énige disk~ssie we~d~n de 4
hoofdeisen van de A'meri k aanse
Coalition f~r a non-nuclear world
overgenomen:STOP NUClEAR PO.WER1
ZERO NUKLEAR WEAPENS.FijLL EM
PLOYMENT;SAFE EHERGl
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PtNKSTERAKTI~S lNIJ~ij~
-.c,.' .:. ........ rr-""",",,,

..__ - ==':'1'")1' --- ""''''--î
CINECLUB IN ~ElP~~QP. I

Het LEK ontving van tinéclub
een oproep tot ste~n, De vraag
naar nieuwe films IS zo groot
~at de opbrengsten uit verhu~r
niet voldoende ziJn om e l l e
nieuwe films te beKostigen.
Oaar de rekeningen voOr
"Liever vandaag aktief dan mor-
gen radio-aktief u en '
"Meer kerncentrales· nog niet
betaald zijn~ dreig2n deze
films uit de ,roulatie genomen
te worden. Dit t~rwijl er nog
steeds grote vraág is naar. beide
films.
Cinêciub vra~gt daarom steun.
Dit kan b.v. in de vorm van een
donatie. Bij f 60~- of mee,r per I
'jaar ontvang je bet 1 nformat,; e...
'bulletin: 'I,
~iro van Cinêclub: 2692929 r
t.n.v~ Cinêclub ll Amsterdam. (,

"Geen AtoomafvaJ i~ lee
Kernenergie Hee"

Op 14 februari wordt in Haarlem
het Samenwerkingsverband Geen
Atoomafval in Zee opgericht.
Plaatselijke grQepen uit de
Randstad, milieuorganisaties:
politiekepart1jen en het LEK
zullen hierin samenwerken.
Op 2,4 mei zal hieruit een grote
dem'onstratie volge,n. gericht
tegen de jaarlijkse dumping
van radioaktief afval in de
Atlantische Oceàan, afval dat .
in Petten (bij het EeN) verpakt
wordt :en in Ijmui den in scnepen
geladen: 2,4 mei völt in h~t
Pinksterweekend en de akt,e
wordt dan ook gehGude~ in. het
kader van de internationale
f'inksterakties.
l)e demonstratie valt "niet samen
!!let 'de vers'cheping., Hij 'is dan
ook voornameli,jk bedoeld ~m

aandacnt te krijgen ~oor het
probleem. tr is'een demo~stra

tie gepland met daarr.a een
manifestatie.
Alle hulp is welkom~
Samenwe~kin'gsverban'dGMR
Atoomafval in Zee,
Uranusstraa~ 16, IJmuiden~

. 02,550-30840.

Spanje
Up viFschillende p18~tsen in
Spanje~ maar vooral 1n Baskenland
wil Men met Pinksteren d~ dop~
herdenken van Gladis del Estel
Morena, die vorig ja"ar ll!et.d~

Pinksterakties door de pol1tle
vermoord werd.

Wij hebben de relaties m~t 80:
ssele en de aktuele ontwlkke11ng
en daar ingehracht.

Belgie
Tot onze verrassing deelde een
vertegenwoordiger van hetCAN
(brussel) mee dat er met Pink
steren een internationale mani
festatie in MoliDessel komt. Bij
navraag bleek echter dat hier nog
over besloten moest worden. On
dertussen weten we dat er inder
daad besloten is om pas tn het
nijaar iets te organtseren.

fl"ûnkriLR
rTzas.· Fé'ssenhe'im; Beter gezegd.
lutterbach (dorpje bfj Fessenhelm)
Hier zijn plannen voor een demon
stratie met Pinksteren.

Zwitserland
ltffert wel ·plannen. Nog niet kon
kreet.

'Nederl and
z;'e rest van dit bulletin.
Over Ahaus bestaat nog' nnd~tde
lijkheid.

Sea,brook {V.S'.}
Rier wil meh opni&uw een demon
stratie houden met Pinks'teren:
di rekt-e gewe1dl oze aktie.,

ANDERE AKTU:~

23 maart is er in Zweden een refe
rendum over kernenergie. Een bre
de samenwerking van politieke par
tijen, milieuverenigingene.d. is
tot stand. gekomen om het meest
gunstige alternatief dat geboden
wordt (binnen 10 jaar alle kern
centrales dicht) te steunen.

26 aErtl~ Mars ~p Washington. ~as
sali aanpak, gesteu~d door ,de nele
anti·atoombeweging van de V.S. In
Europa wordt geprobeerd dezel!de
dag kl e i n-ere so l t dari tef t'sakt1 es
in te richten.
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Be laatst verschenen informatie voor de anti-kernenergiebeweging

Katernen-2000, ,79-1
postbus 2000 1 Amersfoort
"Energiebeleid e~ VerteerU; ge
schreven door de liiitiatte1"groep
Wijs op Weg. Dele brochure is
uitgebracht in verband met een
aktie "Verkeer en Energlebespa
ringD. Er wordt door deze ini
tiatiefgroep een manifestatie
over dit onderwerp v~orbereid.

Bulletin of Atomie Ycientists~
dec. ,79
VRenewab 1e'sene'rgi"es :'fiow mudi
and bow renewable: Institutio~

nal responses to Three Mile
Jsland. the u~s. anti-nuclear
movement I:

Theo .Pctma: I'Het vetgeten
i'ëenarfo'lTgeruchtmakend boek
over een toekomst van Neder
land' met behoud.van welvaart
en een aanmerkelfjke afname.
van energieverb~uik.

Bfta 15-1 en 29-1.
trv:eFschiest,r. 57 ~' Amsterdam
In· dit ut t stekende , vooral
op techni ei gel"ichte blad
staat elk nummer wel wilt in·,
teres~ants. In 15-1: BelgischE!
energiebeleid geen grap en
de strijd kolen-k~roenergie ih
Groot-Br'ittanie, dee.12.:Tn
29-1~ deel 3 van dit, verhaal
over Grorit-B.tttanfe. Het
voorbee 1d van Denelita:rken van
een 90ed ener9iebe)eid.-Atoom
raketten eh vree4zaam gebruik
van kernenergie. Ander soort
werkgelegenheid,l<ommentaar van
de Be'zi nni ngsgroep Energiebeleid
op 'de Energienota van van Aar
denne' integraal op-genomen.

Ekonomisch-Statistiscn Bulletin
16-1'en Z3-1: -Energie-onder=-
zoek. Algemene EnE!r,gie Raad.

:Epe Y'g i aAn dE! rs
Gaffelsfraat 113b. Rotterdam.
Brochure over aardw,armte fn
Nederla'nd.

Komitee YQor de Rechtstaat
fHnahassastraat 1,' Amstél"öam.
Vertaling van de rede van Robert

Jungk r uitgesproken op 1812-78 in
Falkenhèim. BRD. Onderwerp: Aantasting
demokratiSche vdjheden door atoom
energie. Met een voorwoord van het
lE-K.

Che~ischWeekblad 24~1-80
"She11 kole,ngas voor P'NEMce'ntra lel'

.inSEB\lll et i il j anlf-elJr. 80
'2ê Wete'r-i ngplantsoen 9, Amsterdam
o.a, aandacht voor het zweedse refe
re'1dum en uraniumverrijking bver de
he1e Wf:'re 1d.

IT kan, Ande-rs" fp.br. 80
Päs't'D"üS 38?~MAms terdam
"Ge,heime as Bonn-Pr-etor'ia-Rio, h,oofd
1'0,1 voor e x-n azl s , Welke ral speelt
Urenco in AlmelO?

~.n-d~v·c~tren'ts" febr/mrt', 80
llIäo WJthout Atom'k ra ft ~ a 1es son
frDm Denmark in n~clear resfstanc~;

S,.eabrook Saga; '1 t s a Tl- s pace OCCliPl
cal (antt-n~clear gueril1a t.cttcs).

V.red(!.~opbouw, jan •.a'u .
'Parfêweg 9" 3581 PA.· Ut recht.
Energiebeleid. Nato en Aardolie" An
dere, Energi.reklame. O't nOmmer, is .
geheel ,aan dit ond,èr.werpgewijd'. Bij.·
drage'nvar:i,oa. Bram.vd. Lek, Erik
vd'. Hoeve.n. Thee Potlita~ Sietse,leef--

·1 ang. ' .
. '. .

Not;, Man,Alart,' febr. ,80 ,
Ene rg1 e 'e"nOem'okra't i è; Ur-ani ummin ing
in ~he SouthWest; Da~f.l El1sberg
~olds forth on matters ~uclear-reac~
torsi weapon~ and so; the nuclear
blowdown.

Geor~fisèh Ti dschrift~ 179-5
etrnenergl e , 'oor aer ell van loon

(KptA), Kernenergie --en de toekomstige
~nergte~oorziening in Ned. en in
Èur~pa donr L. 'Jan sen ..

En~rgiespitttu~, jan. aD
6'tä'd y.an het Ecff. met hied n ilet
m,emor-andulII van het EeN over d~ Brede
MaatSGh~ppelijke Diskussi~ dat zé
indertijd aan de Tweede, Kam'erktommissie
voor de k~rnénergie aanbood. Zie ook
vorige tEKbul1~tin blz. 3.
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AKTIE Ebroehures
In het kader van de aktie E
hee:ft het centrwol inmiddels
twee brochures uitgeb;rQcht:
- energiebesparing in woon-

wijken.
Deze brochure geeft 0 •.8. sug
gesties aan plaata~lijke groe
pen hoe een bijdrage te leve
ren aan het gemeentelijk
energiebeleid.
- energiebesparing in be-

drijven.
dit boekje is geschreven voor
werknemers in de industrie,
in samenwerking met. de
Industriebond FNV.:

Betde boekjes zijn te bestellen
bij:

Cent~ vQor Energiebesparing
Sohiedän.lse Vest 42e
3011 BA Rotterdam
tel 010 - 149884

ATOO'MAL.A.RJ4
uonafnankelijk kritisch tijd
sohrift over kernenergie en
de gevolgen ervan"

De drentse en groningse alarm
groepen komen met eëngehee~

vernieuwd en zeer goed verzorgd
blad. In dit nummer o.a. het
verhaal hoe de AAP~Anloo vast
beraden ingreep toen de TNO
wilde boren voor grondwater
Onderz.oek. Verder artikelen
over proefboringen, BANaoties
en de BMD•.
At~omalarm is bestellen bij:

Jan Brinks
W.A. Scholtenstraat 11a
Groningen

ATOOMSTAAT
Het Komitee voor de Rechts
staat heeft ter gelegenheid van
het bezoek van,Robert Jungk
aan Nederland, eind vorig jaar
een brochure u~tgebracht.

Het is een. vertaling van een
rede die J~k op e.n manifest
tatie in Falkenheim gehouden
heeft. Voorwo-ord van het LEK.
te bèstellen bij bet LEK,
2~ Weteringplantsoen '9
Allsterdam
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ARBEID EN MILIEU nr. 2

"ENERGIE EN DEMOKRAT.TSERING"

Het tweede nummer van Arbeid en
Milièu is een kolfje naar de hand
van anti-kernenergie-aktivi$ten.
Dit blad is opgezet door mensen
uit milieu- enenergiebeweging.
politieke partijen en de vakbe
weging, met de bedoeling de dis
kussie tussen deze organisaties
te stf~uleren. .
Het themadeel van dit tweede
nu~mer bevat de volgende artike
len:
-Ta.1-stra: BMD a l:e toetssteen

VQor demdkratie
-van Ooyen: BMD~ nee of bijna

nee
-Internationate vakbónd van
energie-arpeider8: E1-ektrici
tijd en kernene:r>gie

-interviews over:
-Kolen of MiZieu:een betang?n-

gevech* binnen de vakbeweging
-De kans op sukses van koppe
Z.aa~8: r»,a1'mtirJ-krachtkoppe U1fg ~

kansen en probtemen.

Verder in dit nummer polemieken
over LPG~ MER en fosfaten. Ten~

~ZDtte d~88i••s OVer ene.gie~

asbest en OVer milieu en r»erk
ge 'tegenheid.

losse numme-rs ~ t n de goede boek
handel of bij VNI), tegen oyer
ma~ing van f 7,-- op postgiro
102nOO, VHD, 2e Weteringplantsoen
9. Am~terdam (ovv. Arbeid en
Mil i eu 2)
Abonnement: f 17,50 voor vier
nummers: st. Arbeid en Milieu,
Middelburg, gtronr. 4495231.
Voor kwantumkorting (30-%, exkl.
portokosten), even een briefje
naar: st. Arbeid en Milieu

Dam 47-49. Middelburg.

EKOLOGIE 8

NAAR EEN ZONNE-ENEnGIE MAAT
SCHAPPIJ, een scenario door
Barry Commoner vertaald en
van voetnote:p. voorzien door
de Ene-rgleg):'oep Strohalm en
een nabeschouwing van Bram
van der LEK. 80 blz.
te bestellen bij:

Aktie Strohalm
OUdegracht 42
Utrecht
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LEK-organisat.ies aan het woord 1
Het LandeUjk Energie Komitee bestaat uit een aantal. organisaties.
At die o~ganisaties hebben hun eigen geschieden~s wat betreft
de anti.kenene~giest~ijd en hun bemoeienissen met de energie';'
problematiek in het atgemeen. Ook nu hebben gij van elkaar
vBrschittende visies. De LEK vergadering heeft besloten de
kolommen van het LEK-bulletin open te stellen voo~ deze orga
nisaties om aan te geven pij wel~e activiteiten zij betrokken
aiJn en welke etandpunten zij daarbiJ innemen.
Deèe~.te "I;wèe biJdragen zijn van de Aktie Strohatm en de
re,enigtng Nitieudefen,ie.

VMD
Siflds de oprichting in 1972 is
energie altijd êén van de be
langrijke onderwerpen geweest
voor de Vereniging Milieudefen
sie. In de eerste jare~ lag de
nadruk vooral op het aandragen
van argumenten tegen kernener
gie uit het buitenland. Al in
1973. voordat er van een, AKB
gesproken kon worden. bracht
de VMD baar eerste kernenergte
nota uit.
Deze lijn heeft zich doorgezet
via de verscMjning v.an nota's
en in het maandblad MD. Veel
zaken die door MD als één van
de eersten werde~ aangekaard,
zoals proliferatie en Uranium
mijnbo~•• zijn in~iddels gemeen
goed geworden van de AKS.
De VMO was ook nauw betrokken
bij de oprichting van de SSK's
die de weigering van de Kalkar
heffing op de electriciteits
rekening ~rganiseerden.

De aktiekant is steeds nadruk
kelijker VMD-beleid geworden:
VMO nam deel aan het LIK en
had in die hoedanigheid een
belangrijk aandeel in de eoor
dinatie van d~ Beweging Stop
Atoomplannen en de Almeloacties.
Langzamerhand werd duidelijk dat
de strijd tegen kernenergie
alleen uiteindelijk weinig op
kan leveren. Op zijn best een
groot aantal grote kolencentra
les. Daarom is de VMD zich
steeds meer gaan richten op het
totale energiebeleid. op de
alternatieve energiebronnen.
en de voorwaarden voor een mens·
~n milieuvriendelijk energie
beleid.

In dat kader werd vorig jaar
de actie nZonne-enepgie~

maak er werK van" gevoerd.
(zie vorige LEK-bulletins)
Het manifest zonne-energie.
ma~k er w~rk van. dat in juni
in Den Haag aangeboden w~rdt

was door meer dan 40 organi
saties ondertekend.
Voortbouwend op dat manifest.
is, nu eeneisenpakket gereed
gekomen. In het eisenpakket
wordt vooral aandacht besteed
aan de maatscha~pelij~e rand J

voorwaarden waaraan· een mileu
vriendelijk energiebeleid zal
moeten voldoen. Uitgangspunten
zijn dat er g~en kernenergie
gebruikt zal worden, dat het
gebruik van fossiele brandstof
fen geleidelijk ~al afnemen,
en dat duurzame energiebronnen
versneld worden ingevoerd onder
voorwaarden van democratisering,
optimale schaal, leefbaarheid
en maatschappelijke gelijkheid.
In een appendix wordt de Nota
Energiebeleid van de regering
bekritiseerd.
Het eisenpakket zal worden toe
zonden aan een groot aantal
maatschappelijke organisaties
en aan alle energiekomitees
en stroomgroepen.
Veel van het bovengenoemde
werk wordt verzet door de
Werkgroep Energie VMD.
Oeze groep zal zich de komende
tijd op de volgende onderwer
pen gooien:
o energie en voedselproductie

(in het kader van het voed
selproject dat VMD in 1980
voert);



o zonne-energie, met nadruk
op de passieve toepassingen;

o fossiele brandstoffen, met
nadruk op de koleAprQblé
matiek;

o energie-efficiëntieverbete
ringen~ besparingen en nut
teloze productie;

o energiescenario's en de
relatie tussen economie en
energie.

Verder zal de VMD haar rol blij
ven spelen in bet LEK en de
antikernenergiestrijd.-

UEWmanifestatie
29 febztuaroi.;
BORSSELE MANIFESTATIE IN UTRECHT

In verband met de attuele ont
wikkelingen rond de kerncentrale
in Borssele wordt vrijdagavond
29 februari in Utrecht een mani
festatie gehouden. Deze manifes
tatie is bedoeld als opwarmertje
voor de vergadering van de
zeeuwse Provinciale Staten Van
7 maart. Op die vergadering moet
P.S. b~sluft~n of Borssele mag
blijven draaien.
Sprekers uit Borssele, Dodewaard
en Utrecht zullen de nederlandse
kernenergie doorlichten waarbij
de reaktor-onveiligheid. de
doorgaande produktie yanradio
akfief afval. de onnodige en ge·
vaarlijke opwerking. de tijde~

lijke ops 189 en afva·l dump; ng
en de o-ndemokratische ener9.iep.o
litiek op provinciaàl en op lan
delijk nivo aan de kaak gesteld
worden.
De opzet is een kleinschalige
avond .met film.diskussie; muziek
en informatie. gericht op de
Utrechtse bevolking en met een
uitwerking naar Zeeland via de
landelijke pers.
Tijd -en Plaats: 2ff februa:ri

20.00 uur
RASA.,
Pauws '/;]·aat 13
Utrecht
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Strohalm
~Geen Brede Maatschappelijke
Diskussie over kernener9ie~

maar e~n Brede Diskussie over
de Maatschappij."
Dit is het thema van een affiche
dat Aktie Strohalm 21 februari
uitbrengt. Strohalm staat af
wijzend tegenover de voorgenomen
BMD, omdat o.i. eerst besproken
moet worden, waarvoor al die
energie gebruikt wordt.
Op de achterkant van de affiche
staat een tekst. Daarin wordt
uitgelegd wat deBMD inhoudt
en waarom wij een BDM willen.
Oiskussi~ren over de maatschap
pij moet leiden tot verandering.
Praten moet gepaard gaan aan
aktie~ anders ~ordt je ingepakt.
De energiebeweging vecht allang
tegen kernenergie. Maar we kunnen
ons niet langer daartoe beperken.
Onze strijd moet zich richten
op het hele energiebeleid en o~
de instanties die dat beleid nu
bepalen. In de huidige BMD opzet
blijft hun rol onbesproken en
hun funktie onaangetast. Als we
ons daar bij neerleggen, moeten
we morgen tegen de volgende serie
onzalige beslissingen vechten.
Daarom doet Aktie Strohalm in
de affiche-tekst ook een aktie
voorstel aan de energiebeweging
om aandacht voor onze eisen af
te dwingen. Over de preciese
inhoud en de koBrdinatie moet
nog gesproken worden.
Maar de bedoeling van dit aktie~

affiche is dUidelijk~ Behalve
tegenkernenerg-j e ~ moe·ten we
ook in de slag voor een ander
energiebeleid. 1raast ifl het
defensief met demonstraties
moeten we ook in het offensief
met akti~s om meer invloed en
zeggenschaT> te k r-i j gen.
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SCHOLINGSCYCLUS lAKK
Het leids Anti Kernenergie
Komitee is van plan om een
scholingscyclus te starten.
D;t zal in eerste instantie een
interne scholing betekenen, nl
om onszelf te scholen, in een
later stadium zal de scholing
voor iedereen openstaan.
We willen ons niet alleen met
kernenergie bezighouden, maar
ook met alternatieve energie
en het energiebeleid in zijn
totaliteit. Wij willen de
scholing dan ook samen met het
Energie Komitee leiden gaan
geven.
We hebben een voorlopige lijst
van onderwerpen gemaa~t:

1) welke energiebronnen zijn er?
· wat is energie?
· hoe groot zijn de reserves?
· om welek bronnen gaat het?
· wat zijn de gebruiksmoge-

lijkheden?
· hoe doelmatig is het gebruik?
• wat zijn de risico's?
· de politieke situatie m.b.t.

de verschill ende bronnen.
2) effici8ntieverbetering

• isolatie;
• gebruik afvalwarmte;
· so~ialisatte (kleinere e~R

heden) •
3} alternatieve energiebronnen

• beschrijving van de bronne.n;
• op welke termijn is ingebrulk

name te realiseren?
• wat zijn de toepassingsmoge

I ijltlleden?
• aandeel in de energievoor

z i enj,ng.
~J electriciteitsproductie

• werking conventionele cen·
trales;

• welke bronnen worden gebruik.t?
· milieuvervuiling (bv kolen)

5) ke rnenergi e
• werking van de spijtstofcyclus'.
· stralingseffecten;
· re acto rve i lighei d;
.. afvalp,roblematiek;
• relatie atoombewapening;
• politisering yd samenleving;
• geen kernene~9ie, wat dan wel?

6) Brede Maatschappelijke
Diskussie.
• Opzetn'ota;
• Initiatiefgroep Energie

diskussie; kritiek lEK;
• valze keuze kolen/uraan;
• democratisering energie-

voorziening.
Ondanks deze schijnbaar uit~

puttende lijst va~ onderwerpen
hebben we toch wel wat vragen
voordat we a~n de scholing
willen beginnen.
Deze willen we zowel aan plaat
selijke, regionale en landelijke
komitees stellen. Graag reacties
op de volgende vragen:
o hébben j~11ie ervari~~en met

dergelijke scholingeni
o welke indeling en welke volg

orde hebben jullie aangehou
den, en waarom;

o hoe ~kleed je zoln avond aab-?
met behulp van welke middelen
breng jé het verhaal (fila,
praatje, discus~ie. enz.)?

o toe geef je de deel~amers het
:idee dat het zinnig is om mee
te doen t ook na de scholing?

o evaluatie van de avonden; hoe
doe je dat het beste, wat kan
je er mee doen?

o wat zijn we vergeten?
Als ju1lie ons kunnen helpen"met
de opzet van de scholing, graag!
Reactie opsturen naar het-v~l~

gende adres:
Gert-Jan· van Pelt
p/a Rijnstraät 8
Lei den,
tel 011 • 125654



ENERGIt OP SCHOOL
lessenserie UEnergie. waar
komt zij vandaan?" voor het
voortg~zet onderwijs.
Uitgave: Stichting voo~ Milieu
edukatie. Publicatie van de
lessen in het "Bulletin~, dat
in 1980 zes maal verschijnt.
Abonnement fl5,OO, over te
maken op giro 3180199 van
S.M.E. te Utrecht. o.v.v.
uAbonnement Bulletin".
Inlichtingen: S.M.E.,
Oudegracht 42 in Utrecht,
tel. 030 - 314314.

De Sti ehti"9 voor Mi 1i euedu..
catie wordt door veel laer
krachten benaderd met de vraag
naar lesmateriaal over energie.
Totnutoe koh dé Stichting de
tentoonstell io.g "Energie Edu
katief" aanbieden.
Daarnaast is er nu een begin
gemaakt met het samenstellen
van eeh ui·tgebrei de seri e
le~sen over energie~ Deze k~n~

nen los van de tentoonste.l1 iog
gebruikt worden maar ook als .
aanvull1~g daarop.
D'e lessen zijn in eerste instan
tie bedoeld voor de hogere
klassen van bet voortgezet
onderwijs en zullen later wor
den omgewerkt vopr andere vor
men van onderwijs.
Oe beschikbaarheid van energie
bepa~lt in belangrijke mate de·
economisché structuur. Maar
het verbruik van energie heeft
oo.kzij·n keerzijden. Hoe zien
die ~r uit? Wat zijn de gevol
gen voo.r bet milieu? Voor de
mensen? Voor dat andere deel
v~n de wereld, dat hOerde
Wereld" genoemd wordt? Deze
vragen geven in bet kort het
kader aan. waarbinnen de les
senreeks zich bevindt. Energie
als alomaanwezige bron. zonder
we lke het 1El ve·n ni et mog.eli j I<
is ènenergi-e als bedreiging
voor het leven. Ene~gie als
noodzaak voor economische
stelsels ên energie als aan
tasting van ~col~gische sys·
temen waari~ we leven.
Deze visie op het verbruikvàn
energie is omgelet in een les
programma. dat uiteindelijk
12 blokuren of 24 lesuren

-14..

zal beslaan. Telkens zullen delen
van het programma gepresenteerd
worden in de "Bulletins". Docenten
kunnen die lessen kiezen die tlet
best bij hun vak of bij hun opzet
passen. Er komen in elk geval
kessen. die geschikt zijn voor
natuur- en Schèikunde, biologie,
maatschappijleer. aardrijkskunde,
geschiedenis. economie. De serie
leent zfch daarom zowel voor een
vak- als een projectgerichte aan
pak. Afhankelijk van de lesinhoud
varieert de werkvorm van een spel
tot een meer informatieve les.
WerkvDrm en les-materiaal zijn
voor leerkrachten ên leerlingen
volledig uitgewerkt~

Oe lessen 1 tIro 3 zijn al versche
nen. in maart volgt les 4 en de
andere 8 komen in de loop van dit
jaar.

KERNENERGIE OP VIDEO
.. . ---

Bij de Video-werkgroep OPEN STUDIO
uit A~$terdam is in december 1979
een videoprogramma overkernener
gie voor scholieren en werkende
jongeren gereed gekomen onder de
titel "Kernenargie~ wat weet Jij
daar nou van?".
Deze Videoband werd gemaakt in sa
menwerking met het LEK en een aan
tal plaatselijke energiégroepen.
Het programma is bedoeld als een
inleiding tot een aantal belangrij
ke aspecten van kernenergie.

.Er .\f/erd bi j het maken i n de eerste
plaats gedacht aan hQt gebruik als
lesmateriaal op scholen voor voort
gezet onderwijs en vormingscentra,
zo<1at later de discussie in de
madia met maer vrucht gevolgd zou
.kunnen werde.n",
Het p.rogramma bestaat 'uit 2 delen
van 20 minuten elk.
In het eerste deel wordt besoro'"
ken wat kernenergie is, hoe kern~
~nergie geproduceerd wordt en ~e

problemen rond het radioactief
afval.
.In deel twee komt d'e relatie tussen
kernenergie en kernbewapening aan
de orde, de verrijkingsfabriek te
Alme10, hoe kernenergi e de demo
cratie kanaanta.st€El en er wordt
~esproken over Gen toekomst znnder
karrlenew:'gie.

v~rv.Qlg blz 1&



EUREGIO - Samenwerking Duits
land - Nederland
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(ver~olg Open Studio)
Bij de ba~d zal enige documen-
tatie geleverd worden met infor
matieover ander onderwijsmateriaal.
lectuur over kernenergie en con
tactadressen vanplaatselijkeener
giegroepen.
Het videoprogramma is verkrijgbaar
op U-matie. Sony-AV. VCR en VKS.
De buurprijd bedraagt 75 gulden per
twee delen.
Contact:

OPEN STUDIO
Zoutkeetsgracht 114
Amsterdam.
tel 020-243720

MILIEU-ORGANISATIES WIJZEN
TELEACCURSUS AF
Twaalf landelij'ke Milieu- en
energ1eorgan1saties zijn het
niet eens met de opzet van de
Teleaccursus Energie.
Zij hebben daarom geen mede
we~king verleend- aan de cu~sus

en waren niet aanwezig op de
Energie-manifestatie die Teleac
op 9 februari organiseerde
voor cursisten en belangste.l
lenden.
De Teleaccursus behandelt voor
namelijk technische aspecten
van energieproductie- en ve~

bruik. en denkt zo een objec
tieve bijdrage te leveren aan
de discussie over het energie
vraagstuk. Alle maatschappelijke.
econ~mische en. politieke as
pecten ontbreken. Oe vermeende
objectiviteit van de Teleac
cursus betekent in feite een
een~ijdige voorstelling van
zaken. Het en~rgievraa9stuk
komt uit de cursus naar vo~en
als een technologisch probleem
dat volgens gevestigde denk
patronen. liefst grootschalig.
kan worden opgelost.
De milieu-en energieorgani
saties hebben tijdens de voor
bereiding van de cursus hun on
ge~usthe1d over de opzet aan
Teleac kenbaar gemaakt. Helaas
kregen de organisaties on
voldoende ruimte om de nood
zakelijk geachte. wezenlijke
wij~igtngen aan te brengen tn
de cUrsus.
Op de manifestatie van 9 fe
bruari zijn aan de c~rsisten

pamfletten uitgedeeld waartn
onze bezwaren nog eens naar
voren worden gebracht.

In oost Nederland en het aan
grenzend gebied in West Duits-
1and bevi'nden zi eh een groot aan
tal atoomprojecten:
de verrijkingsfabrieken in Almelo
en Gronau. de atoomcentrale te
Lingen. de snelle kweekreactor
in Kalkar. en de geplande tU$sen
opslagplaats in Ahaus.
Dit atoompark vormde voor een aan
tal duitse BUrgerinitiativen en
Nederlandse energiekomitees (EKOG.
TEK en LEK) de aanleiding om meer
samen te gaan werken. _
Er zijn reeds verschillende verga
deringen gewéest. Buiten het ver
slag doen van de plaatselijke
ontwikkkelingen en het bedenken
van acties rond de afzonderlijke
projecten. wordt er hard gewerkt
aan een Euregio-Zeitung. Deze
heeft tot doel de bevolking van
dat gebied te informeren over de
gevaren van dit atoompark.
contact:

Lcu van den Bos
~4e 1 i nckweg 48a
Di nxperl 0 .
tel 01855 • 1045

.-------.-~-----~.----~-----~~.---------_._-------~------~----~--------_.

Vijfde Internationale anti-militairistische mars - juli/aug 1980
De a~gelopen vier jaar is er me~ ondersteuning van de War Resisters
International elk jaar een internationale mars tegen net militairisme
gehouden. In 1976 liep men van Metz naar Verdun. in 1977 van
Hagenau naa~ Lautenberg (Frans-Duitse grensgebied) ,n 1n 1978
in Cataloni~. Afgelopen jeet bestond de "Vredesmars" uit een bus
tocht van Brussel (NATO) naar W-arschau (Warschau-pact)
Wie op ~e hoogte wil bl1jv~n van de plaanén van dit jaar. kan dit
doen doorf5 .... te storten op -giro 4464618 tnv Fonds Anti-mi 1i tai
ristische. acties - Postbus 2109 - Maastricht.



KOlOFON.-
Het LEK-bulletin 1s een uitgave
onder ~era"twoorde11jkheid van
het Landelijk Energ;ekQmitee
en is bedoeld om plaatselijke
e.nerg;egroepen en andere bel ang
stellenden op de hoogte te
houden va-n de act; vi tei ten
en stellingnamen van ,het LEK.
Het bulletjn verschijnt onre
gelmatig. naar behoefte, maar
minimaál 6 maal per jaar.
Het LEX bulletin wDrdt gra-
tta in enk~lvoud gestuurd
naar alle plaatselijke
energiegroepen. Overige
abonnementen kosten il0,-
voor' 6 nummers. Een groeps
abo-nnement (dwz dat, 10 cf
meer exem~laren naar het-
zelfde adres ver%cnden
worden) kost f6,- per
6 nummers. Ook donaties zijn
uiteraard welkom.
Het abonnementsgeld kan
overgemaakt worden op
9i ronummer· 35·67199 tnv
LEK .. Amsterdam', ûvv LEK~
bulletin.
Aendi t nummer werkten mee:,
Joho Hontelez, Pieter
Lammers, G~rt-Jan van Pelt,
Els Duin en Frank. van Zaanen.
Het artikel over Borssele
1$· overgenomen uit de
ZEKrant (met dank)
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AGENDA

21 februari
pèrsëön1ëréntie in Oen ".aag
van de Initiatiefgroep en de
Werkgroep Energiediskussie om
nogmaals duidelijk te mak~n
welke de be~waran zijn tegen de
huid1ge opte,t van de DMD.
21 fibruari
Vöörbërë13ënde vergade~ing
Pinksterakties; Utrecht. oude
gra.cht- 42,' 011 ~al f acht 's avonds'.

/

2§.fe2rY! r! '. .
Open5are vgrgaderln~. van de
V~ste Kamercommi~sie voor Kern
~nergie ovei.de Op~etnota DMD.
Kier zal in we~en beslotèn wor
den hoe de BMD er uit zalzien
in de officiäle Yer~ie.

Ook in die waek in de. Tweede
Kamer: Harrisburg debat·, ratifi
catie Cogêmacontr.act.• vergunning
voor opslagverd1cht1ng bij Bar
ssele, en de' begroting van EZ
(waarin het energiebeleid aan
de orde kemt). .

29 fe.bruari
B5~;iëlë-~;nifestatie in ~trecht;
RA$A, Pauwstraat 13
aanvang 20~OO uur.

6 maart
9ërgiaë.ri ng van de Werkgroep
Energiedfscussie.
Kargadoor., Oudegracht 42, Utrecht.
aanvang: 19~30 uur

21maatt
~Yipös.lüm"ener9ie2:uini 9 .bou
wen van Wbningwètwcningen ft

rn Spijkenisse. .
. aandacht wordt geschonken, aatl:·
- het ex.periment m~t aardw~rmte .
- vèrgaande 1so1atlemogeli"Jkhecte.-
- mo~elijkheden voor passiaf

·gebrutk van ~onne"'eRerg~e
- ·'aagthermisc'he verwarm1ngs-

systemen. .
Inlichtingen b~j Energie ~nders
Gaff~lstraat 113b, Rotterdam
tel 010 - 361725.'

2§_ê2r~i1. . . -
;rote Rn~NUKES demonstratie in
·Was'-tngto'n.· 'mogellj kerwijze
vindt .een onderst-eunehde actie-'
'pla~·t!t. bij" peAmeri:k.aá·nse
\aiÀJ)~;s·s~d{t .1 n D.en Ka.a.g .•
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