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In Borssele en
,l'

Noortl~óstpolder
Vóór het jaar 2000 zouden in ons land nog twee kerncen

trales moeten worden gebouwd. Eén van duizend mega
watt in Borssele en één van tweeduizend megawatt in de
Noordoostpolder. OU stal!t in het derde deel van de
energienota die vrijdag in de ministerraad zal worden be
handeld. De nota was tot op de dag van vandaag geheim
gehouden.

Op basis van deze eneretenola moet
dil najaar de door de regering aangek
ondigde brede maalschappelijke dis
cusslr. over kernenergie van slart
gaan. Deel drie handelt over de brand
stoffeninzel voor elektrlciteitscentra·
les.

In de no la, die is op gesteld door het ministerie van eeen
omillChe zaken, wordt onomwonden g"koun voor kem
enelete. \"09r wat betreft de gevaren wordt gesteld dat eeD
volledige InJammlng van de aan kernenergie ve rbonden ri
s tco's, Is uitgesloten: "Ernstige ongevallen blIJven ten prln·
etpete mogelijk, ook al is er een aantal maatrrgelen dat die
r isico's kan tegrngaan en bij calamitelteD de schade zo be
perkt mogelijk kan houden. (ve",,,I~ op P"~' 'l..)
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van Pelt.

kolofon
Het LEK-bulletin is een uitgave
onder verantwoordelijkheid van
het Landelljk Energie Komitee
en verschijnt i.s.m. de NCO.
Het bulletin komt onregelmatig
uit, maar minimaal 6 keer per
jaar.
Het wordt gratis in enkelvoud
gestuurd naar alle plaatselijke
energiegroepen. Over~ge abonne
menten kosten fl. 10,- per serie
van 6 nummers. Een grqepsabonne
ment (lO of meer exemplaren naar
hetze1fde adres) kost fl. 6,
per serie van 6 nummers.
Het abonnementsgeld kan overge
maakt worden op gironr. 3567199
t.n.v. LEK Amsterdam o.v.v.
abonnement LEK-bulletin.

Aan dit nummer werkten m-ee:
Strohalm, GEK~zn. John Hontelez,
Jos Ni~ssen, Marijke Overbeek,

, Gertj an

'BMD nee?!
De vereniging Milieudefensie
overweegt een boykot van de
Maatschappelijke Diskussie over
Energie. de zgn. BMD.
Duidelijk is ge·worden, dat de
regering verdere toepassing van
kernenergie c-entraal wil stel
len in deze diskussie. Van de
wensen van de anti-kernenergie
beweging valt in het huidige
~nergiebeleid niets terug te
vinden.
"Zolanl de regering blijk geeft
slechts te willen praten over
één klein aspekt van het gehele
energiebeleid, de uitbreiding
van het aantal kerncentrales,
zal Milieudefensie zich daar
tegen blijven verzetten en zal
niet deelnemen aan de tMaatschap
pelijke Diskussie '. u

veno1g pag.l

Dit ~. 7.Û afgewogetl moeten
wordêft~ niet al~n de risico's
van ~Ûeye oplossmgen. maar
ook teteJl de' risico's van betge~
ot ten dele ontbrèken van altel1'latie
ven opIOSSin~en".

Afval

Ten aanzien van h~ af\,'alproblt'em
W()tdt OpgEmérkt dat er •.aanvaard
bare methoden beBtaan om te voor
komen dat dit afl.,al terugkomt in de
biosfeer. Deregeringbetteuri het dllt
haar niet vergund is deze methode in
Nederland proefondel"Vindelijk te be
wozen, door het doen van proefbo
ringen in zoutk.oepels",

Ook het non proliferatievnagstult.
dat de regering mberent noemt aan
d~ kernenergie. wordt geen beletsel
geachl ..Een besluit over uitbouw
van het aantal kerncentrales in ons
land. is d~rop Jtlet van mvloed.
noch in .posiûeve, noch in negatieve
%in"~

Naar het oordeel van detegerinlC
:tijn :.ne atld~ problemen van 'Wil
2óQat\igeorde. dal daarvoor Mn.der
tmir.eredeti]kelwijfel oplossingen
lt.evonden k'Unnen worden. Dez~ hoe
ven lleen beletsel te zijn voor de uit
brelding van Ol\$ kernenergie
potenljee.l,ald:u$ ~nóti1.

Op pmt _aldeze besehouwin
:g~"'dè fe&êtÎn. &ui ook van 00r
déeI_ het beglnSelbestuit van 19'74.
om het nuçelaire veJ!TlJoget\ in ons
land met nog aOOOll'lelPwatt. uit te
breiden kan worden uitgevoerd.

.,Zondèf zo~n uitbouw van het DIl'
de~ vermogen is een gegarandeer
déelektriciteit voorziening in de nab
ij~ toekomst Wtgeslo-ten". aldus <M
notao·

I ti I.
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Dodewaard.
Na het tentenkamp bij Valburg
afgelopen Pin~sterweekeinde zijn
in veel plaatsen de voorberei
dingen begonnen voor akties die
zouden moeten leiden tot de be
zetting van de terreinen rond
de kerncentrale te Dodewaard.
Deze bezetting moet doorgevoerd
worden als het v1timatum dat de
tentenkamp-deelnemers aan de
staat gesteld hebberi niet inge
willigd wordt. Dat ultimatum
houdt in dat voor 1 oktober de
kerncentrale gesloten moet wor
den.
De voorbereidingen worden ge
koordineerd in een landelijke
voorbereidingsvergadering.
waarin plaatselijke energie
komitees. stroomgroepen en
speciaal voor deze aktie ont
stane basisgroepen vertegenwoor
digd zijn.
De datum is voorlopig geprikt
op 25 oktober.
Oe aktie gaat door als het ulti
matum niet ingewilligd wordt.
Voor het welslagen van de aktie
zijn twee voorwaarden genoemd.
1. De lokale bevolking moet ach
ter of in ieder geval niet af
wijzend t.o.V. ~e aktie staan.
2. Er moeten zo min mogelijk
gronden zijn de aktie te krimi
na1i seren.

LEK
Het landelijk Energie Kamitee
is ee~ van de plaatsen waar over
deze aktie wordt gedistussieerd.
Vanuit de PSP is bijvoorbeeld de
na dit artikel volgende diskus
siebijdrage ingebracht.
De diskussie spitst zich toe op
enkele hoofdzaken;
-Wat zal de vermOedelijke afloop

van een dergelijke aktie zijn,
gezien de no~ onduidelijke op
vattingen over geweldloosheid
(of niet) bij de aktie. en de
manier waarop die wordt voor·
bereid?

-Wat zal het politieke effekt
zijn van deze aktie?

-Vloeit een dergelijke aktie
voort uit de ontwikk~ling van
de anti-kernenergiestrijd of is
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ze er een ombuiging daarvan?
-Wat iS/kan de rol (zijn) van
landelijke organisaties nu de
organisatoren blijkelijk beslo
ten hebben niet aktief de steun
van die organisaties te vragen
of hen in de diskussie over de
aktievorm te betrekken.

De LEKvergadering van 3 juli
kwam uit op enkele stellingen
die alle aanwezige organisaties
konden onderschrijven:
1. Bij elke aktie moet naa r het

effekt op langere termijn ge
keken worden. Onder and~re om
beïnvloeding van besluitvor
ming te bevorderen moeten ak
ties verbredend werken.

2.Anti-kernenergieakties moeten
zo georganiseerd zijn dat de
aktievoerders zelf de kontrole
houden over de mate van es
kalatie.

3.0e stelling van de gelderse
stroomgroepen dat er nog niets
bereikt is, ondanks jarenlange
strijd. kan nadelig werken
voor de AKB. De aktievormen
die uit een dergelijke ~ntken

ning leiden kunnen gekenmerkt
worden door het gevoel dat
protest op zich toch niets
leidt en alleen het zelf in·
grijpen helpt. In feite wordt
de kracht van de beweging
daarmee onderschat.

4.Een aktie die op een blokkade
uit zal lopen moet ook open
baar zó voorbereid worden om
niet al van tevoren een kon
frontatie in te bouwen. Door
te zeggen; we gaan bezetten is
stelling 3 al niét meer haal
baar.

5.Een terreinbezettings-poging
(als het gaat om het terrein
van de GKN zelf binnen de hek
ken) leidt zonder meer tot een
harde konfrontatie. Een ge
slaagde terreinbezetting heeft
anderzijds geen extra positie-
ve effekten boven een blok
kade van de toevoerwegen
(behalve wanneer je tfjdens
eigenhandig het apparaat stil
wil letten, maar dat lijkt
onhaalbaar en gevaarlijk).



Konklusies
Naar aanleiding van de diskussie I
over deze stellingen werden
reeds de volgende konklusies ge
trokken:
1. Het plan tot bezetting over

te gaan beantwoordt aan de
ideeen van in ieder geval een
deel van de AKB om nu met di
rekte aktie besluiten af te
dwingen. Dit maakt het nood
zakelijk dat de organisaties
die in het LEK vertegenwoor
digd zijn diskussie over
de(ze) direkte aktie in de
achterbannen stimuleren. Die
achterbannen vormen voor een
deel ook de AKB en tellen in
ieder geval veel mensen die
de anti-kernenergiestrijd be
langrijk vinden, naast andere
strijdterreinen. Een derge
lijke diskussie zou zich niet
tot de aktievorm in dit kon
krete geval moeten beperken
maar ook over welke aktieme
thoden bewustwording en
machtsvorming bij de bevol-
king stimuleren, besluitvor
ming befnvloeden en verbre-
dend werken naar maatschappe
lijke groeperingen die niet
zo betrokken zijn bij de
anti-kernenergiestrijd.

2. De akties tegen Dodewaard
zouden aan perspektief kunnen
winnen als het ultimatum dat
is gesteld meer centraal komt
te staan. Het ultimatum moet
niet alleen gesteld worden
aan de centrale overheid,
maar moet ook omgewerkt wor
den naar gemeentelijke en
provinciale overheden: deze
lagere overheden verschuilen
zich tot nu toe achter hun
naar eigen zeggen onbevoegd
heid zich daarmee te bemoeien.
Nu moeten zij kiezen voor hun
verantwoordelijkheid voor de
bevolking. Een dergelijke aan
pak maakt het mogelijk zaken
als demokratisering van de
energievoorziening en de GKN
aktie van Strohalm in de ak
tie te betrekken.

Bijdragen van groepen/indivi
duen in deze diskussie zijn
welkom.
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P.S. in het nieuwste nummer van
het Nijmeegse blad Onderstroom
(nr. 30., juni 80) staat een uit
gebreid verslag van de voorbe
reidingen die plaatsvinden voor
de aktie tegen de kerncentrale
te Dodewaard. Dit blad is te
verkrijgen bij: SSK NiJmege.n,
Vondelstraat 6, Nijmegen, tel.
080-237682

DELFT MOET DICHT
Het zal wel duidelijk zijn, dat
de mensen van de stroomgroep
Den Haag naast de officiële be
zwaren tegen de voorgenomen uit
breiding/vernieuwing, de eis
stellen, dat alle tot nu toe
verleende vergunningen inge
trokken worden en de kernre
aktor gesloten wordt.

namens de stroomgroep Den Haag,
Corien Glaudemans
Jeanne Monnikendam
p/a Regentesselaan 236
Den Haag 070 - 454211

Verder hebben bezwaar aangete
kend: PSP, IKB,,rND, Strohalm en
NIVON.



I nmiddels h~ft de Belgischestaat de fAbriek
cveraellbmen. Daa.l'lllee woni..::n de bovolkiDa ,

en depolitieke instcllilliellweer HIl$ VOQI' vol· •
~ felten &eplaa"'!L " ,.' "',
Wordtde Kempen demlc~ vuilniSbak vaA
Bellie? Geen leuk V<l(lrWtzicht \IOOr Belgll! en
Zuid-Nederland, ~

" .....~~.~~'~·lÎ:!Ml.~~~
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J'.' AloukelejareaSllUfl'eIeIl dest1mdiprl VlD het
, StudieCentrum voorKe~(SCK) in
, de kleilagen bijMol'ten belaJ'lBrijk PQut bij dit

, 0Itderz0ek is de vraag of er gróndwatr:r in de
laaenvoorkomt. en zoja, ordezewaterlalen in

, bewegjJag zijn. De Molse deskundigen menen
, met~rheid te Jamnen steDe.dat dete stonen
~ radio-aktievc stoffeu deeerstc 1 à 10 miljoen
îii jaren nietbuiten de ldeila&en kunnen komen" elt
i'- dat dan het (radio-akûeve) Jevaar 45 aewekell'.'I. VOlgens. .de. plannina moet er in 1919 eenproefinstallatie worden Jekollstrueerd. een on-
. derpmdse ruimte in de k1eiJ~ op 21$ meter

diepte,waarinmen(achtereenbiolollschschild)
'i\< direktewaarneminJen kandOCll omte tiikell~

~
deklei re~een. boehet(eventuele)pondwater

", zichgedraagt en welke temperaturen er optte
" den. Na deze proevenwordt er - n$al'verwach
~ liDI in 1995 - een l1efinitie"e opslqp1uss! leboon!,

t~ Een andm: ataelitll' Q!l het SlUCtie Ceouum
,,-, houdt ticll belÏlmet debe~ YID bet
~ afval:het wordt in,edampl1oC poeder envervoJ. .
"'" sens in slas iqesmolten. :adat fr 'atoomknd·
~ ~rs' ontstaan. Deze knikkers wordeIt in edel·
~ atalenhouderspplaaU\; dokal erop en dan de
.. l*iI ie.

~-~...,..
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* Geen heJWpe.n.ing opwvtluJ1.gJ6abJtle.k.
EWtochem.i.c.

* GeaL op~la.g van M.d'<'oa(dieá a6vai
in de Kempi6ehe kleilagen

* Ombom~ van het Szudie.ce~ voa~
Ke.Jtneneltg-ie t. b. v, ntil.i.e(wJUe.nde
Ujke enM.gie

* Behoud van wVtkg etegenhUd in de.
beiB.i6c.he Kempen

* Een demokta.U...sc.h, m-iLi.euv'Üendelijk
. eYleJtg-ie.beiei..d
* Stop de ataombewape.Mng

Deze eisen worden nader uitgewerkt in

Voor deze aktie staan de opwerkings
fabriek en de afval-dumpingen centraal.
In totaal zijn 6 eisen geformuleerd:

een manifest, waarmee andere groepen
worden benaderd ter ondersteuning van
de aktie." Met een zo breed mogelijk t,I
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!ot>l is het volgerde OOEL van de belgische en nederlaOOse anti-kernenergie
beweging. Sinds de 50-er jaren is de belgiese Kempen het nationale hart van
de atocmlobby geworden. In dit vanouds agraries gebied werd de atc::x::miniustrie
het prestige-objekt voor de mxlerne ïn:1ustriële maatseJ:-.appij. Gtdat andere
werkgelegenheidsprojekten uitbleven, kon de uitbouw tot een atcx:lrq;:lark zonder
protesten plaatsvinden. Het atoantijdperk zorgde juist voor werk, in de vorm
van boL..w- en sch:x:>nmaakwerkzaamhEden.
Op 2.5 oktober t 80 zal nu eens niet de neni.ng van de atoanlobby op de voorgrond
staan. Oe anti-kem.energiebeweging maakt dan van :.t:>l het middelpunt van hun
aktie. Atcx:mtegenstand.ers zullen hun bezwaren aan ieder duidelijk maken.
Gezauenlijk Energie Kanite Zuid-NEderland (GEK ZN) en Verènigde Aktiegroepen
voor:KernStop (VAKS) krijgen het druk in de k.cJIende maanden•••

Na de grote Pinksterdemonstratie
in 1979 te Doel, is de samenwer
king tussen Belgische en Neder
landse atoomtegenstanders door'"
gegaan. Vanuit het motto "Ra
dioaktiv.i,teit kent geen grenzen"
is besloten tot een internationale
aktiedag op 25 oktober •80 in Mol.
De aktie in Doel riep op tot een
t kernenergie-moratorium'. Meer dan
20.000 mensen demonstreerden voor
die eis, maar de atoomindustrie
gaat gewoon verder. Met name in
Mol en omgeving. Het parlementair
debat over de energievoorziening
in België wordt alsmaar vooruit
geschoven. Bij een vergelijking
met de nederlandse situatie, lijkt
de atoomreus aan de andere kant van
de grens in het geheel niet te stui
ten.
De aktie op 25 oktober heeft twee
belangrijke doelen. Op de eerste
plaats is het belangrijk de plaat
selijke bevolking te informeren
over de gevaren van de atoomindustrie
en over de voordelen van de alterna
tieven. Hierdoor kan de basis voor
een breed verzet verder worden ge
legd. Op de tweede plaats is het een
waarschuwing aan de overheden en in
dustrieën dat het zo niet verder kan
doorgaan. Ook de nederlandse overheid
heeft belan~en bij het atoompark in
Mel. Eurochemie beheert sinds jaar en
dag een gedeelte van het nederlands
kernafval. ParallelleD tussen opslag
in kleilagen en zoutkoepels zijn
duidelijk aanwijsbáar. En heropening
van ~~ochemic vormt een direkte be
dreiging voor Brabant en Limburg.



Ui\ T. BeloJ '"''5cf,,.., 1'4 • G-80.

OP ZOEK NAAR ANDERE AKTIEVORMEN
In Nederland wordt nu al zeven jaar tegen kernenergie geageerd. Begonnen
als miHeubewegina heeft de anti·kernenergiebeweging (AJ{B) zich verbreed
tot een massabeweging die vanuit de kemenergieproblematiek ook de huidige
maatschappijstruktuur en het kapitalisme aan de bak stett. Het huidige
karakter van de anti-kemenergiestrijet garandeeJt een beter gehoor bij niet
politiek aktieve en gematigde delen van de bevolkina dan veel andere linkse
aktiepunten.De energiepolitiek in Nederland heeft veel last van deze bewe
gins. Het kemenergieprogramma is behoorlijk vertraagd. de Nederlandse
atoomindustriè is vrijwel verdwenen (maar delobb)' niet), en er is een toe
nemende kritiek op de groei· en centralisatiéfdOlOf'lén van·de elektriciteits
bedrijven. Daarbij worden de sociaal-demokraten, die in veel andere Euro
pese landen een flinke steun voor de atoomlobby vormen, hier min of meer
gedwongen uch aan .de kant van de AKB te scharen.

De I'qeril1ll VanA&. probeertIlIJ echter tijd
Ie winnen door de 'Brede M.tsdIappeitike
014ussie' ~ orpllilefen. Tltpljjkerdjd wordt
hett doordrui!!n van de kltmcelltrales k 80..
• It ltn OodewalIhi venrilenl door, in feik
~, ,,",lIikn te _n-. het ....rwetktn
VIII ah" 1'1l liet~ in de ~Iltrales.

De AKa heef.t zklt toillU •••001'1I1 Jftlil in
"l!~ demONMI. V".tmilftl. tlebIIal
'"' ~ .armee Vu A,I en vu
Aa ~.._.vertrov"
""'&'fl ia hel eft".1 deflIeIijkt: .Iuies vcrIClRn.
Het~c Jlijpt .... i..; .,.rtijpolilitll is
",~-~,,"".

"'11:\lW( AUlf,VORlIDl

Of Alti twft ddt .......tbij ..._UIÎft

besluika -.IeJd. E"nnUn '-C'C lij eakel ftI
alifl'n me' algemem ee....tee,.. Iepk
aktie_lhodef\ .-erkt. Eenv~ daarvan
isdto bl>ycolaktR van de Kalkarheffi... C1973 •
7SI.

Toch wamt de eisen ..i. steeds op het parlement
aericht. Hoe uitaekk><i'd de rn~bt 'all het parle
men' ook is. '"'t politieke mOltd kunnen door
het parlemenl wel :tegelijk de in dem.atschappij
ontwikkeldto slandpunten en ideefn omgezet
",n"l\ in beleid. in bevestiging van mulNChe,"
pijvenutderil1ll.

Silld5 .. zaak van dé uilbrrilJihg yan de UUra
Cenmr.fabrïdt Ie Almelo, waarbij hel huidig€'
OIl15teReride,e~ aan politirte morel.wel/llJel
duidelijk werd. ht'C'ftft'n deel van de AKB hel
pafkmc'itt de hIJ toe,edruid.
/lir"~f.' "I..,i,', werokn flt'lÎe'l'Il1b ft'n (op la."
tftmijnl eft#lr.tieYe rnelhOlk; 'All. o\'l'meid
ftUl liYontuten niet .stopt.moel·. btowl!8Înllle
mur onm<lJl!Iijk mû...!· B,ul; .o1/IJmnk.'·Ie'n
Ved"'PlIld IBAN, "oe"'''' keUillp"l~ bij
de UC Ie Ahnelo, bij "'U"n en IJmlliden. om dt
dumping v'In atoomafval I", 'e houden. bij
de keI'll<:l!Jl~Ie$ te Borssele m (unlan8$' 'e
Dodewaard. Deze' akties werden sekenlMrk t

door een gedhciplineerd optreden· van de akti
viStei! (ze zij" getraind) en abaolut" peklloos
beid (V3Jl de kaRt van de dttmOllStranten). De
;rkties werden in het sehebn vo"rbefeid en er.
deden dus alleen n_sen 11_ die er van ie vOl!.'!~

bij bekakken WAren.

DODEWAARD GAAT mem!

DeGeld~ strooPlJl'OltlCft en eMrgiekumit<>es
orpniseerden afgel~renPinksterwee"""nde roen
tentenkalllJl bij Dodewaard. Oe btdoelillg Wal'
dal dt> allnwei~n zouden diskuR're1\ overeen
vocl'Scel van de ol'lanÎS:\t(l~n Ïll o':tol">tr het
teffcil1 waal'Op de kemeentnlle Ie Dool'waaro
staat te bezetten. {)eu be.iettlnr; ~"u vooraf
..gaan wordom door ..nllftllDatliRI &aR de
regcrins dat de afttr. ePtd september dicht
moot zijn. Teaelijkerdjd·moet elft infCfRllltie
en dislrlJSliek.mpasnc in de streek de beteidbeid
van de bevoÎkin. pfilfo de attie te ste~.
Wordt aan liet ultfmlcum niet voIdaán~Wljtt
de bel'olkins.•t atwljzttnd~_ ui iR..ope....
~d de bezétffD&sakde wOl'den vdc>rbeieid.
Op het tentePkamp, waar pillksteriondq ee.
paar duizeadmen.~un dediskullSie deelnamen
fin 4i poepen). werd met "'ime ~nlertttld
dit voorslel ....llomen.

EENSTAPVOORWAARTSl

Voor veel aktic!ve atoomlJestiijcfen komt dit
vool"ltel "'p een juist moment. Het wadttetl heeft
~oor hen lang.tel1oegaeduurd, er moet .1\1Ul'
el'ns wal gebfuren. De orpnisatoren .baeff'om
lIIldtrzijch best d3t be:t:ettell aOHn de anti
k_MlJie~trijd lliet beslist. Daarum moet~"'

in(ormaliekamJJll8lWlI e.d. OIlvenninderd door·
,..,.. Maar" krlfCht van .. Aq moet in daad·
Itl'licllt olltFZlII worden va.. prott!SlllUl' wrut'.

(ve~\)o'~ Of ftQ,~· 8)

samenwerkingsverband wordt gehoopt op
een grote opkomst in oktober.
Daarna kan er door de verschillende
groepen verder worden gewerkt aan de
eisen.
De precieze invulling van het da9
progr~a zal nog nader worden bekend
gemaakt. Voorlopi9 is voor een drie
deling gekozen: het eerste deel be
staat uit een informatiemarkt.
waarin al de zes eisen uitgewerkt wor
den. Dit gebeurt op verschillende
punten !n Mol. Een groot podium zorgt
voor wen muzikale omlijsting en voor
de aankondigingen enmededelingen.
In de middag zal een demonstratie
plaats vinden, met uitzicht op de
kerninstallaties. De dag wordt be
sloten lDet een J>enefiet-progralDma.
waaraan drie pop-groepen zullen mee
werken. Het prQ9X'amma moet op deze
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manier ook voor de plaatselijke be
volking de gelegenheid bieden tot deel
name.

Voor meer informatie kunt u terecht

bij A.KTIESEI<R:m'ARIAATMOL~.
B:ERGSTRAAT 10.\E.HINl}HOVEN
040 - 443061 ~
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HIenMt nh .,., te~ dal de "KJ met
••r .....lMch.n wtl d~('liik ~laten

h.ft tIebaaId. Ik noemdein de inleiding enk_
ll$fJekcen: Yfl'trapng. 'ferdwijnen 'an de Neder
Ialidse .coomiDdUSlrie. een lItIiSS8le en zichook
inheQcleJijk verbredende enel'JiedilkllSllie. In dit
artikel beperk ik me echter vooral tot de Yraa8
'of een dergelijke bezetting onsYeRler brenst
of lerogwerpt.

GEWELDLOOSHEID

Het beutteJl VlIII bet DodewIllld-teneiD is een
haast omnoaelijke zal. Deze_tie is ... te
ftI'IJIIjkeft IMt r.erdeJe. In W"Duiállimd
(Wyhl. Brokclorf, Oro"". GorIeIlen), in
F.....krijk tMIIYiIIe), EapIncI tTOftle85t.... de
VStSabrookt Bi het steeds ombouwpiulsen.
I. Wyhl lot nu eaiae 1aJIIdtt..~
(k!4s min!fer dan een jaar), lins het zeUi Olft
een ~n wat llOI ........ "'.. zelfs
zndeJ' a(zettlna.
JIier, In Dodewaard, pat het om een wftbncIe
CRt.... AIkseD de bouwkosten wamt (ÏD IMS)
.. t. 145 miljoen. Het is het.statuillJymbool
\18ft ete NededancI8e atOO!Dlc!bbY. Het is een
b9Rkaewd&e tedtnoloPedie, .......dktop....._t. enorme lIatllstJofes. kan~.

I" de brodIun! wordt het beeld ~eD van
een pslaasde'''~ omeente~ te beutten.
De Iftds·aanwftile jJOItie IJtot cIIt...-_ om
daarna desne_Ji l!ên_r l!ên te arrest_ti.
De delnOJIStranten hadden zidI zeer pel1'091'"
beleid,.werkten lIlJmcn in kleinehechte lroepeA
en wamt getraindiDgewelclloze akta. De. hele.
aktie, inkIusW de.., (J41$ arrtlIlInten
bIacIiwn 1Iet~lteem op tilt) Wërd door
de oapaû$atOï'eb __ sukses beidlouwd.
Niet in de brochuremmeld _t dat er voria
jaar een nieuwebeut1~verijdeld is,.
300 agenlen hielden met aemaJt 3000aoed
senaiJlde bez.ettels lep. BeJmgi,jker is dat een
erg positief~-erSIaC vallSeabJook·17 niet geyolP
wouttdoor..vertalingIlaardfp Nederlandse
.aimatie. BeflmIrIjke lIIlpelden hddeIt..
moetenzijn:
• de Amenuanse akties dienden YooraI als

.~"''' een AKB op potea te zettèn..... _Ua NededaRd· reeds beafaat.Hier
ilJat M.tliiet zo_meer Om~
Yoot liet probIeenlte wekken .... om
pOlitkb l1eftP1lkrlngen ar te dwinpR.
de aktles in Seabrook werdenvoJsena een
sUik lIdIema porpnlseeM met~ die
zidtopeen~llt

sll1lden. Ia Doftwaard UI ebt. gezien de

~.. deorpnilatoreD, toch Yee1
.... .... de'.... ilU!icbten Ylftdemlnder
... Y6U1biereide,demoDItnuat meraeJaten
....... lIet beIIeenen..... een konfrolltatk
.... de póJitie zal heet meelijk biijken.

Alsdeylamin de. pan alaat. zulleR lfeeIl!ICR8llIl
meedoen 8lIII het beYedI_ nn de ME, ookal
WIIeD ze dat eigenliJk niet VlIII plan. De OIP"
DiaatoreR zoudeftzidl dur clan onmogelijk meer
Y8ft k-.a distaAcielen. Wiepi heeft·", de
bOPkpoorbeleidinsm uitvoeria al cfuideJijk.
lateItden ORB _te1usteD. ZijnVfIfIdezjqp
kampa8J1'e ui niet ...atmaar een .en orde
en~•. Ee.. sItliveld bi,iDodewi:utJkomt
in zijn kraam te JNIS.

Kortom: de btuttina zal door de overh4!id
Icost. ..at kost voorkomen worden.. Eenbezet
tin_tie zal stuitr.IlGp de Mobiele ~nIaeid,
mareeh-.ussee eR misscllien zelfs efttekorpsen
van het leger,
Veel deeInemenl in het tentél'lkamp WIIeD YIIIl
menÎDg dat de.aktie geweldloos zou moeten vel'

lopen. Ook in de broclIurt!ll \411) Ite Gelderse
sroepea wordt gezegd, dat zij liietyoor geweld
kiezen. Anderzijds YÏDdcm ze dat je niet meer
voor de MEoplij kan pan. BANwordto~
meer belcrffisecrd omdat haar pweldloze hou
diDg.haar akties nogal onsch1lldig m_t. De
aeweldsdiskullSle wordt O1IerijenS nwt graag aan
gepan omd.t 'de diskussie over het wefof niet
toeplSllell vanE"-) aewèldloOllbeid de dis......
sie~ de .werkeiijke problemen gaat overI\eer.
sen en deUlldaGlit daarYoorinde weg staat' (H.

Hoe .1Id kombineren van gewei<ll"OS'-~n·

zija enje-nlet.JatelHllaan4-.opzit'tettmIe werk
ui &Mnis nóg niet duidelij". Er is aDeen een
brQehUteuifg~ O1Ier de bezetting van bel
bouwterrein te Scabrook (VS) \/lIn aprit. 1977.
Alsv~ ka" dit verslq tot misvelStanden
a.rileid1ns r .... Dit on4anks de in het voor·
woord door de M'B S'llaalcte relativeringen:
'. BijSeabrook8ÏIlJhet om een geplande cen-

trale: in ons geval betreft het een I~reinvan
cen draa~ncle centrale

• de ontwikkelingen in de AKB, daar en hm
zullen ongetwijfeld verschillen vertonen IMt
betrekkill8 tot atnItegîe, áktievonnen, e,d.

• bet karakter van de Seabl'OOlcaktic staat in
het teken vangewekUO'OllIrei4. dit is in prin
cipe OOk onze opzet, I'DlIIIr het is de Yl'lllll
of we in oktober iedere vorm van geweld
eJl1lonfron.tatîe uit ik weg kunnen en wilJen
p8n'~:t)

vervolg pag. 9

Demoeratie

. Jsuhbteiding. van bet kernenergie-
vennogen aanvaardbaar uit oogpunt
van mogelijke newneffeet.en van de
toepIls!Sin, van keme~ergie zoals ver
,rotA! k.lulsen op tenori$~ en ·sabo
tage?

Hierbij 'l:ijn volgens de ",ota .,gm1

prmcipwel nieuw riSicQ~' '" hee ge.
ding. Zet" t.'ftl actil:itt"lhm h~ Oltze
Inaat$cllapp!,j bunlen IJ1VrwrS aankno
PllIgsplUUel"l ''''<1'1' mI,,,catsrllappe..
IljkJcn.nmleel gedrag mcC mogelijk
aarazumlijktt gftlO~ t'OOr onze
moal8ChàPPÛ aLt zodunáQ."

Bovendien is. - worf# aatelcl.
..~id i1& Ie' zi"el& dat juUt ". llii!wiIi
gin. vaR audeoinr in,fellatie, 4!'rl me&
k'riGlen zou moe_ ontoc:m.l4!'rl ia .,..
bedm,ing van ". burgeorlij& vrij.
dft". Het pat h&erbij immen om
maatrepled ..dw JiOOd.tatirlijlc zijta
om ".d~lIe redaUC»'de te Wo
àclwnnl!ll~
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WAAR MOET DATHEEN?

Een dàektt' aktie alsY'OQI'RCSIeId door de Ge(..
dme groepenbeeft velerisiko's, Depoplllariteit
ervan heeft te maken met het sc:kijnbale uit
blijven van resultaat na ,mte demonstraties
en andere massHlctie. Beb~ BAN-akties
en de Dodewaard-beuttins IJ ook de glro-akt~

van Ak!ie' Strohalmeen voorbeeld. Dezelaatste
aktie ondersdleidt 7.idJoverige116 vande andere
doordat hier hftl sterk gewerkt wordt naar
cIeelname van de voorheenniet.kl~ dek,! V8»

cle Nederlandse bevolking die achter 00 sland·
punten van de AKB staan. Tevens is de ak~
zeer geschikt die riletlllCn tip een ,'keltt.. IJlJlnit-r
te betrekken bij de diskussie oYer .mt'11'ie.

Direlce 1I1tie!i kunnltH eeli aan~ullill8 tijn c\,
massa-mobillsatie, ze kun_r,e niet vervanj!en
AfJl,Rlê.n van de .... of detBelijke lIkties tol
fnJ$t~ leiden bij de aktivisten, kunnen di!
methodes 4e steun van maa.happelijke orpnj.·
satiesaan de anti-kemeMl'Jiestrij.i moeilijker
m~ken, als die orpnisaties die metho4en af·
wijzen.

JOHN HON1"EI.El

!. 'Oodewurd (;áát Iliehl!' Uligave Wil de samenwer·
kellde Geldcm stro()tngrotpen en elNll\Ïl'komrte~.

blz 35
2. 'Van protest naar verz~l" Straomgroep·SIIII' Kern•

energie Arnhem bil I

Eaer,pepoliliek

Uit oogpunt van (Je l.~tuatie
is het gebruik van~ner&ievol·
gens de lota onafwendbaar. Bespa
ringen zullen ••pa op langmr lermijra
«Ia, 20deta ClaR de dijk zèUl!II'·. ter
wijl van alternatieve bronnen pas na
de eeuwwiSseling ..am IUbatordiilc
bijdmge" is te verwachteD.
~Iijven OVèt kolen en kemenerJJ1e.
Ofsehoon kolen in principe wel de

benOdigde aanvullin, kunnen 1eve
ren, aeht men dit Ilit milieu"OOlPUnt
om mateiïsche rect.nen - aU.
steenkool zou geïmporteerd moeten
wor~n - ..l'lWeilijk-aanvaardbaW'•

Bovendien, zo wordt gescelfL is
elektriciteit op basis van kemenercie
••immer~ wezenlijk~per".

.,Op grond va,. alle ~ll9tM
in deze. concEudeer1 de rrgering dein
ook del, h.ee uit ~ruielc OOG"
punt Vemo ~ pnifenmm vole. del 1&et
aanta'l b!mClm.trafto.s in OM land
wordt uitgebreid".

Milieu

Aangezien h.et gebruik v~n steen·
kool omvangliJke maatregelén flood·
zalleLült maakt om de gev61gen voor
I\et milieu op te vangen zou kerne
nergie ook Qm deze rede~n de voor
keut vetdienen.

Uit.breidlng van het aantal kern·
centrales in ons land ~reisi· niet ..I
leen uil mllleuhYg1ëniscb oogpunt
veel RUlldet inspannîng m-.r' geeft
ook ..0'9teTe gc:trarUie.r t~ aanzien
tJa.. HN aanuaardbaar leejkl1m,Q4' in0". land (••. j'~



••••vanVanAgt

AtOODl- nergie
:moe

(Door Willem de aJUin)

Ofschoon niet ontkend kan
worden dat aan het gebruik
van kernenergie een aantal
problemen kleven. is voor al
deze problemen een oplos
sing te vinden en niets ho~ft

dan ook de bouw van nog
meer kerncentrales in de weg
te staan. Dat is. in het kort.
het standpunt dat wordt inge
nomen in het - nog niet ge
publiceerde - derde deel van
de energienota van het kabi
net-Van Agt_

Alsof et sinds 1974 niets ge
beurd is worden alle bezwa
ren tegen kemenergie U, d.
nota met een ft'usac:btil.
zwaai van lafel geveeld.

HIPt d~rde - 41ft IutJne - deel "...
d~ energienota iIl onptwijfeld het
'deel waar met de meeste spannine
naar lIJt is gekeken. Hierin immen
zou het kabinet zijn defll'litieve
standpunt be.'Pal~tnten aanzi~ van
het gebruik van lcemenercie.

Afweging

Het eerste deel van de nota. dat vo
ri, jaar al verscheen bevatte de alge
mene uitgangspunten van het te voe
ren energiebeleid en een besparings
programma. Het enkele maanden ,e
leden verschenen tweede deel gaat
over het gebruik van steenkool. Het
derde deel tenslotte handelt ·over de
brandstofteninzet voor elektrische
centrales en maakt een afweCin' tUI
sen steènkool en kernentrgie.

Ofschoon ook hetpbruik vad
steenkool aanzienlijk zal word~n op
,C'voerd. tl'steert e-r vohrens de- 1\0\1;
ftft ..••t .. dat zou ntCWWft worden (lP
fCV'aIcI met qnwn«... Hlèblj.... W........, YlIIft ~ econom\·
.............. a·lproemL

la ......... 111 ......... door
het miniawrie van èeOnomlsche _
ken onder verantwooldeiijkheid vaft
ministttr Van Aardèftne. Wordell een
elftal vra«en ,esteld (en beantwoord)
over het ,ebruik van )Iemener...

Uil: ~ WOQ,.!.e·.cl 4-1-80

Sb·ali.,
Is kernenergie aanvaardbaar uit hef

oogpUnt van radioactieve belasting
en mogelijke gev()lgen daarvan voor
de volksgemndheid?

Het Jntwoord. zegt het kabinet. is
een volmondig ja. Uit alle aangedra
gen gegevens blijkt volgens de nota
dat de radioJoaisc:he wllUltin, die
on......t bij normaal~f van kem
centrales ••ruimsehoota bitlnen de
nonnen blijft die zijn geneld. ter be
sehennin, van volksgezondheid en
milieu." Deze normen·t.ijn gebaseerd
op aanbevelingen van de Internation
al Commission on RadioloCical Pt'Q
wetio" nCRP).

Wel wordt erkend dat de laal$te ja
ren •.de dftlQdeJi)1dwId UOil de" nor"'ft MmU 'ft twijfel wordt ~tl'Okb'R.
WGOf'bIii oe.t4'id .folJOI'dt •• radlOCCti·
lliteit oot bV • ll.iW m Ml Qfdl"O
'tP* ZHr kift... ... IC~ GGIt
d.(Ilt~kolt foI~ ol Û'ft.
min.w do. n Ii.lftTUIJ Z~~M be
s'aat OW" Me t1JfIC' vOlt deze <I.offs··,

Maar zo vervolgt dil! nota. "de tM'
aMMa t'Oigens ,"l~ d# Iooe ,tl'Q-
Unl1$dou. tHet QtWaTfijIcer Z1Î" ."
algemeen u'of'dt 04ngenornm. zÛ"
door M ICRP nll!'wkeuno OfIde1'zochl
en vervolgens OOTtlJOl"Pen".

Veiligheid

Ia uitbreiding van het kemenel'gie
vennogen in ons land aanvaardbaar
uit een oogpunt van reactol"Veilig'
heid?

Met deze vraag h~f\ men iel$ meer
moeite. Cesteld wordt dat de gevol'
gen van een ongeluk meteen Kl'rn
èentrale weliswaar teer Itmstig kun
nen zijn. maar de kans daarop ..ZHr
~lIp" 1$. Hd onaeluk in Harrisbur,
hee". er vólaet)a de nota ttMt ....iel
dat -de Naètol"Vellicheid no, "ltS op
nieuw is bekeken en WUI' mOCè1ij1t
verbeterin,en zijn aancebracl\'-

Verder aou bedacht moeten wor
dendat een onaeluk mf't een Jre.mo
een~ welisw.. rampuliae t"oJ
een kan Mbben. maar Óltt dat dok
het ,"al ia met onaelukken in .-..
re sectonm "an de ind....trie. Verder
il het votaent de no'" van beSana te
erkennen ..clcc ooit lwC ",bruïJe .11
4nc:f.tnt brawfOJJftt 1lOO1" cmu mC7'
Q1ftlOOITNrung 1UJlUW'R1ij1ce rilico'" art
zich berpC. d14 uV. tJOOl' HJl~l"
nOQ Ol'lvoldolmde zijn~ht...

Bovendien iJl ..-ook nog sprap
van .•poIW". mico')" die men loopt
bij atw~inl' van kelnenergte. waar
bij geweten wor~ op mogelijp con"
mcten over de DO' resterende olie
en p$vOól'taden.
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Radioactief
afval

Is uitbreiding "an het kernenergie
vermogen aanviUlrdl>aar Ult oogpunt
van he\ ontstaan van radi084:tief at
val? Geen probleem. Het hoog radio
adieve afval. waar het vooral om
gaat ltan vellig worden opgeborgl'-A
in d~ steen.zoutformatîeil in het
noorden van ons land.

De nota verwijst in dit verband
naar het ol,langs gepubli~de rap
port van de ln€ernlltïonal Jt'u~l Cl/ct.
E'valuation. aan welk onderzoek door
de belangrijkste industri...Jandcn i,
meegewerkt en dat eveneens een
warm pleidooi bevat voor het ge.
bruik van ker·nenergie.

,,8tttreurd" wordt daarentegen het
beliluit van de. 1\!ieede Kotmer om
met prOC'fbo"n'eD qt. de toutk"Pe"
te wlllchten COt na di brede ~t·
schàpp..-llJke d.rscus51e.

..1'1 '.:1tl..ac/'ltl"O t.tt'l" /ter dacdwe"u,
hjk ~s('lukballf' lamwn \lal!. d~Jjnitif!·

1.'" ()pslaW(Jnhl~lJf"n {••. , mod het aJ·
1.'01 ltt oot'('ngrondst' vltel'unop_laq
worden gehouden". aJdus' de .l:Iq&4t.
..De h/.l?"l'Voor bt$taande .,. ,......
rum.e t~ ~te m«tlaodfta ~
ken~01~ pmblenwtl op
te l.ewrm e'Il kanrnm oIs bevmlÎQ11"14
worden bexltDuwd".

Kerawape.8

Is uitb~iding van het kernenetgie
v.rmogen aanvaardt/Mr \Ut een oo,~

punt van het beleid. ceridrtc!p· bet
tegengaan vaD de verdere venpm
din, van .kemwapl'!tls?
_ Ja. zo luidt het antwoord. want ....
df1W,k14t mee ft" mk'lijlc nivtau
"Ja t«1t'lisc'h-WfteRsC1Iappelijke Ol'lt·
U!ikIceIáncr moe. in .taat worden oe-
IU'.... zo ma daa" OP uir ZM.4 *
tIftMO ol taal ft" knftwaJ)eft U' or.t·
wikken 10. va" t» l.tI'QOQ of mm ""
OW!' ~tr.ole. llOOr <U produkt"
"ft clektracitE'lt beschikt 0/ niet".

Sterkef nog: de ••lcTachtioe ,mn"
die Nederland nu heeft als hll' gaat
bij de vormInI en uitvoerinr van een
internationaal l1on-proliteratiecbeleld
danken we in de Hl'lIte plaats aan
onze posJtie als produet"nt en expor
Ul'ur van verrijkt uranium. .,ZWffI"t
Nederla"d de l'centt'll+n'gte aJ. don zol
zijn 'tem op ItQ7l-J,>rollleratiegelMd
zonder twlJlelminder l1Wfoed ult.o(/e
nen dan thQ.""··' zo meent men.

Met andere woorden; kerncentrales
goed tegen de bewapening! .



NO CANDUfor
Argentina
In maart 1976 heeft in Argentinië
een fascistische militaire junta
de macht overgenomen. Sindsdien
wordt Argentinië op de meest bru
te manier door deze militaire
machthebbers geterroriseerd.
Politieke moorden zijn aan de or
de van de dag; daarnaast worden
er bijna dagelijks mensen, die
zich al te openlijk tegen deze
diktatuur keren ontvoerd. Deze
"verdwijninaen" worden door de
'moeders van de Plaza de Maya'
wekelijks aan de kaak gest~ld.

Vóór het argentijnse reger1ngsge*
bouw protesteren tij op moedige
wijze tegen deze terreur.
Ekonomisch wordt het land volle
dig ondergeschikt g~maattaan de
belangen van het bUltenlandse ka
pitaal. Multinationale beleggers
wordt geen strobreed in de weg
gelegd. Dit gaat natuurlijk t~n

koste van de overgebleven natlo:
nale inctustrie,die veelal arbelds*
intensief is. In de leeri~ndustri~e

staan al zo'n honderduizend ar
beidsplaatsen op het spel. De ~er

keloosheid stijgt dan ookschnl<
barend. Dit gaat dan gepaard met
een inflatie-percentage van 160:

De oppositie van de arg,ntijnse
bevolking wordt door allerlei ter
r-eurmaat reçe len de kop ingedru~~.
Naast de al genoemde. moordp'ar~l~

en en~ ontvoeri ngen heeft de ml11
taire junta een sterk repressieve
arbeidswetgeving ingevoerd. waar
door de meest elementaire rechten
van de arbeiders beknot worden.
Stakingen zijn ui~ den boz~: Vak
bondsorganisatie 15 naUwel1Jks en
alleen onder stringente voorwaar
den toegestaan. Wel een van de
meest cynische daden van h~t ter
reurregime is ~e wet, waarln per
sonen die tussen november 1974 en
september 1979 verdwenen zijn of
ficieel dood verlaard worden. Hier
mee wordt een massale moordpartij
op lS.OOO-20.000 mensen getnsti~
tutionaliseerd.

In dit politieke kader ontwikkelt
Argentinië haar atoomprogramma.
Hoe staat het er momenteel voor??

aioomprogramma
Algemeen: de argentijnse regering
fiêe1i-nët Non*Proliferatie Verdrag
niet ondertekent. Zij heeft wel
het verdrag van Tlatelolco onder
tekent met dien verstande. dat
zij zich het recht toekent om
kernsplijtingsmateriaal te laten
exploderen, waarbij zij dezel!d~

technologie toepast als bij mlll
taire doeleinden. Dit verdrag heeft
zij niet geratificeerd.

erQ~fr~!~~Qr~: Argentinië heeft
momenteel 6 proefreaktors.Geen
daa~~an heeft een vermogen groter
dan 20 MW.

Kernener9iecentrale~: Atucha I:
alt-li-ie~-~20·Ag:~iactor-Hij
is in werking sinds 1974. Hij werd
gebouwd door KWU (Bondsrepubliek)
type: HWR met zwaar water koeling.
In 1975 onthulde het amerikaanse
blad 'Newsweek' , dat er 50 kg plû
tonium uit deze reactor verdwenen
bleek te zijn.
Rio Tercero: dit is een 6~O MW
reactor. Hij werd gebouwd door
AECl utt Canada.
type: HWR - CANDU.
Atucha 11: In mei 1980 heeft de
argentijnse regering een contract
getekend met KWU voor de bouw. van
een iOO ~W-reactor. Daarvoor lS
een werkmaatschappij opgericht:
Empresa Nacional Argentiha de Cen
trales Electronucleares (Enance)
Er zijn plannen tot de bouw van
~og drie 600 HW-reactors.

Zwaar water fabrieken: Argentini~

fiëëft-mömentëëT-ëën-kleine zwaar
water fabriek voor 2-3 ton/jaar
In 1980 heeft de argentijnse re
gering een contract met SWiS5

lt' Sulzer Brothers ltd. gesloten voor
een zwaar-water fabriek met als
capaciteit 250 ton per jaar.
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Oe~er~!~g~fêQ~i~~!~: Argentinië
heeft een klelne opwerkingsfabriek
in Ezeiza; deze werkt zonder vei
ligheidsgaranties van de IAEA.
In 1977 is deze fabriek stilgelegd.
Over de kapaciteit bestaat onze
kerheid. SIPRI (Zweden) spreekt
over 200 kg verbruikt u~anium,

De Westduitse regering over 1 kg.
In Ezeiza wordt momenteel gewerkt
aan de bouw van een grotere op
werkingsfabriek; dit met hulp
van West-Duitsland.

Brandstofstaven: Deze worden
gëiëvëra-a~ör-West-Du;tsland.

Nucleaire kontrakten:••• w _

India: Samenwerking op het gebied
V~reedzaam gebruik van kern
energie.
Uruguay: uitwisseling van know-how
Peru: levering v.e. 10 MW-reactor
~en proefreactor.
g2!~Yi!f-~~i!i1-~~Y~g2r-i~-~~~!-
;Y~l~: everlng van proeTreacto-
ren.
lsrael: Argentinië leve~t uranium
$22J~!:Uni!: graanleveranties
aan de OSSR in ruil voor verrijkt
uranium en .toomtechnologie.
~r!~il!~: samenwerkingsverdrag,

Uraniumvoorraden: de schatting
'ööpt~vän-2Ö:ÖÖÖ-200.000ton.
Momenteel zijn er 4 uraniummijnen.
Er is een contract met Canada voor
de ontginning (Simons Inconas).

Canada
ln Canada is groot verzet gerezen
tegen de medewerking van AECL{Ato
mie Energy of Canada ltd.) aan dit
argentijns atoomprogramma. Na de
fascistische coup is er een NO
CANDU FOR ARGEHTINA COMMITTEE op
gericht, waar vertegenwoordigers
uit diverse maatschappelijke orga
nisaties zitting in hebben; o.a.
uit vakbonden, kerkelijke org.,
milieubewegingen, vredesbeweging.
In samenwerking met de organisatie
van argentijnse vluchtelingen
voeren zij al jaren aktie tegen
de levering van kerncentrales en
atoomtechnologie aan Argentinië.
Dit komitee stelt als eis aan de
canadese ~egering:

Stopzetting van de levering van
atoomtechno1ogie aan Argentinië.
Stopzetting van de verkoop van
CANDU-reactoren aan Argentini~.
zij stelt als voorwaarden:
1. nieuwe verkiezingen
2. herstel van vakbondsrechten.
3. vrijlating politieke gevangenen-
4. ondertekening van het Non-Pro

liferatie Verdrag: dus veilig
heidgaranties voor vreedzaam
gebruik .

5. herstel elem~ntaire mensen
rechten, zoals vrijheid van
meningsuiting en vergadering.

N.P.V.
Een belangrijk punt in het canadese

I
verzet komt voort uit het feit dat
Argentinië het N.P.V. niet onder-

I
tekend heeft. Argentinii wil be

.wust de mogelijkheid tot het pro
, duceren van een atoombom niet

I

, uitsluiten. In elk geval wil zij

'

i n het bezit komen van de benndig
de technologie. Samen met de fla-

I
'. grante schending van de meest

elementaire mensenrechten vormt
dit de basis voor de samenwerking,
zoals die in het No CANOU fbr Ar
gentina Committee tot stand is ge
bracht.
In juli 1979 heeft een lokale vak
bondsafdeling in samenwerking met
verscheidene milieu- en vredesgroe
pen een gedeeltelijke blokkade
georganiseerd. Vanuit Port Saint
John zou zwaar-water naar Argenti
ni~ verscheept worden. Zwaar-water
is essentieel voor het funktio
neren van de argentijnse kernc~n

trales.Dit transport werd hier
door aanzienlijk vertraagd. Als
eis bij de blokkade werd onder meer
de vrijlating van 17 vakbondsmensen
gesteld. De canadese regering werd
gevraagd hiervoor stappen te onder
nemen. Inderdaad bleek deze blok
kade zIn effekt te sorteren. Kort
daarop werden enkele van de genoem
de vakbondsmensen in vrijheid ge
steld door de argentijnse regering.
No Candu for Argentina heeft deze
aktie publicitair begeleid.
Het No CANDU for Argentina Commtt
tee treedt daarnabst op voor
asielverlening van argentijnse
vluchtelingen in Canada.
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OP langere termijn hebben de ak
ties van het canadese komitee hun
effekt ook niet gemist. Oe cana
dese regering heeft uiteindelijk
aan Argentinië garanties binnen
het kader van het N.P.V. gevraagd
c.q. ondertekening van dit verdrag

Bondsrepubliek
Argentinië he.ft haar konklusies
getrokken en besloot haar inkop~n

ergens anders te gaan doen. West
Duitsland vroeg duidelijk minder
garanties omtrent het vreedzaam
gebruik. KWU (K~aft Werk URlon)
mag de Atucha 11 gaan bouwen.
Deze reactor - ook van het zwaar
water type - is wel + 500 miljoen
dollar duurder. Ook 1S er duide
lijk minder ervaring met het
KWU-type. Veiligheidsgaranties
schijnen uiteindelijk toch be
langrijker te zijn. Naast de
kontrakten mét W-Duitsland heeft
Argentinië in Zwitserland een
zwa'ar-water fabriek besteld bij
Sulzer Brothers A.Q. ."
Volgens UNo CANDU fOr Argentlna
probeert de argentijnse junta zo
veel mogelijk onafhankelijk te
blijven van de politiek van één
land m.b.t. de export van atoom
technologie. Zij gaat er van uit
dat deze politiek gedoemd is te
mislukken door de internationale
solidariteit van de arbeiders
beweging en dat ook in andere 1an.
den dan Canada het· verzet tegen
de junta in Argentiniä zal lei
den tot boykot-akties als in
Port Saint Joh-n.
Enrique Tabak van het canadese
komitee heeft recentelijk ook al
een bezoek aan West-Doitsland ge
bracht om daar over de argentijn
se kwestie te praten met mensen
uit de solidariteitsgroepen met
latijns Amerika.

•uranmm
Een belangrijk aspekt in deze
internationale atoomhandel vormt
het feit, dat Argentinië over
grote uraniumvoorraden beschikt.
Regeringen van westerse landen

blijken bereid te ZlJO hun atoom
technologie t~ ruiTen voor het
steeds schaarser wordend uranium.
Tevens zijn zij daarbij bereid
een aantal garanties omtrend vreed
zaam gebruik te laten vallen.
In Nederland speelt dit o.a. bij
de uitbreiding van UCN in Almelo s
die verrijkt uranium aan Brazlliä
gaat leveren. Het Non-Proliferatie
Verdrag verliest door dergelijke
koehandels een groot deel van
haar waarde.

samenwerking
Tenslotte nog enkele opmerkingen
over de samenwerking, zoals die
in het No CANDU for Argentina Com
mittee gestalte kreeg.
Het meest in het oog springend
is het niet afwijzen van atoom
energie in haar geheel. Er worden
alleen garanties voor vreedzaam
gebruik gevraagd. Ook die~t de
export van deze hoogwaardlge
technologie als pressiemiddel
op Argentinië. Niet het steeds
verder gaande atoomprogramma staat
ter diskussie, maar alleen de ver
houdingen waarbinnen het plaats
vindt. Een v&rgelijking met de
Almelo-demonstraties lijkt me
hier wel terecht. Oaar werd als
centrale eis ook niet de stop
zetting van het UC-projekt ge
eist, maar geen uitbreiding er
van. Brazilië als niet-onder
tekena~r van het N.P.V. mocht
niet in bezit komen van deze
hoogwaardige technologie.
Deze verbinding, zowel in Cana
da als in Nederland naar het
N.P.V. en de diktatoriale ver
houdingen in de betreffende
Latijns Amerikaanse landen
bleek een verbinding tot stand
te kunrién brengen tussen de
Anti-Kernefter~ie-Beweging
Derde Wereldgroepen, Vredesbe
wegingen en Vakbonden•
Het opmerkelijke is dat in Cana-
da de vakbonden een aktieve rol
gespeelt hebben in het verzet
tegen de levering van CANDU
reactoren. Dat heeft denk ik te
maken met rol, die de eis tot vrij-
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lating van argentijnse vakbonds
mensen gespeeld heeft. Daardoor
werd een direkt beroep gedaan op
de canadese arbeiders om solidair
te zijn met hun argentijnse col
lega's. De consequentie is wel
dat geen afwijzing van het kern
energieprogramma inzit. De alge
mene opstelling van het No CANDU
for Argentina Committee was:
geen levering tenzij:::

AKB
De Anti-Kernenergie-Beweging
komt door deze opstelling wel in
een moeilijke hoek te zitten. In
deze konkrete situatie wordt wel
een gevoelige klap uitdedeeld .an
de atoomlobby, omdat het atoompro
gramma mede is gebaseerd op belang
rijke exportorders, maar dat dit
ten koste gaat van een principi·
ële anti-kernenergieopstelling.
Het belang van de exportorders
voor de atoomindustri·e hangt ten
nauwste samen met de steeds groe
iende onzekerheid met. betrekking
tot de eigen binnenlandse markt
ten gevolge van de ~nti~kernener
gieakties. Door dit ver~et in
eigen land wordt de atoomindus
trie steeds meer gedwongen om
zich te richten op de interna
tionale markt. Hier onstaat dan
ook een scherpe internationale
concurrentfe. In deze COnCurren
tiestrijd worden de internationa
le veiligheidsgaranties, zoals
o.a. vastgelegd in het N.P.V.
losgelaten. Daardoor dreigt niet
alleen het atoomprogramma buiten
onze landsgrenzen doorgang te vin
den~ maar dreigt ook • èn dat is
minstens zogevaarl1jk - een
steeds verder gaande versprei~

di ng van at.oomwapens. Oe Anti
Kernenergie-Beweging dient zich
ter 4ege van dit gevaar bew~st
te zijn, wanneer zij haar opstel
ling moet kiezen in dit soort
konkrete situatfes. Zelfs geloof
ik dat de AKB zelfstandig initia
tieven op dit terrein moet ont
plooien. We moeten de vinger aan
de pols houden
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contactadressen:
A~-ei~a~-';~-Ä~gentinaCommittee;~
175 Carlton St.
Toran t ~ ünt
Canada

lnformationstelle latin America
Römerstr. 88
D-5300 Bonn 1
BRD

Solidariteits Komitee Argentinië
N'ederland (SKAN)
Postbus 4098
Amsterdam
tel. 02D - 925050

Bladen
Z.E.K.:

Hoogspanningsleidingen 'n- gevaar?
In het juninummer van de Zuidne~

detlandse Efl~rgie Krant een a~ti
kel overgenomen l,4it [voluon over
de in~loeden vari elektro-magne
tische velden. De2e velden, die
hoogspanningskabels omgeven vor
men misschien een nieuwe bedrei
ging vogr mens en natuur.
Elektro-magneti serre mi 1; euver
rintreiniging dus~~

Verder aandac~t voorpompcen
trales, de Mogelijke uneder
landse ·waterkracht" Tenslotte
wordt de Stadsverwarming van de
PNEM nog even kritisch doorge
lidit: Inspraa.k; vergeat I t maa·r.

Onderstroom:

het juninuml1lèr staat nätuurlijk
i n= het tèken VB.n de Dodewaa rd
bez.ttfng/blokkade. In het land,
màar vooral in Gelderland wordt
drlftig gedtskussieerd. Ook de
tegenpartij in de vorm van· een
oma of ~pa (dat. weet ik niet)
komt aan Het woord. Lezenswaard
dus: :

Die Tageszeituna:

een speciale Gorleben-dokumenta
tion: heel aaabevelenswaard om
te kopen en lezen dus:::
Een kàa rtje dus ·naa r:
Die Tageszeitung
Wattstr. 11-12
1000 BERLI N 65.
prijs fl. 1,25

(\J_~\' -, p~ l8.)



Geen Kernenergie Nou

Op 19 juni jl. werd de eerste landelijke vergadering van de aktie
Geen 'Kernenergie Nou gehouden. Er waren groepen uit alle. delen van
het land aanwezig. Ook uit het aantal telefonische reakties mogen we
de konklusie trekken dat de aktie na de zomer grootscheeps van start
gaat. Naast diverse energiekomitees waren ook een viertal wereld
winkels aanwezig~ Er zijnde nodige afspraken gemaakt over de
verdere orgai'lisatie van de aktie. Voor de meeste provincies is er nu
een voorlopig koördinatie-adres.

GKN en andere akties

Er is op de vergadering uitvoerig
gepraat over het op elkaar afstem
men van de GKN aktie en andere
akt:ies zoals de BAN-akties, de be
zettingsakties in Dodewaàrd,
demohs.traties etc. De kOl.}klusfe
was, dat zoveel mogelijk voor
komen moet worden dat slecht
willende pers een wig kan drijven
tussen de verschillende vormen van
aktie. Er werd gekonstateerd dat
de verschillend~ akties ieder op
een andere doelgroep mikken.
Het is vooral belangrijk dat elke
aktie op zich goed gevoerd wordt;
dUs de mensen niet oproepen om met
giroblauw te betalen zonder ze
eerst v-oldoende geï:nfol"meerd te
hebben over de rol van de energie
bedrijven; g~en bezettin~akties

als niet eerst de massale onder
steuning vanuit de bevolking is
gemobiliseerd enzovoort.
Als de akties goed gevooerd worden
kunnen we naar elkaars argumenten
verwijzen en zullen de akties el
kaar kunnen ondersteunen.

Energiebedrijven

Tijdens de vergadering kwam naar
voren dat er in veel gemeenten
plaatselijke energie-distributie
bedrijven zijn, die de elektrici
teit niet zelf produceren en ook
geen direkte betrokkenheid bij
Dodewaard hebben.
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Nadere uitpluizerijen brachten ons
op de mogelijkheid van drang uit
oefenen op de KEMA via deze gemeen
telijke bedrijven. Zij kunnen name
lijk moties indienen bij VEEN en
KEMA,en via deze organisaties kan
druk uitgeoefend ~orden om de GKN te
sluiten. Van de gemeentelijke distri
butiebedrijven kan natuurlijk ook
verlangd worden dat zij bij het be
drijf dat hen stroom levert aandring
en op aluiten van de Dode'llaard-een
traie. De ~dministratie van de
betaling van de energierekening
wordt overigens meestal niet door
de gémeente gedaan maar op provin
ciaal nivo. In ieder geval is druk
uitoefenen via de blauwe girokaart
dus ook mogeUjk in bedrijven met een
eigen distributiebedrijf. We hebben
een stencil beSChikbaar waarin het
bovenstaandE' wat uitvoeriger staat.
Neem even kontakt op met de regio
nale kontaktpersonen of Aktie Stro
halm als je dat wil hebben (adressen
aan het slot van dit artikel).

urganisatie

In een aantal plaat~en bestaan al
vergevorderde plannen om aan de aktie
te beginnen. In Twente wil men meteen
beginnen met in twee gedeelten be
talen (de "harde" aktievorm die ook
in het noorden gehanteerd wordt),
begele~d door intensief huis aan huis'
werk; eerst in één plaats. wsch.
Hengelo.



In Brabant wacbt men tot na de
demonstratie in MOL, en ook de
Gelderse Stroomgroepen hebben
niet zoveel tijd om nu aan deze
arbeidsintensieve aktie te werken?
hoewel ze hem in een later sta
dium zeker- zullen oppakken.
In de andere plaatsen gaan wel
veel mensen enthousiast bezig.
Er is afgesproken om zoveel mo
gelijk per elektriciteits-produk
tiegebied,duB vrijwel overal per
provincie, de aktie te koördine
ren. Er mOEt dus in elke. pro
vincie een groep komen die bij
houdt welke groepen in welke
plaatsen met de aktie bezig zijn.
Een aantal van de nu aanllJe~ige

groepen hebben de voorlopige.
koördinatie op zich genomen.
Er zal een geregeld overleg ko
men tussen de provo koördinato
ren en in de meeste provincies
zullen er regionale vergaäer~ng

en belegd worden om de aktie te
koördineren. In eerste instantie
is het voorlopig kontaktadres
daar verantwoordelijk voor.

Financiën

Op de. vergadering is ook een af
spraak gemaakt over dé verd~ling

van het geld dat op de centrale
giro 1551111 binnenkomt. Wat tot
19 juni al is binnengekomen
(+f400,-) gaat naar het noorden.
Sindsdien wordt het geld ver
deel.d over de provincies. Als
er uit een provincie geld binnen
komt gaat dat naar die provincie
terug. Op die manier betaalt de
aktie als het ware zichzelf.
Waar veel folders worden ver
$preid komt veel geld binnen.

Rektifikatie

In het artikel 'over de OKN~aktie

in het vorige LEK-bulletin stond
ten onrechte dat de provo energie
bedrijven voor 50% in handen Van
de gemeenten en vOO"r 50% 1n 'handen
van de provincie zijn. Deze situ
atie doet zich alleen in Utrecht
voor. In andere provincies hebben
de gemeenten een veel kleiner
aandeel in het provo elektrici
teitsbedrijf.
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Adressen Voorlopige Koördinatoren

Gebied IJsselcentrale:
-TEK,Th Koopmans , De Wetstraat 49,

HEmgel.o
Noord-Holland:
...K.K.Alkmaar, C vd Peet,
Leeuwenbekstr. 21., Alkrr~ar

Zuid-Holland
-LAKK,P.Dekker. Santho~st 163,
Leidendorp.

Zeeland:
-EKZ, Dam 49, Middelburg
Noord Braba."1t:
-EK Bred$t P.v.Pijlen,
B. de Wildestr.• V~8. Breda

G·roningen en Drente;
-AAP, Noorderstr. 38,

Dt'ouwenérveen
Gelderland =

-Geld. Stroorngt"oepen, B. B~gste:u.~St

l.eoninusstr. 29, Arnhem
Limburg. Friesland.Utrecht:
-voorlopig:Aktie StrOhalm,
Oudegracht 42, Utrecht,030....314314.

Er is wat aktielllateriaal besehik
haar:folders en stickers (deurzegels).
Bestellen door overmaken van onder
staandé bedragen op giro 1551111.
tnv Akt.ie GKN, Oudegrabht 42,Utrecht.
90 fplders liGeen Kel'nenergie Noul!

f 4,- + f3,-porto = f7,-

10 strookjes à 7 stuks de~lrzeg.els

110.- + f1,20 porto ~ 111.2 .



Sinds 1977 wordt er in Gorleben
e.o. verzet gepleegd tegen het
aldaar geplande atoompark.
In de landeskreis LUchow-Dannen
berg ;s men niet gediend van
opwerkingsfabrieken. ondergrond
se opslag e:d.
Oe westduitse AKB heeft van
Gorleben een speerpunt van haar
akties gemaakt. Niet zo verwon
derlijk wanneer men bedenkt, dat
de atoomindustrie haar aandacht
m.b.t. het afvalproblee~ richt
op opwerkingsfabriken in kombi
natie met ondergrondse opslag
van a tooma fva 1.
In 1977 vond de eerste grote
demonstratie tegen de atoom
plannen in Gorleben pl~ats, waar
loln 15.000 mensen aan deel na
men. Sindsdien heeft Gorleben
konstant in de belangstelling
valt de duitse AKB gestaan. er
wetde-n :zomerkampen georgcrni sae rd ,
nationale aktiedagen enz.
Ook de boeren in Lüchow-Oannen
berg laten zich niet onbetuigd.
~et grote traktoren-demonstra
ties en -blokkades protesteren
ook zij tegen de atoompolitiek.
In maart 1979 gaan b.v. 300
traktoren metzofn 3.000 mensen
in "n karavaan naar Hannover.
waar ze eèn week later door
100.000 mensenontv.aflgen. worden
en een triomftocht door de stad
maken. Oktober 1919 vind er nog
een grote Gorleben-demonstratie
plaats in Bonn, waar meer dan
100.000 mensen aan deel nemen.
Ondanks dit massale verzet blijft
de bondsregering bij haar oor
spronkelijke plannen.
Oe plannen voor de bouw van een
opwerkingsfabriek worden wel op
de lange baan geschoven. Dit is
echter volgens de we~tduitse akb
meer een taktische kwestie en
past volledig binnen het program
ma van de duitse atoomindus
trie. Najaar 79
wordt dan op een bijeenkomst in
Trebel besloten tot een terrein·
bezetting. 3 mei 1980 bezetten
ongeveer 5.000 mensen de boor
plaats 1004: Oe Republik Freies
Wendland is een feit:::

Freies Wendland
of hoe het boorplaats 1004 verging

I
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geweldloos
Oe meerderheid en vooraan de
lokale BI kiest voor een puur
geweldloos koncept. In de derde
week van Wendland ontstaat de
eerste toren en worden her en
der barrikaden opgericht. De
sprekersraad kijkt stilzwij
gend toe. Steeds meer bezet
ters blijken het geweldloze
verzet te 'slap' te vinden.
De ide~en van deze groep vin
den geen respons binnen de spre
kersraad. Toch blijken de be~

zetters uiteindelijk een konsen
sus te kunnen vinden: op de
dorpplaats wordt de politiemacht
zingend ontvangen, éin groep
houdt de toren bezet. Snel
ver~ijzen er nog twee torens.
Het is zover: woensdag 4 juni
zal de Republik Freies Wend·
land ontruimd worden of bezet~

zoals de Wenden zelf zeggen.

info's
De alarmketen wordt in werking
gezet en nog enkele honderden
sympathisanten komen naar Wend
land. Een probleem daarbij is
de houdingt die deze mensen
zullen gaan innemen tegenover
de politie. De hele avond worden
er info's georganiseerd om de
nieuwkomers duidelijk te maken
wat de bedoeling is: passief
geweldloos verzet:!:

"rechtse staat"
De ontruiming/bezetting van de
Republik Freies Wendland ging
gepaard met groot machtsvertoon
en bruut geweld. Helikopters,
bulldozers, paarden en honden,
geen middel werd door de politie
geschuwd. Op de zittende demon
stranten werd flink ingemept.
Hun liederen mochten ~îet baten.
Een atoomtegenstander, die in
elkaar geslagen was schreef
later: « Illusies in een recht 
staat te leven heb ik niet m~er.
nu weet ik, dat ik in een recht
se staat leef.

Het cynisme, waarmee een politie
woordvoerder de aktievoerders
later bedankte voor hun geweld
loos optreden is onvoorstelbaar.
De gewelddadige ontruiming heeft
de diskussie in de AKS weer doen
oplaaien. Geweldloos verzet
schijnt bruut optreden van poli
tiezijde niet te kunnen verhin
deren. Inslaan op weerloze zit
tende demonstranten is "beheerst
optreden".als we de overheid
moeten geloven.
Aan de andere kant is de vraag
natuurlijk hoe het politieop
treden zou zijn geweest, wanneer
de Wenden meer verzet zouden heb
ben gepleegd.
Ondanks het brute politieoptre
den onderschrijven de vertegen
woordigers van de BI lUchow
Dannenberg nog steeds hun uit
gangspunten. De ontruiming
heeft in de landeskreis veel
emoties losgemaakt.De lokale be
volking is woedend over het po
litieoptreden. Het geweldloos
verzet heeft diepe indruk ge
maakt. De duitse AKB is ver
sterkt uit Gorleben gekomen.
De keuze van de 8~ lUchow
Dannenberg voor geweldloosheid
is verre van principieel. Het
is een taktische ~eu%et die zij
maakt onder gegeven politieke
omstandigheden.
In de eerste plaats is de hou
ding van de lokale bevolking
van enorm belang. Een massale
vechtpartij met de ,olitie
zou de steun die de AKB in lU
chow-Qannenberg bezit makkelijk
verstoren. Ten tweede zou ook
binnen de AKB makkelijk een
splitsing kunnen optreden. Er
zijn aktivistent die door een
dergelijtemassale konfrontatie
de AKB "uit angst" de rug to~
zóuden kunnen keren. Daarnaast
betaat er natuurlijk nog een
groep principieel pacifisten.
~ie van dit soort konfrontaties
niets moeten weten. De Wenden
hebben dit weten voorkomen en
zich niet laten isoleren van
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de rest van de bevolking. l~kaal

en landelijk. Buiten de BI lüchow
Dannenberg gaan duidelijk meer
stemmen OP voo~ een meer mili
tante houding. "Sçhmeissen wir
4150 M~l'i,. das 'st ~ie Sprache
die die Bu'1~n vér$t~hen.n Wal~

te~ Mb~Smano van de 81 LUebow
Oannenberg krltiséert deze hou·
ding. Volgens hem raken de mi~

litanten binnen de AKB op den
duur geYsoleerd en kunnen dan
relatief eenvoudig door de staat
uitgeschakeld worden. Ook moet
volgens hem de aktievorm af
ge$temd zijn op de plaatselijke
politieke omstandigheden. Door
meer militante aktievormen ver
vreemd de lokale bevolking -
leker in dit stadium - van de
antikernenergiestrijd. De plaat
selijke bevolking moet haar
eigen aktiemiddelen ~unnen kie
zen. Deze moeten niet' va·n buiten
c.q. de steden -opgedrongen wor
den. Daarnaast is het duide-
lijk dat oQl de plaatselijke
bevolking niet volledig w&ra
is van milita~te middelan~

Zo reed een voertuig van de
Bu~des9renzschutz op een plank
met allemaal spijkers. Ook de
blokkades met ~raktoren zijn
daar een voorbeeld van~
Ec'hter naar :zijn beoordeling.
wil men in lUchQw·Oannenberg
gêên massale kOAfrontatie met
de politie en Bundesgrenzschutz

radio WendJaud
De Republik freies Wendland ken...
dé ook haar .igen radiostation,
die de regió dagelijks op de
hoogte hield van de ontwikke
lingen~n de republiek. Door
de be~ichtgeving van Radio
Freies Wendland werd het mede
mogelijk de lok.le bevolking
bîj de aktie te blijven betrek
ken. Tijdens de ontruimfngsaktie
was Radio freies Wendland vanaf
zeven uur "s ochtends tot vroeg
in de avond in de lucht. zodat
iedere.en 'C!en di rekt oogg~tuige
v~rslag .van de ontruinti ngsakti e
heeft kunnen horen.
Immers veel mensen werden door
de uitgebreide politiè~blokkades

van wegen op een afstand gehou
den.

"vluchtelingenkampen"
Oe solidariteit met de aktievoer
der in Gorleben kreeg in de ge·
hele Rondsrepdbliek gestalte.
In meer dan 80 stede~ en dorpen
werden kerken. gemeentehuizen,
pleinen en andere openbare
plaatsen bezet. Al tijdens de
ontruiming van de Republik Frei
es Wendland werden er voor de
voormalige inwoners "vluchte-
1i ng,enkampen" i rigeri cht. Over
al in de Bondsrepubliek vonden
protestdemonstraties plaats:
"Gorleben ist Uberall. u Door
al deze akties bleef de vrije
republiek in Gorleben niet ge
ïsoleerd staan. Duidelijk werd
dat de overheid de bezetting
wel kan breken, maar het verzet
tegen de atoompolitiek niet:
"Gorleben in Bullenhand; Wider
stand im ganzen land".

gegevens uit:
Die Tageszeitung
Dokumentation Gor1 eben

wtvolg~13

MD:

Ook MD houdt zl~h.bezig met
Dodewaard. Jacqueline Groene·
w~gen qpent de diskussie. die
in de kolomllen van MD gevoerd
gaat worden. Verder staan de
deens~ atoomplannen in de koel
kast en wordt er naar hartelust
en met effect gewerkt met de
alternatieven.Dit alles en nog
meer in het juninummet van MD;

Achtergrond

Dit keer een dubbeldiknummer
met het verslag van het kongres
over de "linkse samenw~rking'J

op 31/5 en 1/6 j.l. gehouden in
de Populier. Interessante lek
tuur voor wie de politieke ont
wikkelingen in Nederland ter
hart~ gaan. Nr. 13/14 dus.
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Niet gelezen, Toch beschreven.
Bij het IMGO region~le ontwikke
ling in Middelburg is verschenen:

RISIKO'S VAN LAGE STRALINGDOSES,
effekten van lage doses ionise
rende straling op de volksgezond
heid, op de gezondheid van de
betrokken werknemers en op het
milieu.

Deze publikatie is een verslag
van een internationale hearing
over dit onderwerp, gehouden in
oktober 1979 te Vlissingen. Be
kende deskundigen hebben hun
kritiek naar voren gebracht op
stralingsnormen, stralingsbe
scherming, röntgendiagnostiek
en de uitworpen van kerncentra
les.
Het verslag is als werkuitgave
verschenen en kost fl.14,50~

Het is te bestellen door stor
ting van f1. 17,50 (inkl.porto)
op giro 3432814 t~n.v. RSI,
Dam 47, Midde-lburg o.»,»,
'verslag lSO hearing'.

-
Begin dit jaar heeft het Chris
ten-Democratisch ~ongeren Appel
Zeeland een brochure uitgebracht,
waarin uitgebreid ingegaan wordt
op de problemen, die aan de toe
passing van kernenergie kleven.
Het kernsplijtingsproces, afval
problemen. Harrisburg~ de gevol
gen van een ongeval enz. komen
aan de orde. Daarnaast wordt
aandacht besteed aan alternatie
ven'en energiebesparing.
Het CDJA-I~eland~ zich o.a. be
roepend op het/CDA-program 'Niet
bij brood alleen' konklud,ert
dat de kerncentrale Borssele op
zo' kort mogelijke termijn ge
sloten moet worden.

Kontaktadres: Gerard de Rijke
Pres; Rooseveltln.
101 Vfissingen.
91184 - '68058

Onderwijsmateriaal van het Insti
tuut voor Vredes Onderwijs (INVRO)

er2J~~~~Q~~ ~~!rgi!: verslag van
energie-pro3ekten op twee middel
bare scholen. Verder overzichten
van spelvormen, opdrachten, films,
literatuur e.d. Is bedoeld voor
docenten. prijs: fl. 7,50
!nf~r~!ti!~Q~~_S~~r9i~1 be~at
baslsinlormatle over energlé
(verbruik, bronnen OPEC. Milieu.
arme landen e.d.) Is bedoeld
voor leerlingen uit 3e klassen
mavo~havo en vwo. Sluit aan op
diverse vakken. Prij~: fl. 4.50

Te bestellen bij:
INVRO-projekt
Polemologisch Instituut
Rijksstraatweg 76
9752 AH Haren CGr)

INVRO-projekt
Studiecentrum Voor Vredes
vraagstukk.en
Van Schaeck Mathonsingel 4
6512 AW Nijmegen.

De Kleine Aarde
Mensen meer informatie geven
over kernenergie en mogelijke
alternatieven: dat is één van
de doelstellingen van akties en
manifestaties. "De Kleine Aarde"
heeft heel wat energie gestoken
in een serie uitgaven die voor
dit doel 'gebruikt kunnen worden.
Ze zijn voor groepen verkrijg
baar,om te verkopen bij demon
straties.en in aktiekramen. Er
wordt dan 30 % korting gegeven.
En men heeft het recht van re
tour binnen vier maanden. Dat
betekent dat je kunt bestellen
wat je denkt nodig te hebben.
Wat na verkoop overblijft kan
teruggestuurd worden. En wordt
dan op de rekening in mindering
gebracht. De vrachtkosten zijn
voor rekening van de afnemer.
Als men een bevriende boekhan
del in de buurt hefft kunnen de
vrachtkosten heel laag blijven.
"De Kleine Aarde" stuurt dan
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het bestelde materiaal via het
Centraal Boekhuis. Ook retouren
kunnen op die manier goedkoop
worden teruggestuurd. "De Klei
ne Aarde" mag gebruik maken van
Boekhandel Elkerlyk~ Markt 25
te Boxte 1.

"De Kletne Aarde" is niet alleen
op het gebied van energie aktief.
Zij wil juist de relatie tussen
energie, landbouwmethoden en
voedingsgewoonten ter diskussie
stellen. Oaarom heeft "De Klei
ne Aarde" veel meer publika
ties dan de hieronder genoemde.
Een kom~lete lijst van de uit
gaven wordt op verzoek toegezon
den. Iedere groep kan dan zelf
bekijken welke andere uitgaven
ze er eventueel bij kunnen ne
men. Zo heeft "De Kleine Aarde"
ook een receptenboek, waarbij
men uitgaat van ekologische
voeding. Dus geteeld in eigen
omgeving, geen gebruik"van ver
warmde kassen en waarbij men de
seizoene~ volgt. Allemaal pun
ten die met energiegebruik te
maken hebben.
Tenslotte heeft "De Kleine Aar
de" een eigen tijdsc~rift. Daar
in komen energie en energiebe
~paring steeds aan bod. Voó~ de
verkoop hiervan gelden dezelfde
voorwaarden als hierboven ver
meld.
Mensen die interesse hebben in
de verkoop van de publikaties
van "De Kleine Aarde" kunnen
uitgave1ijst en bestelformulie
aanvragen bi j de
Uitgeverij van De Kleine Aarde
Postbus 151
5280 AD Boxte.l
ïel.~ 04116 - 76902
Voor vragen e.d. kun je terecht
bij Mahender Autar of Jan Juf
fermans.

Hieronder staan enkele energie
uitgaven van "De Kleine Aarde".
Op de vermelde pri jzen wordt
aan groepen 30% korting verleend.
- Het geïsoleerde huis.

j~1]s~-fl:-g:S0-----

- Methaangistin A • Enernie uitmèsi-èn alväT~-----_·_-----
--'\""'''--~T--1''-prlJs: T • 0,·

- ~~~,tri~gl~QP~M1§·
~ rl JS: Tl. 2,50
~!~i~~~!~~~!_~Q~!~.i~_eir!:
mluenUlzen.
j~ns!-f'[: 2~50

La Hague
Hieronder volgt een persoon
liJke impressie van het ge
beuren in La Hague op 28/29
juni j.I.) waar zo'n 20.000
mensan biJ~en waren om te
protester~n tegen de opwer
kingsfabriek aldaar.

Op vrijdagmIddag 27 Juni kwam
Ik áan op het terrein, waar
druk gewerkt werd aan een po
di~m met grote boxen en veel
lampen e.d. Met veel moeite
een camping gevonden, speci
aal hiervoor opgezet
Oe hele middag rondgelopen en
een stel Belgen en Nederlanders
oPgespoord~ t s Avonds met het
aldus gevormde nederkliekje
en een stel Fransen naar het
programma terrein gegaan~ De
muziek (franse hard-rock) was
erg goed. Wat mij opviel die
avcnd was~ dat er af even veel
mensen als in Dodewaard waren
en dit was nog wel het voor
programma voor de vroege vogels,
g~weldI9~

Zaterdag: regen, wind en ver
warring. Er ~erd gezegd dat het
programma afgelopen was. en er
gingen veel mensen al naar huls.
Dit bleek echter niet waar te
zijn en 's middags op het ter
rein waren er nog een heleboel
mensen, en van de organisatie
kregen we te horen dat het pro
gramma verlegd was naar een
veehal 40 km landinwaarts
(St. Mêre Eglise) De sfeer is
geweldig geweest zowel op het
terrein als in het dorpje. De
organisatie was erg goed, en
omdat het terrein in La Hague
ver van de bewoonde wereld lag
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waren ar veel stands met eten
(frites, stokb~ood e.d.) maar
weinig stanás met informatie.
In St.Mêre ~9t1se .s wel bet
ee·n en ander gebeurd, zoals
het naar beneden ~alen en ver
scheuren van de franse en ame
rikaanse vlag, het ingooien
van een wfnkelruit, het gooien
van bl~rflesJes naar een polf~

tiebusje en het plunderen ~an

een kerkJeA Mij Is niet duide.
lijk ge~orden waarom d1t gebeur
de. Maar volgens de organisatie
waren dit agrssievé1ingén die
niets met de a.k.h. te maken
hebben. Het programma deed me
meer denken aan een popprogram
ma dan aan een anti-kernenergi.e
programma (vee' muziek en 2 of
3 sprekers)
Zondags terug naar La KagUe.
Planken en stro over de groot-.
ste modderpoelen en lekker weer
met veel zon. Op het terreJn
waren veel sfands en wa~ het
eeR-drukte van jewelste. Ik
heb ook 'n s~and van Duitsers
uit Gorleben getlen en een
stand van Zweden. Wat mlj op
v~el wès dat er ontzettend
veel men~e~ van middelbare
leeftlJd en ouder aanwezi9
waren, die naar mijn indruk
veelal uit de omgeving kwamen.
Het hela gebeur~n werd .$ avo~d5

afgesloten mét mu~t.9k en kamp
vuren, en de gedachte dat hIer
in totaal zo'n 15 à 20 duizend
mensen geweest waren, dat de
sfeer altijd goed was en 4at
ars ik volgend Jaar Wge~ g8
een waterdichte tent en rubber
laarzen meeneem.

Eppo.

Nee vanAgtJ
De Vereniging ~'Ileudefensle

en het Landelijk Energie Koml
tee hebben ma-teen na het bekend
worden van het voornemen van
de regering om nog twee kern
cent~ales dit onaanvaardbaar
genoemd en daarove~ een pers
bericht uttgegeven.
"Milieudefensie en het LEK
vinden het eenklap ln het ge
zicht van alle organl$atie~;

die ~fch i~ de afgelopen tijd
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hebben beziggehouden Met het
treffen van voorbereiddingen
voor de zgn. Brede Maatschappe
I ijke Diskussie. Zij voorzien
dan ook een verharding van de
strijd tegen de onTwikkeling
van de kernenergie, ••. "
Verder 1s er geen enkele nood
iaak voor de bouw; er bestaat
nog steeds een strukturele
overkapaciteit van 20% aan
elektrisch vermogen, De rege
riog blijkt niet te willen
luistèren naar de steeds groe
iende energle-béw6g1ng.

Delft
In het zuiden van Delft staat
re.eds 17 jaar een werkende
kernreaktor • Deze reaktor ls
verbonden aan het Inte~1ve~
sitalr Reaktor-Instituut (.I1U)
van de TH-Delft. In april 1963
.is deze reaktor in werking ge
steld. Tot nu toe heeft hij
vrijwel zonder kritiek van
buitenaf kunnen werken. De be
kendmaking van 26 juni j.l. was
echter voor een aan-tal mensen
van de Stroomqroep Stop Ke~·

enenerqie Den Haag het sein om
de hele kernreaktor ter diskus
sie te stellen.
Op 26 juni v..ersche.en in een
aantal' daqbladen een officiële
bekendmaking, waarin de voorge
nomen uitbreiding van de regel
kamer en dê ver:nieuwingvan hét
reaktorinstrumentarium wer4
aangekondigd. Met deze offièlële
bekendmaking werd ook een bezwa
renprocedure ingesteld. Het
Starten van deze procedure deed
ons vermoeden, dat de betrokken
ministeries (ekonomische zaken,
sociale zaken en voiksgezOXld
heid en-milieuhygiëne) weinig
prijs stellen op inspraak van
de betrokkenen1 de aankondi
g1nq werd slechts in een be
perkt aantal kranten gepubli
ceerd.
Wij bebben dermate veel bezwaar
tegen het ;funktioneren van (le
reaktor in het verleden, dat
wij de voort~ettin9, die'vrij
wel zeker fepaard zal gaan met
een intenSivering van het teak
torb.d::rijf, ongewenst aeh't$l.



- op 6 april 1979 deed zJch bv.
een brand voor. in de noordvleu
gel. Er deden zich die keer
geen besmettingen voor, omdat
de brand buiten werktijd plaats
had en er zich niemand in de
betreffende ruimte bevond.
- in juli 1978 brak de afslui
ter van een afvalwatertank.
waardoor êên medewerker ern
stig besmet raakte; een tijd
later raakten nog eens negen
anderen licht besmet.

De mensen van de stroomgroep
Den Haag menen, dat in deze
tijd~ waarin de bezuinigingen
het onderwijs toch al zo hard
treffen., een uitgave, van 5
miljoen, die voor de uitbreiding
nodi9 is, onverantwoord is en
bovendien te scherp afsteekt
tegen de uitgaven, die gedaan
worden voor onderzoek naar
dUur2«me en milieuvriendelijke
ener9ievorroen.

3MW
De reaktor heeft reed~ éen
vergunning voor een v-ermogen
van 3 M'W met het oog op een
eventuele uitbreiding. De re~

aktor heeft echter een tech~

nische kapaciteit van 2 MW.
Het is dus duidelijk, dat er
in het verleden vergunningen
zijn verleend - de vergunninq
voor 3 MWdateert uit 19'69
waarin zelfs niet kritiseh is
nagegaan of de kernreaktor
technisch gezien geschikt was
voor dat vermogên.

Naast on4erzoek voor univer
siteiten en ziekenhuizen is
het 9rootste ~edeelte van het
onderzoek bestemd voor de kern
en reaktorfysika en stralings
chemie. Er wordt bv. onderzoek
gedaan in samenwerking met de
GRN en de KEMA naar het reak
torruis in de kerncentrale
Dodewaard. Na oktober kan dit
onderzoek zo wie zo stopgezet
worden.
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AfVal
In tegenstelling tot datgene
wat Houtman (direkteur van de
kernreaktor) op 28 mei in een
delftse krant beweer.de, komt
er wel degelijk radio-aktief
afval vrij in de kernreaktor.
- lozingen via de schoorsteen,

zoals krypton, tritium en
argon-41. Het is al een aan
tal jaren bekend, dat ook
lozingen van kleine hoeveel~

heden radio,-akt,ief materiaal
schade kunnen toebrengen aan
de volksgezondheid en het
milieu. Daarnaast heeft de
lozing van argon-41 de 10
zingsnorm, die in de ver
gunning gehanteerd wordt met
een tienmaal zo hoge koncen
tratie overschreden.

- Er wordt vloeibaar afval via
het riool bij Scheveningen
in zee geJ.oosd.

- Vloeibaar en vast radio-akti
tief afv~l wordt vervoerd na
naar het EeN in Petten, die
het op zijn beurt in zee loost.

- Verbruikte splijtstofstaven
worden haa~ een opwerkings
fabriek in de USA gestuurd.

Het is bekend, dat alle kommer
ciële opwerkingsfabrieken in
Qe OSA gesloten zijn. De enige
nog wel werkende opwerkings
fabriek is de It'Savannah-River
plant", "Hiervan is bekend, dat
er opgewerkt wordt voor mili
taii::e doeleinden. Vàn Dam
(hoofd van de afdeling reaktor
fysika van het IRI) doet dit
alles van de hand, maar weet
niet wat er dan wel mee gebeurd.
Het enige, wat de man wel weet
is dat het IRI bij retournering
van de afgewerkte splijtstof
staven er een financiële ver
goeding voor krijgt.

KERNBOMMEN
Daarnaast wordt ook nog eens op
de kernreaktor gewerkt met hoog
verrijkt uranium (eenverrij
kingsgraad van 90') i.t.t. de
kerncentrales Borssele en Dode
waard, waar gewerkt wordt met
uranium met een verrijkings
graad van 3%. Hoogverrijkt ura
nium is geSchi.kt als aanmaakstof :'l
voor kernwapens. (vet'~o'~ ~p pa,. '{..I.


	1 copy
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22

