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Bet lekbu Uetin wordt uitgegeven onder ver
antwoordelijkheid van het· LandeZijk Energie
Komitee 
Bet bulletin versahijnt minimaal 8 keer per 
jaap. 
Een abbonement kost f15,- per jaar.Een graeps
abbonement kost f9,- per exempZaar(lO of meer 
exemplaren per groep). 
Bet LEK is gevestigd op het TWeede Weterings
plantsoen 9, 1017 ZD, Amsterdam en te be
reiken op het telefoon nummer :020-221 366 
Voor donaties hebben we het volgende gi-
ro nummer:3567199. 
Dit LEK-bulletin is samengesteld door: 
René ~oos,Pieter Lammers,Gert Vink, 
John Bontelez,MaraeZ TerZouw,John BonteZez, 
Els Duin,Ton van Gijsel,Eus Menagé en 'l'hea 
v.d. Molen. 
Het Zay-out werk is gedaan door Eus Menagé 
Bijdragen voor het Lek-bulletin zijn 
natuurZijk altijd welkom. 

lAATSTE NIÇLMS 

In het artikel over No Nukes op pag.6 
wordt gesproken over een 50/50 verdeling 
van de opbrengst tussen het Antikern
energiefonds en de stichting Ideële Pro
dukties.Onlangs werd bekend dat de stich
ting Ideële Produkties afziet van haar 
50% en dat dus de vol le 100 % van de 
netto-opbrengst naar het Antikernenergie
fonds toegaat.Verwacht wordt dat de be
sprekingen met de fiscus in september 
afgerond zullen zijn. 
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De foto op het omslag toont een aparte 
kijk op een van de koeltorens van Three 
Mile Island,Harrisburg,en komt uit de 
film 11 We're the Guinea Pigs 11 ,die dit 
najaar in Nederland uitgebracht wordt . 
Deze film werd gemaakt door de 4th Wall 
Theatre Company,een theaterkollektief 
uit de V.S .,die eind mei in ons land 
op tournee waren met het antikernwapens 
en antikernenergiekabaret 11 Freedom ain't 
no bowl of cherry's 11
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Zaterdag 3 april hielden zoln 500 mensen
uit het hele land een manifestatie in
Amersfoort tegen de gasprijsverhogingen.
Sinds 1 januari is de situatie alleen
maar verergerd: de prijs per kubieke
meter werd toen verhoogd met 10 cent,
d.w.z. met 20 procent. Sinds een jaar
wordt het verzet tegen prijsverhoging
en landelijk gebundeld in het Landelijk
Aktie Beraad. Dat stelt dat de proble
men pas kunnen worden opgelost als de
gasprijs omlaag gaat.

GASPRIJS
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"Wonenis geen luxe" maar is een eerste
"levensbehoefte. We hebben recht op be
taalbaar iaonen", zei Wi 1 de Graaf op
de manifestatie. Dat recht wordt echter
steeds meer aangetast. De huren gaan
omhoog, de gemeentebelastingen ook,
verlichten en verwarmen wordt steeds
duurder. En data11 es wordt op geen
enkele manier gekompenseerd.
Het gas is sinds 1979 70% duurder
geworden. Volgens de regering o.a.
om te zorgen dat er zuiniger met ener
gie omgesprongen wordt." Maar e1" val.t:
niet te bezuinigen.Of moeten we dan
me t: de buren onder de douche? Waar
b"lijjt de kuisheid van de regering~

partijen dan. tr

Op de winsten van Shell en Esso moet
maar eens bezuinigd worden.
In juni wordt er weer tussen Vegin en
Gasunie onde~hande1d over de gasprijzen
van de komende 4 jaar. Om te voorkomen
dat de prijzen verder omhoog gaan is
al veel aktie gevoerd en zal aktie hard
nodig blijven.
- Er zijn al 200.000 handtekeningen

opgehaald.
In veel plaatsen lopen inhoudingsak
ties. Bijvoorbeeld in Groningen dra
gen al 1000 mensen f 25,- per maand
( de gasprijsverhoging) minder af.
Afsluitingen zijn vaak voorgekomen
door massa-akties,waarbij iedereen
elkaar als een sn~euwbaleffekt te
lefonies mobiliseert.

- Om de energiebedrijven onder druk
te zetten worden meer en meer"ge
spreid betalen" akties gevoerd(in
termijnen betalen met eigen giro
kaarten) .
De raadsleden zullen onder druk ge
zet moeten worden. Ze moeten gaan
handelen in het belang van de bewo
ners.

RECHTER

Het optreden van de bestuurders op de
manifestatie was minder geslaagd. Wel";
iswaar sprak de wethouder Jonker van
Zaandam zich uit tegen verhoging van
de gasprijs,en zelfs voor een prijs
verlaging volgend jaar.
Het energiebedrijf Zaanstreek/Waterland
heeft de verhoging tot nu toe niet af
gedragen aan de Gasunie. De mensen moe
ten echter wel blijven betalen, voor
het geval ze verliezen.'~e rechter be
el-iet: of Zaanstad wint"vond Jonker.
Drie keer raden wat de rechter .zal zeg
gen:
De teneur van Jonkers verhaal en dat
van Amersfoorts wethouder de Bruin was
dat de akties goed zijn om de bestuur
ders te ondersteunen. Volgens hen zijn
de bestuurders er niet voor de mensen
dus, maar omgekeerd.
Waar dat toe leidt,. bleek enkele dagen
na de maniféstatie. Na vage toezeggingen
van regeringszijde dat de prijs dit jaar
niet verder omhoog gaat, gaat het ener
giebedrijf de ingehouden gelden waar
schijnlijk gewoon betalen aan de Gasunie.

In Amsterdam wordt ook niet alles aan
de Gasunie afgedragen.Ook daar moeten
de bewoners wel betalen.Deze "aktie
wordt geleid door 0166 wethouder Woffen
sperger. Een fiks aantal mensen is zelf
een inhoudingsaktie begonnen. Hun woning
bouwvereniging draagt niet alles af aan
de gemeente. De gemeente betaalt immers
als de rechter dat bes1ist.Dit ging"ak
tieleider" Wolffensperger te ver. Hij
oefent nu alle' mogel ijke druk uit op
de woningbouwverenigingen om wel alles
te betalen. Dat heeft natuurlijk niets
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met socialistiese gemeenteraadspolitiek
te maken. De gemeente moet juist dit
soort akties steunen en stimuleren.
Dan zal er zeker gedonder komen met de
centrale overheid.
Het antwoord moet dan een massale mo
bilisatie van alle bewoners zijn om de
strijd tegen de gasprijsverhogingen te
winnen.

De onvrede met het landelijk prijsbeleid
kwam tenslotte tot een emotionele uit
barsting toen Terlouw de 200.000 hand
tekeningen in ontvangst kwam nemen.
Terwijl hij weet dat er jaarlijks duiz
enden wegens betalingsproblemen van gas
en licht worden afgesloten. waagde hij
te beweren dat deze handtekeningen be
wezen "dat el' inderdaad sommiae mensen
zijn die in de problemen komen"."Maar
ale de regering de prijzen niet had ver
hoogd vanaf 1973 zouden de Boenale voor
zieningen nooit zo opgebouwd hebben
kunnen worden".
Je zou je haast afvragen waar we al on
ze sociale premies dan voor betalen~

Ton van Gijsel

NEDERLAND
In het vorige LEK-bulletin stond een
nieuwaktievoorstel voor een gezamen
lijke kampagne van de AKB. Kern van
het voorstel was een zes weken duren
de aktieperiode. bestaande uit lokale
en regionale akties rond bepaalde the
maSt met als afsluiting een massale
demonstratie/manifestatie op 16 okto
ber in Amsterdam. Het voorstel bevat
te konkrete ideeën om de steun voor
de kampagne te verbreden naar maat
schappelijke organisaties (een mani
fest). het gezamenlijke van de hele
kampagne te benadrukken (energiekran
ten en publiciteitsbeleid) en het ka
rakter van de akties zêlf te kunnen
bepalen. Om de inhoud van de lokale/
regionale akties verder te bespreken
werd een pinksterkamp bij Amelisweerd
voorgesteld. Het plan was gedeelte
lijk gebaseerd op ideeën van Amster
damse basisgroepen.

NEDERLAND ATOOMVRIJ 20 MAART

Op 20 maart werd besloten op de plat
formvergadering Nederland Atoomvrij
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ATOOMVRIJ
dat het plan uitgevoerd kon worden.
Een voorbereidingsgroep kon aan de
slag om een koncept-manifest te ma
ken, een opzet te maken voor de ener
giekrant en verder te denken over een
publiciteietsbeleid. Besloten werd
bij de Brauw subsidie aan te vragen
voor gratis verspreiding van de ener
giekrant. De voorbereiding van een
pinksterkamp was al opgepakt door
het Landelijk Overleg Dodewaard Gaat
Dicht (LODGD). Voor de slotmanifesta
tie werd zestien oktober geprikt. De
Amsterdamse basisgroepen zouden de
voorbereidingen opstarten.

NEDERLAND ATOOMVRIJ 24 APRIL

De volgende vergadering zou het kon
cept-manifest ter sprake komen en de
stand van de voorbereidingen van de
diverse andere onderdelen. Veel is
daarvan niet terecht gekomen. Vrij
wel de hele vergadering werd besteed
aan een diskussie over het pinkster
kamp en de konsekwenties die het kamp
voor de voorbereiding van Nederland
Atoomvrij zou hebben. Enkele afgevaar-



digden van het LODGD kwamen meedelen
dat het pinksterkamp er een zou zijn
voor uitsluitend basisgroepen. Het
zou moeten gaan over de te volgen
strategie van de AKB. waarbij de ge
beurtenissen in Dodewaard afgelopen
september een hoofdrol zouden moeten
spelen. Het kamp zou exclusief door
het LODGD georganiseerd worden. Impli
ciet werd hiemee gezegd dat op het
pinksterkamp geen plaats was voor niet
basisgroepen (zoals de landelijke or
ganisaties in en om het LEK) en even
min het kamp bedoeld was om de kampag
ne Nederland Atoomvrij verder te kon
kretiseren. Volgens de vertegenwoor
digers van het LODGD zouden vooral
zaken als de opkomst van fascistische
groepen. repressie van de overheid en
recht op verzet centraal moeten staan.
Hoewel ook basisgroepen en met name
de stroomgroep Nijmegen in de Neder
land Atoomvrijvergadering graag over
deze mededeling wilden diskussieren.
werd dit door de vertegenwoordigers
van het LODGD geweigerd. Zij wilden
slechts de mededeling overbrengen.
Andere groepen waren het er echter
over eens dat er op het pinksterkamp
wel degelijk ruimte zou zijn voor het
bespreken van het Nederland Atoomvrij
aktieplan. Er werd dan ook besloten
voor de brochure voor het kamp een
stuk over de kampagne te schrijven.
Voor de vertegenwoordig(st)ers van de
Stroomgroep Nijmegen was het overi
gend duidelijk dat de voorbereiding-
en van Nederland Atoomvrij gestopt
zouden moeten worden en de uitslag
van de diskussie op het kamp afge
wacht zou moeten worden. Dit was in
tegenspraak met de besluiten van de
vorige vergadering (waar zij niet
aanwezig waren). De vergadering van
20 maart had immers besloten in prin
cipe het plan uit te voeren. en zag
het kamp als mogelijkheid om de kam
pagne verder vorm te geven. Dat werd
door de Stroomgroep als voldongen
feiten-politiek opgevat. Voorstanders
van doorgaan brachten daar tegenin
dat voor alle Nederland Atoomvrij
vergaderingen alle geledingen van de
AKB waren uitgenodigd. en verslagen
zeer breed verspreid werden. zodat
het bereik zeker zo breed was als het
tentenkamp. en dus ook de mogelijkheid
tot meebeslissen. Enkelen noemden de
stelling onhoudbaar dat een tentenkamp
demokratischer zou zijn dan een op een
dergelijke manier opgezet platform.

De Stroomgroep zag in het platform
überhaupt een poging om de anti-kern
energiestrijd te claimen. Dat verweet
ze overigens ook het LODGD. De initia
tiefnemers van het Nederland Atoomvrij
plan ontkenden dit met klem. Nederland

Atoomvrij is bedoeld als een platform
voor een landelijke kampagne. niet als
het overleg van de AKB voor de komen
de jaren. De Stroomgroep was echter
niet gerustgesteld en bleef de diskus
sie terugbrengen op haar eis dat de
voorbereidingen opgeschort zouden moe
ten worden tot na het tentenkamp. De
vertegenwoordigers van de PSP en het
Aktiekomitee Stop Dodewaard stapten
zelfs voortijdig op. omdat zij in het
optreden van de Stroomgroep een duide
lijke poging zagen Nederland Atoomvrij
om zeep te helpen. Die indruk is ove
rigens achteraf op het Nijmeegs Over
leg bevestigd. De vergadering besloot
de voorbereidingen voort te zetten en
tevens aan het pinksterkamp voor te
leggen. Na het pinksterkamp (maar voor
de zomervakantie) moeten dan knopen
doorgehakt worden. De Amsterdamse ba
sisgroepen gaan ondertussen door met
het uitwerken van hun idee van een ma
nifestatie op 16 oktober. Zij betrek
ken daarbij ook groepen van buiten de
stad en landelijke organisaties.



DOORGAAN

De diskussies op Nederland Atoomvrij
op 24 april geven aan dat er weinig
eenheid meer is in de AKB. De oude af
keer van een deel van de plaatselijke
groepen tegen het samenwerken met lan
delijke organisaties is gebleven. Bo
vendien is er tussen basisgroepen een
flink verschil van mening ontstaan o
ver de te volgen strategie. Het gevaar
bestaat dat de AKB verder versmalt
door deze tegenstellingen. Sinds sep
tember 1981 is er op landelijke schaal
nauwelijks meer antikernenergie-akti
viteit geweest, de AKB boet snel aan
betekenis in. Dat kan rampzalig worden
op een moment dat de BMD zich ontrolt
en op het politiek vlak het lInieuwe
realisme ll steeds meer veld wint. Ge
zamenlijke strijd van de AKB, gericht
op het mobiliseren van maatschappe
lijke organisaties en groepen mensen
die niet tot de kern van de AKB horen,

moet daarom voorop staan. Het is in
dit verband een teken aan de wand dat
op de laatste Nederland Atoomvrijver
gadering minder lokale groepen waren
dan voorheen. Kennelijk zijn er veel
groepen die zich niet zo willen be
moeien met diskussies binnen de AKB
maar plaatselijk aan de slag zijn ge
gaan, en dat graag met landelijke
kampagnes ondersteund zien. Deze groe
pen zouden hun stem veel meer moeten
laten horen, dan zouden initiatieven
makkelijker realiseerbaar zijn.

Groepen die ge'interesseerd zijn in de
verdere voorbereidingeh van de kampag
ne kunnen kontakt opnemen met het se
kretariaat van Nederland Atoomvrij,
2e Wteringplantsoen 9, Amsterdam 020
221366. Na het Pinksterkamp zal bekend
zijn wanneer er weer een voorbereidende
vergadering is.

NO NUKES: EEN TERUGBLIK
Het No Nukes festijn is weer achter de
rug.Ik heb de afgelopen tijd veel over
No Nukes gehoord,goed en slecht,feit
is wel dat het de tongen en de pennen
in beweging heeft gezet. Sommige mensen
vonden het erg leuk,anderen,meestal
afkomstig uit de AKB,vonden het erg
slecht.Feit is natuurlijk wel dat het
antikernenergiegedeelte tamelijk zwak
uit de verf is gekomen , terwij 1 het mu
zikale gedeelte stond als een huis.
Hoe kwam dat ?
In de eerste plaats waren we erg oner
varen in het commerciëele wereldje,
dat de popmuziek nu eenmaal om zich
zelf heen creëren laat.We vielen van
de ene verbazing in de andere over de
rare toestanden die we tegenkwamen.
Daarbij kwam dat het werk zich steeds
meer uitbreidde.In het begin konden
we het nog wel bijbenen,maar naderhand
werd het steeds drukker,totdat we er
werkelijk van 's morgens vroeg tot 's
avonds laat mee bezig waren.Als ik het
trouwens over "weil heb,dan spreek ik
over een betrekkelijk klein groepje
personen,te weten het Leksecretariaat
en een paar mensen van de filmmij Am
sterdam.
We hebben een tijdlang geprobeerd meer
mensen te betrekken bij het concreti-

seren van het politieke gedeelte van
No Nukes.Aankondigingen in het Lekbul
letin,Afval,Bluf en andere bladen le
verden welgeteld één late schriftelijke
reactie op,die eigenlijk overbodig was
aangezien we het desbetreffende idee
al in de praktijk brachten.
Doordat het tempo van de gebeurtenissen
steeds meer omhoogschoot,de laatste
paar weken voor het festival,verslech
terde de communicatie onderling.We kon
den onmogelijk op alle IIfronten ll tege
lijk aanwezig zijn,met als gevolg dat
we sommige afspraken uit het oog ver
10ren.Voeg daarbij het feit dat tame
lijk veel afspraken op het laatste mo
ment omgegooid werden,waarbij we dus
gedwongen werden om een boel te impro
viseren,en je begint je af te vragen
hoe het mogelijk was dat er überhaupt
nog een No Nukes festival plaatsvond:
De samenwerking tussen het lek en de
filmmij Amsterdam is onderwerp van
kritiek geweest,o.a. in Vrij Neder
land.Daarin werd gesuggereerd dat het
Lek zich had laten gebruiken voor een
gratis kampagne t.b.v. de film No Nu
kes.De direkteur van de filmmaatschap
pij zou een onbetrouwbaar en louche
figuur zijn.Daar bleek na onderzoek
niets van te kloppen.De film is over-
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belastingdiensten al staan te trappelen om
daar overheen te gaan, heeft het denk ik
nog geen nut om het precieze bedrag te pu
bliceren. Van het bedrag dat na dit spel
letje touwtrekken overblijft, gaat de
helft naar de stichting Ideële Produkties.
Deze stichting heeft zich verplicht om als
eerste project in Nederland een voorlich
tingsfilm over kernenergie uit te brengen,
die in het zgn. alternatieve circuit gaat
draaien. De film heet "We are the guinea
pigs" en laat zien wat de gevolgen zijn
voor de omwonenden van de rampcentrale
Three Miles Island, Harrisburg. Ik heb
zelf al een voorvertoning gezien en ik kan
zeggen dat het een hele sterke film is.
De andere helft van de pot gaat naar stich
ting Anti-KernenergieFonds i.o. Voorlopig
hebben de volgende personen belangstelling
getoond om in het AKF zitting te nemen:
Pieter Lammers, Wytzia de Savorin Lohmann,
Martijn van der Kroef, Jan Berkelder, Jen
te van de Bosch, Mirjam de Rijk, Evert
Wasch, Marijke Overbeek en ondergetekende.
Het A.K.F. stelt zich ten doel het finan
cieel ondersteunen van de AKB in Nederland,
en dit dan op een zo breed mogelijke manier.
Weliswaar hebben we al een aantal aanvragen
om subsidie binnengekregen, maar we kunnen
nog niets uitkeren aangezien de belasting
heffingen nog niet afgerond zijn. Het ligt
in de bedoeling regelmatig verslag af te
leggen van het doen en laten van het AKF.
Subsidieaanvragen en uitkeringen kunnen
geplaatst worden in ieder AKB-blad dat
daar ruimte voor over heeft. Nog eventjes
een tip voor de eventuele aanvragers. Het
verdient aanbeveling om uit te leggen hoe
veel geld je nodig hebt en waar het voor
dient, en er tevens een bank of gironum-
ner bij te vermelden. In het volgende
LEK-bulletin hoop ik het uiteindelijke
bedrag bekend te kunnen maken.

_ René Proos
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igens geflopt.
Vaak werd ons gevraagd waarom de groe
pen betaald kregen en niet voor een
onkostenvergoeding optraden.Oorspron
kelijk gingen wij ook van het idee uit
dat de groepen tegen een onkostenver
goeding zouden spelen,maar naarmate
de plannen voor No Nukes een concre
tere vorm aan gingen nemen,werden wij
door de realiteit en de mentaliteit
van de muzietbussiness gedwongen onze
plannen aan te passen.We hoorden bijv.
dat Rock against Racism,ook hier te
lande aktief drie jaar geleden,failliet
gegaan is omdat de onkostenvergoedingen
aan groepen etc. vaak verbluffend hoog
uitvielen.
Het is jammer dat de solidariteit van
populaire groepen en hun managers vaak
parallel loopt aan het creëren van een
bepaald image (en soms niet eens dat~)

Toch dachten we dat het de moeite
waard was om tenminste één keer dit
experiment met No Nukes Nederland te
houden. Het idee om door middel van po
pulaire groepen een publiek te inter
esseren in maatschappelijke hervorming
en is zeer zeker niet nieuw. Wel nieuw
was het organiseren van zo·n evenement
op deze grote schaal.
Aangezien iedereen er andere verwach
tingen op nahield over wat het zou
worden,zijn een hoop mensen achteraf
met een kater naar huis toe gegaan.
Toch denk ik niet dat dat nodig was. Twee
entwintigduizend mensen hebben een dag
lang laten zien dat ze tegen kernenergie
en kernwapens waren, en dat dan ook nog op
een gezellige manier. Grote of belangrijke
politieke boodschappen zijn er niet uitge
komen, maar dat lag ook niet zo in de lijn
der verwachtingen, zoals dat dan heet. Wat
er wel uitgetomen is, is een bedrag met 4
nullen, maar aangezien drie verschillende
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ANTI-KERNENERGIE KONGRES
In het kader van de landelijke kampagne
tegen kernenergie organiseert het LEK
een internationaal kongres tegen het ge
bruik van atoomenergie. Het kongres zal
in de eerste plaats een antwoord moeten
zijn op het offensief dat de atoomlobby
gestart heeft in de eerste fase van de
Maatschappelijke Diskussie Energiebeleid.
Een lIinternationaal" kongres, dat wil
zeggen dat een beroep zal worden gedaan
op de beste kritische deskundigen uit
binnen en buitenland. Uiteraard zullen
de thema's, die tijdens het kongres aan
de orde zullen komen, toegespitst zijn
op de Nederlandse situatie. In de loop
van de twee dagen die het kongres in be
slag zal nemen zullen aan bod komen:

1. Effekten van lage doses ioniserende
straling (straling die uitgezonden
wordt door radioaktief materiaal).

2. Afvalproblematiek (oae de geschikt-
heid van zoutkoepels).

3. Opwerkingsproblematiek.
4. Risiko's van kernenergie.
5. Evakuatieplannen.
6. Kostprijsberekeningen.
7. Alternatieve ontwikkelingen op het

gebied van energieopwekking.
8. Prol iferatie
9. Sociale aspekten, waaronder effekten

in en op het buitenland met name wat
leef- en werkomstandigheden betreft.

Tegen kernenergie bestaan principiële
bezwaren. Daarnaast zijn ook vanuit een
wetenschappelijke benadering argumenten

aan te voeren tegen een energievoorzie
ning die gebruik maakt van atoomtechno
logie. Bijvoorbeeld alleen al door te
wijzen op de vóOronderstellingen die ge
hanteerd worden bij gangbare kostprijs
en rendementsberekeningen, in omloop bij
voorstanders van kernenergie en hun in
vloedsferen. Het LEK hoopt met dit in
formatieve {werk)kongres de (wetenschap
pelijke) argumenten tegen kernenergie
aan te scherpen en hanteerbaar te kun
nen maken voor mensen uit de anti-kern
energiebeweging in Nederland. Als mid
del in de strijd tegen kernenergie.
De organisatie van het kongres is door
het LEK uitbesteed aan het Instituut
voor Maatschappelijk Gericht Onderzoek
(IMGO) te Middelburg. Dit instituut
zal onder meer een map verzorgen met
informatie over de kongresthema's en
verdere lezenswaardigheden. Voor be
stellingen van deze informatiernap en
verdere inlichtingen kan men zich wen
den tot: IMGO Regionale Ontwikkeling
Dam 47, 4331 GG Middelburg, 01180-25347
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KARAVAAN TEGEN KERNENERGIE
De Stroomgroep Stop Kernenergie Nijmegen
organiseert een 11karavaan tegen kernenergie
van allerlei mensen en groepen, die produk
ties maken, die gaan over onze gezamelijke
strijd voor een andere maatschappij, uit
gaande van de antikernenergiestrijd. De ka
ravaan zou in de bouwvakvakantie langs de
belangrijkste nederlandse touristencentra
moeten trekken. Voor de AKB is dit een be
langrijke mogelijkheid de diskussie over
kernenergie weer op te pakken, nadat die
wat verdwenen was na de Dodewaardaktie '81.
De karavaan moet duidelijk maken dat de
strijd voor een andere maatschappij ook te
maken heeft met kreativiteit, originaliteit
en gein. De vorm van de aktie (karavaan/
cirkus) zal zeker tot gevolg hebben dat de

8.

media voor een geweldige uitstraling van
het gebeuren zullen zorgen. Mensen die dit
prima initiatief willen steunen, kunnen
een bijdrage storten op gironummer 1568566
tnv. Gelderse Stroomgroepen te Nijmegen ovv.
Karavaan tegen Kernenergie.

---_.__._-~---_._.--
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URANIUMWINNING ALS
ONTWIKKELINGSHULP

Dat geld vele handen vies maakt blijkt
wel weer uit de uraniumpolitiek die de
regering van Niger voert. Niet alleen
de arbeidersdie in de mijnen moeten wer
ken worden op de meest afschuwelijke ma
nieren behandeld, ook voor wat betreft
de keuze van haar afnemers gaat Niger
behoorlijk over de scheef. En dat alle
maal voor de (overigens broodnodige)
ontwikkeling van het land. Niger is in
het bezit van 10% van de wereldvoorraden
aan uranium. Daarmee staat zê als 6e ge
noteerd op de hitlijst van hijgerige
goudzoekers. Deze Ge plaats heeft ze
weten te behalen door in 1980 4000 ton
uranium te delven. In 1985 moet er in
totaal GOOO ton uranium per jaar ge
exploiteerd worden. Onlangs bezocht een
Britse cameraploeg als eerste buiten
staanders de Arlitmijn, de eerste mijn
die in produktie ging (1971) en die tot
nog toe de grootste is. De mijn was vol
gens hen gelegen in een totaal geiso
leerd gebied, waar de exploitanten alle
mogelijkheden hadden om de produktie op
koloniaal model te scholen. Bij de mijn
hebben de exploitanten hun eigen slapen
de stad gebouwd met eigen supermarkten,
paardenraces voor het volksvermaak en
luxedingen. En daarmee een komplete te
genstelling vormend met de cultuur van
de in Niger wonende Touareg nomaden.
De meeste van de arbeiders die in de
mijnen werken behoren tot deze nomaden
groep. Meestal melden ze zich zelf voor
het werk aan. Maar over het algemeen
blijven ze niet langer dan een week.
Sommige verdwijnen zelfs weer na een
dag. Hen wordt echter nooit verteld dat
ze in een van de meest gevaarlijke
soort mijnen ter wereld werken. Boven
dien wordt er geen kontrole uitgeoefend
op eventuele straling die de mijnwerkers
oplopen. En er wordt ook al helemaal
niet gedacht aan welke vorm van kontro
le op de gezondheidstoestand van de ar
beiders dan ook. Het camerateam vertelde
dat de mijnwerkers na een dag onder de

l'Energiel

grond van top tot teen onder de radioak
tieve stof zaten. Onder deze arbeiders
bevinden zich zelfs jongens die niet ou
der zijn dan 16 of 17 jaar.....Het is de
meest weerzinwekkende manier om mensen
te gebruiken voor het Siegheil van de
atoommachten genaamd Frankrijk, Libië
en Pakistan. Deze drie landen zijn na
melijk de belangrijkste afnemers van
het Nigeraanse uranium. Frankrijk ge
bruikt het om zijn brandstof voor zijn
kerncentrales veilig te stellen en voor
de produktie van zijn atoomwapens. Li-
bië heeft het nodig voor zijn onderzoeks
reaktor en verkoopt veel van het door
haar aan gekochte uranium door aan Pa
kistan. Kolonel Gadaffi van Libië staat
dan ook bekend als de grootste uranium
dealer ter wereld. De militaire leider
van Niger, kolonel Kountche, maakt het
allemaal niets uit aan wie of wat hij
zijn uranium verkoopt. "Onze uranium
politiek is simpel", zei hij.IIWij verko
pen ons uranium aan ieder land dat het
maar wil hebben. Voor ons is de ideolo
gie of het soort regime van het kopende
land van geen enkel belang. Ons enige
kriterium is dat de afnemers ons helpen
bij de ontwikkeling van ons land". En
dat "helpen" bij de ontwikkeling van Ni
ger doen de afnemers. Als gevolg van de
stijgende verkoop van het uranium groei
de het nationale inkomen van Niger tus
sen 1974-1980 met zo'n 10% (desondanks
bleef Niger het meest arme land ter we
reld). Deze groei van het nationale in
komen betekende dat de investeringen in
Niger een belangrijke impuls kregen.
Welke resulteerde in het vijfjarenplan
voor ontwikkeling (1979-1983). Deze in
vesteringen moeten Niger zelfvoorzienend
in haar voedselproduktie maken, de infra
struktuur en de sociale verzekeringen
verbeteren en••... uitbreiding van de mijn
bouwsektor garanderen. Hoewel het meren
deel van de investeringen volgens het
vijfjarenplan bestemd zijn voor de ont
wikkeling van de publieke sektoren,



blijft de mijnbouw de belangrijkste
sleutel voor de Nigeraanse ontwikkeling.
Hieonder valt dan niet alleen uranium
maar ook kolen en fosfaten. Het ging
Niger echter niet zo soepeltjes af als
was gedacht. Als gevolg van de daling
van de werldprijs van uranium in 1981
daalde logischerwijs ook het inkomen
van Niger. Maar de hulp van de buiten
landse strategen liet niet lang op zich
wachten. De Fransen, die overigens in
iedere mijn in Niger een belangrijk
deel van de exploitatie op zich nemen,
hebben nog meer hulp toegezegd voor de
ontwikkeling van de Nigeraanse nucleaire
politiek. Daarnaast hebben Amerikaanse
en Japanse maatschappijen belangstell ing
getoond voor nieuwe exploitatiemissies
in de uraniummijnbouw. Wat Nigeraanse
regering met open armen ontvangt. Ze
moedigt zelfs internationale participa-

tie in de winning van haar minerale
rijkdommen aan. Het is een lIontwi kke
lingspolitiek ll die het land van zijn
ergste armoede moet bevrijden, terwijl
tegelijkertijd voor de vele arbeiders
die deze ontwikkeling uiteindelijk moe
ten bewerkstelligen het doodsvonnis al
uitgeschreven is. Want vergelijkend
met de mijnwerkers die aan kanker of
aan leukemie gestorven zijn, nadat ze
in de vijftiger en zestiger jaren in
de Amerikaanse Ker McGee gewerkt heb
ben - en dat waarschijnlijk onder bete
re kondities als in de Arlittmijn 
kunrten we erop rekenen dat binnen 20
á 30 jaar een op de vier arbeiders ge
storven zal zijn.

WISE NEDERLAND

OVERZICHT VAN NIGERAANSE MIJNEN

1971: Arlittmijn. Produktie in 1980: 1,900 ton. Aandeelhouders:
Nigeraanse regering: 33%
Cogema: 27% (Frans)
Imetal: 19% (Frans via Mokta)
Minatome: 8% (Frans)
Urangesellschaft: 6,5% (Duits)
Agip: 6,5 %(Italië)

1978: Akoutamijn: Produktie zou in 1981 tussen de 1500 en 2000 ton moeten liggen
Aandeelhouders:
Nigeraanse regering: 31%
Cominak: •• (Frans via Cogerna)
Japan: 25%
Enusa: 10% (Spanje)

1982: Imourarenmijn. In deze mijn hebben de Fransen grote belangen.
1983: In dit jaar moet de vierde mijn geopend worden. De buitenlandse belangen

in deze mijn zijn nog onbekend.
Verder zijn Franse en Engelse maatschappijen, de Verenigde Staten middels Exxon
en Urangesellschaft uit Duitsland druk doende andere mogelijke uraniumvoorraden
te onderzoeken.



"LEVEN WE IN EEN
DEMOKRATIE OF NIET?

kunnen we het eens worden daarover't zei
mr. jongleur de Brauw in mei vorig jaar
op een studiedag over de BMD-opzet, en begon
een gloedvol betoog over het deelnemen aan
de Brede Maatschappelijke Diskussie.
'Kunnen de lampen uit't vroeg Coby nuchter t
'de zon schijnt zo lekker.'
Genoeg aanleiding voor een diskussie over
demokratische besluitvorming op energie
gebied. Uit de evaluatie van het BMD-gebeu
ren kunnen konklusies worden gehaald die
daarbij goed te gebruiken zijn.

VAN PARTIJPOLITIEK NAAR PRAKTIJKPOLITIEK

Grootschalige toepassing van kernenergie en
kolen heeft gevolgen die moeilijk terug te
draaien zijn. Wie op de hoogte is van die
gevolgen voelt zich daar direkt bij betrok
ken. Het gaat dan niet alleen om de reeds
merkbare gevolgent maar ook om de angst voor
gevaren die de samenleving bedreigen.
Machtige minderheden en multi's hebben
kennelijk meer invloed op de besluitvorming
dan de samenleving als geheel. In de samen
leving leidt dit tot een gevoel van machte
loosheid en een toenemende vervreemding van
de'gevestigde orde'.
In een groeiende energiebeweging wordt aktie
gevoerd tegen kernenergie en de oorzaken
daarvan. Er wordt doorgedacht over alterna
tieve energiebronnen en over besparing ipv
verspilling. Er is een steeds grotere haast
om een nieuw energiebeleid op te bouwen,
maar dat vindt geen weerklank in het parle
ment. Het parlement dat z'n achterban niet
kent wordt niet meer als volksvertegen
woordiging beschouwd. De onzekerheid van de
gedelegeerde besluitvorming leidt makkelijk
tot uitstel van de nodige beslissingen en
het openhouden van de kernenergieoptie.
Het kernenergiekonflikt polariseert. Belan
gengroepen buiten het parlement nemen de
volksvertegenwoordiging over.
Het parlement is aan een grondige restaura
tie toe. In alle kommissies en partijen
broeit het. Het parlementsgebouw is te
klein. Slechts over een ding is men het
eens: op het gebied van kernenergie zijn
kompromissen gevaarlijk.
Dus dan is er een'impasse '• Er is eerst een
diskussie noodzakelijk in de achterban van
het parlementt en dan niet over partijpoli
tiek zoals tijdens verkiezingen, maar over
het onderwerp zelf .

VAN MENINGVORMING NAAR BESLUITVORMING
Behalve op een cirkus lijkt de Brede Maat
schappelijke Diskussie Energiebeleid ook
een beetje op Rubik's kubus. Iedereen kan
er mee spelen maar de stuurgroep levert de
gebruiksaanwijzing. En als in 1984 de op
lossing gevonden is mag het parlement de
boel weer verdraaien.
Het enige nut van de BMD is dat in 1984
duidelijk zal zijn wat er mis is met de
parlementaire demokratie waarin we leven.
Dan zal eindelijk de noodzaak worden ge
voeld van echte verbeteringen.
Om problemen op te lossen moet je sleute
len aan de oorzaken. De huidige BMD-proce
dure sluit echter kritiekloos aan bij de
gebrekkige besluitvorming in regering en
parlement. Het parlement heeft meer in
vloed op de diskussieopzet dan de gedood
verfde diskussiedeelnemers zelf. Kritiek
heeft weinig geholpen. De ontwikkeling van
de BMD-procedure gebeurde al even ondemo
kraties als het totale energiebeleid zelf
is. Het uiteindelijke resultaat is er dan
ook naar.
In de BMD gaat het alleen om meningvorming.
het gaat niet om besluitvorming om de een
voudige reden dat men nog niet weet hoe dat
dan zou moeten, zonder de huidige staats
inrichting op de helling te zetten.
Wèl wordt van elk'energieplaatje'het maat
schappelijk draagvermogen bepaald om het
parlement weer tot een keuze in staat te
stellen. Onduidelijk is nog steeds hoe de
geobjektiveerde meningen van de bevolking
worden gepeild. Wordt het een enkète? of
misschien een volkstelling? In feite lijkt
de BMD in de huidige vorm al veel op een
referendum; een verkapt raadgevend refe
rendum zonder spelregels maar mèt propa
ganda in de vorm van een overdosis z.g.
'objektieve'informatie met gewenning als
bijwerking en apatische akseptatie als
resultaat. In 1984 besluiten regering en
parlement eindelijk tot een kompromis.

Maar de brave nieuwe wereld
is rond en er zit een lontje
aan. Dus die beslissing zal
wel neerkomen op van-alle
bronnen-wat-en-alle-opties
open-houden om de energie

voorziening tot het jaar
2000 veilig te stellen.

Het voorstel dus dat in de al of niet ge-
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subsidieerde objektieve propaganda de
grootste oplage haalt met de laagste prijs.

VAN DE ENERGIEKRISIS NAAR DE EKONOMIEKRISIS

Volgens Shell en de grote schaal 'werkgevers'
moet er in de BMD gediskussieeerd worden
over energiebronnen. De ekonomische groei
blijft in hun opvatting doorgaan zodat we
steeds meer energie nodig hebben, de olie
voorziening hangt af van de OPEC, het inter
nationale wantrouwen neemt toe, en boven
dien worden olie en gas steeds schaarser
zodat Shell de prijzen kan blijven opvoeren.
Zelfs kernenergie zou dan in vergelijking
goedkoop zijn, even afgezien van de kosten
voor het milieu die tot onrust leiden.
Er moet nu dus worden gediskussieerd over
het energieprobleem: Hoeveel willen we
offeren om onze groeiende energievoorzie
ning veilig te stellen om onze nationale
konkurrentiepositie te kunnen handhaven.
Alsof de olie(prijs)krisis echt bestaat.
Een passief beleid dus, grootschalig, niet
demokraties, niet beheersbaar en bovendien
niet nodig. Het vermeende energieprobleem
is namelijk inmiddels eigenlijk al opgelost:
De krisis in de olie-voorziening is ver
vangen door een krisis in de olie-vraag,
want de ekonomische groei gaat niet meer
zo hard.
Die sociaal ekonomische krisis geeft nu
alle aanleiding werkgelegenheid te scheppen
in kleinschaliger arbeidsintensieve bedrij
vigheid en in energiebesparingsaktiviteiten.
Dat scheelt energie, de olieprijs gaat weer
omlaag en het is nog goed voor het milieu
ook (na het jaar 2000 leven misschien ook
nog mensen). De energievoorziening wordt
dan bepaald door de behoefte en niet anders
om. Zo kun je wel degelijk invloed uit
oefenen op het energiebeleid en nog demo
kraties ook .

.. .., .. -- ... .--
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VAN UITGANGSPUNT NAAR REFERENTIEKADER
Vandaar dat er op aangedrongen is het
sociaal-ekonomisch beleid wel degelijk ter
diskussie te stellen en niet alleen maar
te zien als uitgangspunt voor de diskussie
over de energievoorziening. En dat is nu

dan toch uiteindelijk 'toegestaan'.
Tenminste, zo lijkt het. Maar hoe gebeurt
dat precies? Staat de relatie energie 
ekonomie echt ter diskussie?
De globale doelstellingen van het sociaal
ekonomisch beleid die in de oorspronkelijke
BMD-opzet nog als uitgangspunt werden be
schouwd, worden nu in de diskussie betrok
ken als referentiekader bij de keuze tussen
energiebronnen. De gevolgen van de ver
schillende beleidsmogelijkheden voor de
werkgelegenheid, voor de welvaart en voor
de nationale konkurrentiepositie worden
alvast berekend in een aantal verschillende
scenario's. In de tweede fase van de BMD,
de eigenlijke publieke diskussiefase wordt
gekeken naar de kosten van de verschillende
beleidsopties in de huidige ekonomie en het
dagelijks leven.
De energie-feiten worden in de sociaal
ekonomische kontekst geplaatst, en aan de
diskussiedeelnemers wordt dan gevraagd welke
waarde ze hechten aan de verschillende be
leidsvoorstellen. Een keuze aan de hand van
debestaande normen onder het motto: Wat hebt
U er voor over? In de bestaande loon-poli
tieke verhoudingen zal dat wel goed aan
sluiten bij het korte termijn beleid dat
de vakbonden voeren om het welvaartsnivo
te behouden. Omdat niemand graag terugwil
naar de middeleeuwen wordt dan logisch naar
kernenergie en kolen toegeredeneerd. Het
kernafval en de kolenvliegas worden dan
als nieuwe voldongen feiten bewaard voor
het nageslacht. Die mensen kunnen dan met
redelijkheid beweren dat ze onvoldoende
gelegenheid hebben gehad om zich een
mening te vormen.

VAN DE DESKUNDIGEN NAAR HET PUBLIEK



Dat ging dus over energievoorziening en
niet over energiebenutting of verspilling.
Dit komt nauwelijks tegemoet aan het verzet
tegen de milieuschade en andere gevolgen
van grootschalig energiegebruik. Hoe kunnen
de daaruit ontwikkelde milieuvriendelijke
ideeen voor een alternatieve leefwijze aan
de orde komen in een BMD waarin wordt ge
praat over meer kernenergie of kolen?
De energiebeweging laat zich dan ook maar
liever niet in een centraal gestuurd BMD
keur-lijf dwingen, daar schiet je niets
mee op.
De wèl ingestuurde informatie wordt door
deskundigen verwerkt en in een tussenrap
port aan het grote publiek gepresenteerd
als objektief en volledig, wat beide ove
rigens niet bestaat. De meningen worden
nog voor de diskussie begint op hun rede
lijkheid getoetst. Welke visies ter dis
kussie komen te staan hangt voor een groot
deel af van de'beleidsplaatjes'en beslis
punten die de stuurgroep in samenspraak
met het parlement in het tussemrapport zet.
Volgens de advertentie:

Alswehet goedwillendoen, moet iedervan ons
tenminstedie samenvattingvan het tussen
rapport lezen. Wantdan pas kunnen wegoed zien
welke gevolgen bepaalde keuzenhebben voor
onzesamenleving. Dáárover moeten wedan met
elkaar gaan praten.

Dat wordtdan "De Brede Maatschappelijke
Discussie" Hoedie preciesin z'n werkgaat,hoon
u nog van de Stuurgroep.

De procedure van de BMD komt neer op één
richtingverkeer de verkeerde kant op.
Scenario's zijn bestemd om na te gaan
wat de onderlinge invloed kan zijn van
verschillende aannames en keuzen op
aspekten van het beleid. De aannames zijn
vooral afkomstig van energieleveranciers.
De invloed van ideeen uit de samenleving
in de scenario's is beperkt.
Het enige scenario waar die ideeen al in
verwerkt zijn, het vergeten scenario van
Potma, mocht na veel tegenwerking en ver
traging toch nog verder doorgerekend wor
den, zodat'het niet slechts als een van
de meningen in het tussenrapport komt,
maar nu kan konkurreren met een aantal
andere scenario's. Maar de voorstudie
moest maar liever niet vroegtijdig in de
publiciteit komen, want dan zouden de
gegevens al gebruikt kunnen worden bij
de inzending van in de samenleving be
staande ideeen naar de stuurgroep.

VAN LEGITIMATIE NAAR BELANG-STELLING
De voor de BMD begrote gemeenschapsgelden
bedragen slechts een tiende van wat er
jaarlijks aan energieonderzoek wordt be
steed. Nog altijd worden de besluiten
over onderdelen van het energiebeleid
voorbereid door een kleine groep gespe
sialiseerde deskundigen. Die spesialisten
hebben beperkte interesses en daardoor
vaak wat te weinig belangstelling in de
meer algemene menselijke belangen in een
samenleving. Doelstellingen en kriteria
voor een onderzoek kunnen door die geleer
den dan door onwetendheid al gauw wat een
zijdig gekozen worden.
Een duidelijk voorbeeld voor zo'n goedbe
doeld maar schadelijk onderzoek is het
zoeken naar oplossingen voor het probleem
van het radioaktief afval. Dit lopende
onderzoek wordt, of de betrokken weten
schappers het nu wel of niet willen weten,
gebruikt om er het openhouden van de kern
energie-optie mee te verdedigen. Immers,
als er een veilige oplossing is hoef je de
oorzaak van een probleem niet weg te nemen.
Maar zelfs met de huidige niet erg kriti
sche kriteria blijven echte resultaten uit
en het onderzoek stuit op grote moeilijkhe
den. Maar de geleerden noemen het heel ent
housiast 'een uitdaging' en de afvalproduk
tie gaat maar door. Het onderzoek is immers
toepassing-gericht.

De angst voor de onbeheersbare gevolgen
leidt tot een konflikt tussen de deskundigen
en de rest van de samenleving, die kernener
gie kan missen als kiespijn. Maar als door
de protesten geen proefboringen kunnen
plaatsvinden in groningen en drente, dan
doen ze het wel ergens anders. De legiti
matie van dit onderzoek wordt graag aan de
niet-deskundige politici overgelaten.
'Er moet daarbij rekening worden gehouden
met onrust, maar dat kun je met praten op
lossen. De BMD beslist.' zei minister van
ekonomische zaken van Aardenne in 1979 bij
de opening van een geologensymposium over
de opslag van kernafval.
De invloed van de bevolking blijft in de
BMD echter beperkt tot inspraak achteraf,
en dat is niet voldoende om gevaarlijke be
slissingen nog tijdig tegen te houden. Als



je wil beoordelen of het energiebeleid uit
gaat van de behoeften van de maatschappij
heb je weinig aan de gepopulariseerde infor
matie over wetenschappelijk onderzoek. Er is
in plaats daarvan vooraf een diskussie nodig
over de wenselijkheid van eventuele toepas
sing van voorgenomen onderzoek.
De BMD is al net zo'n dooddoener als
k1achtenburo's, ombudsman, wetenschaps
winkels en parlementaire vragen. Het is
de maaltijd na Mosterd. De bewijslast
wordt bij de bevolking gelegd. Maar wij
kunnen moeilijk een technische tegendes
kundigheid gaan opbouwen die kan konkur
reren met de zogenaamd objektieve know how
van de multinationale wetenschap.
Eigenlijk hebben de wetenschappers zelf
een maatschappelijke medeverantwoordelijk
heid. Er zou bij de beleidsvoorbereiders
dan ook wat meer belangstelling moeten
komen voor maatschappelijke aspekten in
het energiebeleid.
Als de wetenschappers die het onderzoek
uitvoeren genoeg verantwoordelijkheids
gevoel hadden zouden zij n.a.v.de resulta
ten tot nu toe adviseren de produktie van
nog meer kernafval te staken. Het sluiten
van de kerncentrales is een eerste maat
schappelijke voorwaarde voor eventuele
voortzetting van onderzoek naar 'zo veilig
mogelijke' opslagmethoden voor het al
geproduceerde afval.

VAN EENRICHTINGVERKEER NAAR WISSELWERKING

De beleidsplaatjes voor het tussenrapport
worden voorbereid door een se1ekte groep
van deskundigen en politici.
Wat voor de een goed is kan schadelijk zijn
voor de anaer. De toepassing van kernsplit
sing heeft duidelijk gemaakt dat elk toe
passing-gericht wetenschappelijk en tech
nisch onderzoek voortaan ter diskussie moet
staan. Dit is te belangrijk om alleen aan
politici over te laten. Om het energiebeleid
aan te passen aan de maatschappij moet de
kommunikatie tussen bevolking en beleids
makers verbeterd worden. De bevolking is
gespecialiseerd in veel aspekten van het
energiebeleid en moet daar behalve inspraak

achteraf ook tevOren een grotere inbreng
in krij~en.
Onder dle aspekten horen ook en vooral de
zorg voor het leefmilieu, de menselijke ge
voelens, het welzijn in deze, andere en
toekomstige samenlevingen, de belangen van
iedereen. Mensen kunnen beleidsvoorbereiders
adviseren. De samenleving kan de maatschap
pelijke wenselijkheid van toepassing-gericht
onderzoek bepalen en de maatschappelijke
kriteria opstellen waaraan een energiebeleid
moet voldoen. Met die duidelijke maatschap
pelijke kriteria is de besluitvorming ook
achteraf te kontroleren.
Om van de kriteria op aspekten tot een
totaal energiebeleid te komen is een verbe
tering nodig van de besluitstruktuur. Deze
zal zich moeten ontwikkelen van de huidige
hiërarchische machtsstruktuur naar een kom
munikatiestrul<tuur waarin wordt gestreefd
naar konsensus. Er is een voortdurend twee
richtingverkeer nodig tussen losse personen,
belangengroepen, deskundigen en politici.
De mensen kunnen pas ideeen aandragen nadat
ze erover gediskussieeerd hebben. Er kunnen
dan bijvoorbeeld energie-beleidsadviezen
worden opgesteld door werkgroepen. Het daar
voor nodige overleg gaat dan per onderdeel
van het energiebeleid zodat het door alle
belangengroepen heenloopt. De diskussie is
dan open en flexibel. De adviezen worden
samen met de nodige gegevens verwerkt in
verschillende scenario's, waarin álle maat
schappelijke aspekten aan bod komen.
Pas dan kunnen de verschillende wetenschap
pelijke, technische, ekonomische en socio
logische studiescenario's gebruikt worden
om in de diskussies alle aspekten te over
zien en om de maatschappelijke kriteria
zonodig ook aan te passen. De studiescena
rio's moeten van tijd tot tijd worden bij
gesteld of verniewd a.h.v.nieuwe inzichten
en ontwikkelingen in de maatschappij.
Er wordt zo niet in een eenmalige kampagne
gekozen tussen scenario's met alle kans op
manipulatie en kompromissen daarbij, maar
er wordt blijvend gediskussieerd over alle
aspekten die de belangen en toekomst
visies raken, dus over onderwerpen waar
mensen zich bij betrokken voelen.

,---------------------
.............._..-------,..-._--



VAN MANIPULATIE NAAR BLIJVENDE DOOKRATIE

Energie BELEID..

Zot.te

De volgorde van de BMD-procedure deugt dus
niet : Eerst deskundigen met bestaande me
ningen laten stoeient dan het grote publiek
voorlichten en laten kiezen voor een kom
promis-scenario met het bestaande beleid als
referentiet daarna regering en parlement la
ten kiezen aan de hand van de gemanipuleerde
resultaten. Zo'n tijdelijke BMD vertraagt de
sluiting van de kernenergieoptie en verbe
tert niets aan de besluitstruktuur in de sa
menleving. We leven dan niet in een demo
kratie.
Er is meer kommunikatie nodig tussen aller
lei deskundige en betrokken mensen in een
permanente diskussie. Daartoe moeten alle
kommunikatie-media in twee richtingen en ge
lijk toegankelijk zijn voor iedereen. Door
maatschappelijk e besluitvorming over alle
aspekten ontstaat een op konsensus gebaseer
de en steeds aanpasbare beleidslijn.
Aan de hand van de maatschappelijke behoef
ten en kriteria kan dan met meer zekerheid
een flexibel energiebeleid worden gevoerd
op een passende schaal. Mocht dat niet
lukkent wil de laatste overlevende dan
het licht uit doen?

~an onze weerkundige
correspondent

Zondag weer
meer zon

VAN DIVERSE SHELL NAAR DIVERSE SCHAAL

In de praktijk zal er slechtsêên sociaal
ekonomische ontwikkeling plaatsvinden en er
kan dan ook slechts êên daarbij passend
mens- en milieuvriendelijk energiebeleid
worden ontwikkeld.
Om de relatie tussen energievoorziening
en leefwijze te herstellen moet het energie
beleid dernokraties beheersbaar worden. Waar
mensen het eerst en 't snelst invloed op
kunnen uitoefenen is op de grootte van de
energievraag; hoeveel konsumptie t verwar
ming t enz. gewenst is. Je hebt zo ook i.n
vloed op de energieproduktie die daarvoor
nodig is. Maar bezuinigen is niet genoeg.
Bezuinigen is slechts een passieve reaktie
op een tekort aan energie-aanbod en een
opgedreven prijs. Om rekening te houden met
levenskansen op langere termijn moet de ver
spilling worden tegengegaan. Een krestief
beleid richt de samenleving daarop in.
De sociaal ekonomische doelstellingen en
andere z.g.'feiten' moeten voortdurend ter
diskussie blijven staan. De opvattingen
daarover in de maatschappij zijn dan voort
durend bekend. Dat geeft meer kontinuiteit
en zekerheid in het beleid. We kunnen dan
zorgen dat er geen voldongen feiten meer
worden gekweekt. Door die grotere besluit
zekerheid is het niet meer nodig besluiten
uit te stellen of alle opties open te hou
den. De diversifikatie van de energievoor
ziening is minder nodig als de internatio
nale aanhankelijkheid wordt bevorderd.
Het energiebeleid moet wel flexibel zijn t
niet door de energievoorziening te diversi
ficerent maar door de energieproduktie te
laten plaatsvinden op een schaal die aange
past is aan het gebruiksdoel. De huidige on
zekerheid in de lange termijn planning is
te verkleinen door te streven naar een
direkt belnvloedbaar energiebeleid dat aan- .
sluit bij de behoeften op diverse schaal
in de samenleving. In een samenleving die
decentraler t veelschaliger t vriendelijker
is ingericht kan verspilling worden tegen
gegaan en kan een energiebeleid worden ge
voerd dat voldoet aan menselijke kriteria.
Dat demokratische beleid kan dan worden
gekoördineerd en uitgevoerd door 'lagere'
overheden t publieke instellingen en een
parlement dat weer het vertrouwen geniet.

Gerd Vink
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12 jaar Aktie AmeIi sweerd

!\MEUSWEERD: HET GEBIED DE PLANNEN VAN RIJKSWATERSTAAT

De plaats van het pinksterkamp is niet door
het toeval bepaald, Amelisweerd is langza
merhand een symbool van taai verzet. Als
het goed is (dat is bij het schrijven van
dit stukje nog niet 100% zeker) slaan jul
lie je tenten dáár op waar RWS een berg
zand met daarop asfalt wil storten. Ten
oosten van deze plek strekt het bos van
Amelisweerd (klemtoon op de laatste let
tegreep) zich uit; e~n tamelijk smalle
strook op de oevers van de kromme Rijn.
Om het bos heen liggen weilandjes, griendjes
slootjes en het voormalig fort Rhijnauwen,
bij elkaar een gebied waar -nog steeds-
rust heerst. Het bos zelf is eeuwen gele
den ontstaan als rivierkleibos, en in de
17e en 18e eeuw verrijkt door de ijverig
botaniserende landadel. Dankzij het lang
durige kleinschalige beheer, en de van
nature hoge grondwaterstand, heeft het bos
zich kunnen ontwikkelen tot wat het nu is.
Een gebied met zowel natuurlijke als kul
turele waarden, met een zeer gevarieerde
opbouw. Daar kan geen bermbeplanting te
genop. We noemen voor de liefhebber een
paar planten en dieren die je hier tegen
kunt komen: nagel kruid, amerikaanse ver
geet-mij-niet, daslook, bosandoorn, gele
lis, kale jonker, keverorchis, wielewaal,
goudvink, nachtegaal, spotvogel, reeën,
enz.•...

---,------------

Al in 1958 bestonden er plannen voor een
weg om Utrecht, en er was toen nog niemand
die zich bekommerde om het bos, dat dwars
doormidden gesneden zou gaan worden. In de
loop van een aantal jaren groeiden de plan
nen van RWS binnenskamers, tot rond 1970
de"definitieve" plannen op tafel kwamen:
een 8-baans weg, pal op de oever van de
kromme Rijn, en dwars door het bos. Ge
lukkig kwam hierop een golf van kritiek
los, die ertoe leidde dat hoewel RWS in
eerste instantie beweerde dat dat levensge
vaarlijk is, de weg wordt uitgebogen naar
de bosrand. Als volgende fase creeërde RWS
een schitterende konstruktie voor de ver
diepte aanleg van de weg, de zgn. vlies
konstruktie, met glooiende bermen, een
lust voor het automobilistenoog. Totale
breedte (dus de tekappen strook bos) 150
meter. Wederom aktie, in de eerste instan
tie stelt RWS dat een smallere bakkonstruk
tie onmogelijk is, uiteindelijk wordt door
een kroonbesluit de bakkonstruktie (83 m)
erdoor gedrukt. Tussen dit alles door
speelde de zgn. bestemmingsplanprocedure,
voor zover deze plaats kon vinden onder
druk van de domino-taktiek van RWS. Mi
nister Drees had indertijd ('71) bepaald
dat het wegtracédoor de betrokken gemeen
tes, via bestemmingsplannen moest worden
vastgesteld. Bergen papier en bergen be-



zwaarschriften (1400). De laatsten wer
den genegeerd en de weg werd erdoor ge
drukt. Overal waar dat rond is had RWS
grote haast om alvast zoveel mogelijk
geld in de weg te investeren. Sloop en
bouwwerken worden alvast uitgevoerd t soms
zelfs zonder vergunning (pompenkelder bij
de Koningsweg). Klaarblijkelijk heeft RWS
het nodig dat zaken op een gegeven moment
niet meer terug gedraaid kunnen worden.
Want na alle deelsuccesjes die de weg iets
minder schadelijk makent willen de Vriend
(inn)en van Amelisweerd nog steeds dat de
weg zelf ter diskussie komt te staan. De
ontwikkelingen van de laatste paar jaar
versterken die mening alleen maar. De
groei van het autoverkeer stopt en het
behoud van natuur en stiltegebieden houdt
steeds meer mensen bezig. In 1978 gaat de
gemeenteraad van Utrecht om. Zij neemt
zich voor om de weg uit het bestemmings
plan Maarschalkerweerd te schrappen. Mi
nister Tuinman vernietigd dit besluit als
een bulldozer.

!.MTSTE ONlWI KKELI NGEN

Met de komst van minister Zeevalking gloor
de er nieuwe hoop. Maar ook nu weer blijkt
de macht van RWS: hij wordt als een blad
aan de boom gedraaid. De weg moet en zal
doorgaan t zönder onderzoek naar alternatie
ven (zoals blijkt uit de RWS-stukken die
wij hebben opgevraagd in het kader van de
wet Openbaarheid van bestuur). RWS schermt
nog steeds met onheilsprofetieën. Einde
loze files en vele verkeersdoden. Allemaal
onze schuld. Maar steeds meer mensen zien
dat deze beweringen op nietst of op foute
gegevens gebaseerd zijn. En zolang het bos
nog staat is het nog te redden. Mocht het
niet lukken het logge lichaam dat politiek
heet bijtijds te keren t dan moeten we
toch op zijn minst het kappen van het bos
zolang mogelijk uitstellen. Desnoods door
er met z'n allen voor te gaan zitten

DE BOSVERDEDIGI NG

Omdat de vogelwet bepaald dat er in het
broedseizoen niet mag worden gekapt en om
dat bomen die nog in vol blad staan t las
tig(er) te kappen zijn t wordt er pas in de
herfst gekapt. Althans dat kunnen we uit
diverse mondelinge en schriftelijke opmer
kingen van Zeevalking opmaken. Tot dusver
re bestond het kapplan uît:
- omheinen van het te kappen deel
- kappen van laag hout en verdere egalisa-

tie
- kappen van de 638 grote bomen.
Later kwam daarbij de toezegging dat jonge
bomen (diameter kleiner dan 25 cm) dienden

te worden verplaatst voor latere herbeplan
ting. Een extra omzichtig karweitje dus.
Inmiddels hebben we uit betrouwbare bron
vernomen dat Rijkswaterstaat een andere
taktiek overweegt: 's ochtends vroeg onder
politiebegeleiding een stukje kappen en
weer vertrekken voor er goed en wel alarm
is geslagen. Arrestatieteams voor bomen zo
gezegd. Hoe dit soort overvallen te rijmen
is met met het plechtig beloofde lIui t erst
zorgvuldige" kappent en "sparen wat moge
lijk ts", is ons een raadsel. Er zijn al
lerlei manieren om de zaagmachines op en
tegen te houden. Nu al kunnen er bomen
vernageld worden: op zaaghoogte stalen
spijkers met zo smal mogelijke koppen
aanbrengent zodat zaagmachines bre~en en
het kappen een ontmoedigende job wordt.
Er kunnen hutten gebouwd worden in e~

tussen de bomen. Dit kan gebeuren wanneer
de dreiging reeël wordt en ze blijvend
kunnen worden bewoond ook kunnen de bomen
onderling met touwen worden verbondent om
het kappen te bemoeilijken. In Utrecht be
staat sinds jaar en dag een uitgebreid
waarschuwingssysteem. Voor andere plaatsen
waar de interesse voor de strijd voor Ame
lisweerd opbloeit moet zoiets nog op poten
worden gezet (kraaklijn? basisgroepen?).
Ook hebben we veel barricade- en vooral
ook bouwmateriaal nodig (grote planken).
Groepen kunnen ook zelf een touwladder
maken om t.Z.t. in de boom te klimment of
alvast plannen en materiaal verzamelen
voor een model hutje. Een bekend probleem
is natuurlijk: hoever gaat iedereen met
haar of zijn verzet. We zullen zeker niet
met geweld beginnen. Voor een brede steun
en herkenning is het belangrijk in principe
geweldloos te zijn. Dit betekent ook weer
niet dat het verzet slechts van symbolische
aard zou moeten zijn. We vechten voor kost
baart eeuwenoud en stil natuurgebiedt dat
wordt ingeruild voor giftstank en lawaai.
Er staat iets van onze toekomst op het spelt
niet alleen in Amelisweerd. Daarom is het
belangrijk de dingen die je doet t gezame
lijk te doen met andere mensen. Dan vind je
steunt blijf je aktief t kan je je hergroepe
rent andere dingen verzinnen. Het bos is
zeker niet in een dag gekapt.

Vrienden van Amelisweerd
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ENERGIE
Na 'Energie voor morgen','Energie straks'
en 'Energie in de toekomst' eindelijk
weer eens een boekwerk dat gewoon eerlijk
'Energie' heet. Om alle verwarring te ver
mijden: Het vorige boek met die eerlijke
titel was van Shell en ging dus over ener
giebronnen. Dit nieuwe boek heeft ook
plaatjes op het kaft, maar een andere in
deling: Verbruik, Aanbod, Beleid.
Uit het voorwoord: 'Ons energieprobleem is
zeker niet alleen een kwantitatief pro
bleem, het is ook en vooral een maatschap
pelijk probleem. Het gaat om de kwaliteit
van het bestaan, zowel in de westerse we
reld als in de ontwikkelingslanden.'
De schrijvers zijn afkomstig uit enkele
organisaties die deel uitmaken van de
'Werkgroep Energie Diskussie', een breed
samenwerkingsverband dat probeert om de
informatie over het energiebeleid en daar
mee ook de machtsverhoudingen tijdens de
lopende Brede Maatschappelijke Diskussie
enigszins in evenwicht te brengen.
Het verbruik ven energie dreigt in die pro
pagandaslag wat minder aandacht te krijgen
door de eenzijdige gerichtheid op het hand
haven van welvaartsgroei door toepassing
van liefst grootschalige energiebronnen.
Met die grootschaligheid wordt in dit ener
gieboek afgerekend in een apart hoofdstuk
over de snelle groei, de klad en de onder
gang in grootschaligheid. citaat: 'In Japan
werd een van de grootste supertankers ter
wereld te water gelaten voor een enkele
reis naar de sloper'.
Het boek is geschreven in begrijpbare en
smeuige taal. De inhoud sluit aan bij de
belangstelling van een ieder in het alge
meen, vooral door de benadrukking van die
onderwerpen in de energiediskussie waar
iedereen enige invloed op heeft: het ener
giegebruik van de konsument.
De tekst geeft boeiende informatie over
hoeveel energie gebruikt wordt en waarvoor,
de eenheden.als Joule, enz., welvaartspeil,
elktriciteit, warmteisolatie, energievre
tende huishoudelijke apparaten, overbodige
plastics, benzineverbruik in transport, en
besparing: 'meer doen met dezelfde hoeveel
heid energie'. Gekonstateerd wordt dat het
ingrijpender maar moeilijker is invloed uit
te oefenen op het energieverbruik in de in
dustrie, behalve dan door zelf op konsump
tie van produkten te besparen. Verder dus
afwachten maar hoe de ekonomie zich her-

stelt. Kun je dan al wèl meebeslissen over
de schaal van de energievoorziening van de
industrie?
Het boek-gedeelte 'aanbod' dat het meest
aansluit bij de aktuele onderwerpen in
oppervlakkige energiediskussies, geeft
meer informatie dan het hele boek van Shell
Bovendien wordt aangegeven wie op dit ge
bied de touwtjes in handen hebben.
De herinvoering van kolen wordt besproken,
evenals de noodzaak van beperking vanwege
milieubezwaren.
De splijtstofsyklus wordt eenvoudig uitge
legd. Er wordt nog steeds onderscheid ge
maakt tussen militaire en vreedzame toe
passing van kernenergie, terwijl het gevaar
van proliferatie van 'gevoelige' technolo
gie wel duidelijk wordt gemaakt.
De vertraging in de uitvoering van het
kweekprogramma en de verdere veiligheids
problemen in de kern-techniek worden gekop
peld aan de diskussie over de kosten van KE.
Van de kernafvaldumping in zoutkoepels (?)
wordt wel het wantrouwen in de politieke
besluitvorming besproken, maar wordt te wei
nig ingegaan op de oorzaak daarvan; de vele
technische gevaren van die 'oplossingen',
die doorslaggevend zouden moeten zijn om
met kernenergie te stoppen. Dit verklaart
de konklusie van het hoofdstuk: 'Kernenergie
is in een crisis terechtgekomen - niet in
de eerste plaats een technische, maar een
vertrouwenscrisis. (--) De maatschappij
heeft geen vertrouwen meer in kernenergie;
wanneer dat vertrouwen niet wordt hersteld
is deze energietak ten dode opgeschreven.'
In de overzichtelijke bespreking van de
mogelijkheden voor energievoorziening krij
gen de duurzamere energiebronnen eindelijk
een grote kans. Maar het gedeelte 'aanbod'

IS .---- ._..,--,_.__. ------.-.....----_._-------_.-.--
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POTMA -SCENARIO

AKT' EVOEREN
GEMEENTE

Het scheppen van zinvolle werkgelegen-
heid en behoud van welvaart door vermin
dering van het gebruik van energie,milieu
en grondstoffen staat voorop in het beleid
waarvan de mogelijke gevolgen door het Cen
trum voor Energiebesparing(CE) in samenwerking
met anderen worden onderzocht.Deze ge-
volgen worden geschetst in een scenario.
Het nummer van katernen 2000 is gewijd aan
een bespreking van het CE-scenario en de eer
ste reakties daarop van uit de milieu- en
energiebeweging.
'Potma-scenario'(Katernen 2000/ 182-2)

Postbus 2000,Amersfoort.tel:033-724224)

Bij de Stichting Burgerschapskunde,is een
boekje uitgekomen met de titel"aktie voeren
in de gemeente 11 •

Doel van dit boekje is steun verlenen aan
personen en groepen, die in hun gemeente
aktief willen worden om dingen te bereiken
of juist te voorkomen.
Veel mensen,die willen reageren op het beleid
van hun gemeentebestuur, weten niet bij wel
ke afdeling van de gemeente zij moeten aan
kloppen. Ook laat het kontakt tussen aktie-
ve burgers en gemeenteraadsleden vaak te
wensen over. De onbekendheid met de struktuur
en het funktioneren van de gemeente leidt
er soms toe, dat akties naar de gemeente
inefficiënt worden opgezet, dat energie en
gel- wordt verspild en dat akties uiteinde
lijk als een nachtkaars uitgaan.
Omdat niet iedere aktieve burger zin heeft
of instaat is om alle informatie over de
gemeente bij elkaar te zoeken, zijn in dit
boekje die gegevens opgenomen,die bij het
voeren van aktie van belang kunnen zijn.
Daarin zijn twee hoofd-onderwerpen te noe
men, enerzijds de gemeente en de manier waar
op zij benaderd kunnen worden, anderzijds
een aantal problemen rondom aktievoeren zelf.
In het boekje worden veel pratijkvoorbeelden
gebruikt. Het is zowel geschikt voor indivi
dueel gebruik als voor gebruik in groepen.
"Aktievoeren in de gemeente" is schriftelijk
of telefonisch te bestellen bij de Stichting

i1 Bvrgerschapsl\um.l\:;,rostbus 349,tjUU AH Lelaen

C
Vtel:071-899272,of door overmaking van f7,40

op postgiro 1501169 o.v.v."Aktievoeren in
de Gemeente".

ENERGIE

prijs: f 39.50

MET

Het boek "Boeren met Energie" geeft voor
mensen die werkzaam zijn in het boerenbe
drijf een overzicht van mogelijkheden tot
energiebesparing en alternatieve energie
opwekking.
Het boek laat cijfers zien van het huidige
energieverbruik en geeft aan hoe men hier
op kan besparen.
Aandacht voor alternatieve energiebron
nen die voor de landbouw bruikbaar zijn,
is er volop.Er wordt uitvoerig ingegaan
op alternatieven als zonne/windenergie,
biogas, de warmtepomp en afvalverbranding.
Verder wordt in "Boeren niet Energie"de
mogelijkheden van energieopslag beschre
ven en bekijkt men de subsidieregelingen
voor energiebesparingsprojekten.
Het boek is te bestellen door storting
van fI2.50,- op gironr.1642124 van de
Stichting Energie en Landbouw te .
Emmeloord.

BOEREN

Uitg: het Spectrum

'ENERGlEI
schrijvers: Robbert van Duin, Erik van der
Hoeven, lek de Pagter

kan niet los worden gezien van de rest van
het boek.
Voor geduldige lezers staan in het gedeel~

te 'beleid' meer diskussieargumenten. De
ekonomische en machtspolitieke achtergron
den van het energiebeleid worden samen met
de gevolgen voor het milieu in een interna
tionaal kader gezet. De ekonomische ideeen
achter het scenario van Potma komen nog
maar nauwelijks uit de verf, maar het laat
ste hoofdstuk maakt in die richting veel
goed. Bovendien spreekt de indeling van
'ENERGIE' in verbruik, aanbod en beleid al
boekdelen.
De verdere indeling geeft geen leidraad
naar een voorgekouwde konklusie, zoals de
grootschalige informatiekonkurrenten dat
doen. Maar de inhoud inspireert wel.
De getekende illustraties en de foto's zijn
boeiend. En daar is het boek duidelijk voor
geschreven: om de belangstelling voor de
maatschappelijke aspekten van het energie
probleem te trekken en vast te houden.
Er staat meer in dit boek 'ENERGIE' dan de
tekst op de achterkant-met-plaatjes sugge-
reert. GV.

:
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BELGIE ATOOMVRIJ

In Limburg, Brabant en Zeeland zijn energie
groepen een offensief begonnen tegen de wild
groei van zee-lucht- en bodemvervuilende
kernkomplexen in de grensstreek. Wat er de
laatste tijd uit België op ons toekomt is
niet erg fraai.
- Bij Doel wordt de derde kerncentrale nu

al opgestart en de vierde wordt al gebouwd
Op 1 juli wordt beslist over nog eens twee
kerncentrales in Doel of in Chooz.(een
belgies-franse onderneming)

- Bij Mol zou een fabriek worden gebouwd
voor de verwerking van hoog radio-aktief
afval.(een duitse onderneming)
In Mol wordt al geexperimenteerd met
een proefmijn in een ondergrondse klei
laag, waarin ze hoog radio-aktiefafval
willen gaan dumpen. (een echte belgiese
onderneming)

- Er is slechts een parlementair besluit
nodig om de gevaarlijke opwerkings fabriek
"de Eurochemic" bij Mol te heropenen. In
die fabriek zou uit opgebruikte splijt
stofstaven plutonium worden gehaald dat
dan verkocht wordt aan de kweekreaktor
in Kalkar (een duits,belgies en nederland
se onderneming)

Nederland is nu al betrokken in de interna
tionale plutonium kwekerij maar ook in de
gezamelijke verwerking van radio-aktief af
val.
Zowel bij Petten en in Brugge is laatst maar
weer eens betoogd tegen de dumping van 'ak
tief afval in zee.
Er dreigt nu ook een levendige maar dodelijke

20

internationale ruilhandel te ontstaan met
hoog aktief splijt stoffelijke overschotten.
Het ene land zorgt dan bijv. voor opwerking
als het andere land het afval wil opslaan.
Binnenkort wordt er beslist over ons hachje.
Terwijl ten noorden van de grens de kernen
ergie op sterven na dood is,gaat in het crisis
land België het parlement nu eindelijk voor
het eerst praten over het energiebeleid. Er
dreigen dan fatale beslissingen te vallen.
De moeilijkheid is dat het belgies parlement
maar ook de belgiese bevolking nauwelijks
voorgelicht is.Ze hebben gehoord dat het om
verwerking en opslag van afval gaat,en wat
is daar nu op tegen.Maar na de bewerking
blijft het afval sterk radio-aktief en zou
het plutonium kunnen worden gebruikt om er
nog meer afval mee te kweken.
De afgelopen tijd hebben belgische en neder
landse groepen overlegd hoe die internatio
nale plutonium ekonomie nog enigzins is te
begrenzen en is gedacht over mogelijkheden
om de voorlichting te verbeteren om zo ook
internationaal druk uit te oefenen op dé
belgische overheid.In België en Nederland
worden om te beginnen zoveel mogelijk groep
en gevraagd om tegen die kwalijke ontwikke
lingen aktie te voeren.Er kan bijv. bezwaar
schriften worden verstuurd naar de belgiesche
parlementaire commisie.Ook kan er meegedaan
worden aan de op de belgische bevolking ge
richte kaartenaktie.Voor bestellingen van
een konceptbrief en van de kaarten:SSK
einhoven tel: 040-453299



ANTI-REAGAN IJEI'IONSTRATIE OP 12 JUNI ATm1 VRIJE GOONTE

ENERGIESPElEN

Akties voor atoomvrije gemeentes zijn te
begeleiden met stikkers,speldjes,sluitstik
kers,stempels,affiesjes(A3 en A2) en binnen
kort ook T-shirts en tassen.
Voor het verkrijgen hiervan tegen onge
veer inkoopsprijs en voor het verkrijgen
van vooropgestelde moties,kun je kontakt op
nemen met de Werkgroep Kernenergie Zeeuws
Vlaanderen,Postbus 11,4564 ZG St.Jansteen
tel.01142 -433.

KE~PAKI<ET

Het kernpakket waarin vnl.ingegaan wordt op
de techniek van de produktie van kernenergie.
Het pakket is te bestellen door overmaking
van i3.50 op het gironummer:3567199.LEK am
sterdam.o.v.v.kernpakket.

BROSJURE PINKSTERKN1P
Bij het verschijnen van dit LEK-nr.
is het diskussie-kamp AKB in Amelis
weerd alweer verleden tijd.Toch blijft
het de moeite waard om de brosjure die als
begeleidende informatie voor het kamp bedoeld
is, te beste11 en•
De onderwerpen die hierin aan bod komen zijn:
de tegenkrachten van de AKB en hoe we ons
daar tegen moeten verzetten.Ook wordt er aan
dacht besteed aan verschillende aktievoorstel
len.
Bestellingen: Afval,postbus 1053 , 1000 BB
Amsterdam. tel:020-255951.Prijs i 2,- en
i2,50,- in de boekhandel.

Reagan's komst naar Europa geeft weer eens
een mooie aanleiding om in vele Europese
steden(o.a.6 juni in Londen en 10 juni in
Bonn)te demonstreren tegen Amerika's machts
politiek.
Amsterdam kan natuurlijk niet achter blij
ven en daarom ook wordt er op zaterdag 12
juni vanaf het Beursplein om 13.00uur een
anti-Regan demonstratie gehouden.
Als motto is afgesproken:
STOP REGAN'S MACHTSPOLITIEK
en de leuzen zulJen ziJn:
MIDDEN AMERIKA VRIJ,EUROPA KERNWAPEN
VRIJ. De Stichting voor Milieu-edukatie is van

r----------------------------------------------------~plan om dit najaar een overzicht uit te
brengen van energiespelen.
Milieu-edukatie heeft gemerkt dat het nogal
moeilijk is om die spelen te vinden.Daarom
vragen ze nu alle mensen die van het bestaan
van een of meer energiespelen weten,om dat
aan hun door te geven.
Stichting voor Milieu-edukatie,Oude Gracht 42
3511 AR Utrecht,tel.030-333357.



HOE GAAT 'T NOU MET GIROBLAUW?
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Handtekening

Simon van Tuijl
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GIROKAART

KENNISGEVING VAN BIJSCHRIJVING

POS TCHEQUEEN GI R0DIE NST---

Duidelijk invullen voorkomt fouten

Hoe staat het met de giroblauwaktie? Op zaterdag 8 mei was er weelil
een landelijke dag, waar de giroblauwakties werden besproken. In 11

Friesland zijn 16 mensen afgesloten omdat ze vanaf november 2,77% van op hun
elektrarekening inhielden, omdat Friesland 2,77% van de aandelen van Dodewaard bezit.

De mensen uit Friesland vinden het heel belangrijk dat het weigeren van atoomstroo~

een grotere verbreiding in het land krijgt. In Friesland zouden zoln 500 tot 1000 11
mensen weigeren. In de rest van het land is dat druppelsgewijs. Veel groepen willen nu niet zover gaan
de bevolking op te roepen tot weigeren. Er werd wel gekonstateerd dat giroblauw betalen en weigeren heel
duidelijk in elkaars verlengde liggen. We zullen voortaan daarom van atoomstroomakties spreken, waarbij I
weigeren en giroblauw in een adem genoemd worden. Het aantal groepen dat langduriger met atoomstroomak-
ties bezig is neemt nog steeds toe. Zeker het weigeren vereist een flinke organisatiegraad. Er zijn nu
twee nieuwsbrieven "Stopkont(r)akt" verschenen; een aantal plaatselijke giroblauwgroepen werken met een.
eigen nieuwsbrief. Tot nu toe loopt de verspreiding van de nieuwsbrief uitsluitend via groepen. De nieu~-
brief moet stimulerend werken, omdat de nieuwswaarde van het blauw betalen te gering is om veel publiciteit
te halen. De aktieve huis aan huis methode wordt voor de giroblauwaktie nog maar weinig toegepas~

Het blijkt ook nog moeilijk om aansluiting bij buurtakties of bijv. aardgasakties te vinden. Bij.
Strohalm is de afgelopen tijd hard gewerkt om het handboek voor de giroblauw en weigerakties klaar te
krijgen. Het is eindelijk zover. De struktuur van de elektriciteitswereld, het verloop van de akties tot nu toe,
verschillende manieren van aanpakken komen erin aan de orde. Het heet "Atoomstroomboekje" en de prijs isl
f8,50 voor 70 p~gina's A4. Als er op het ~~nksterkamp akties voor het najaar worden gepland, zullen de
atooms!~oomakEle~ da~r zeker een belangrlJk ?nderdeel van uitmaken. Een aantal groepen en enkele mensen van de
landellJke koordlnatle van de atoomstroomaktles zullen op het kamp meepraten. Er is een landelijke vergadering
gepland om eventuele akties nader uit te werken. Deze vergadering zal plaats vinden op 19 juni bij:

ADRES Aktie Strohalm, Oude gracht 42 Utrecht
Graag van te voren even aanmelden als je komt

Medede 1i ngen: op tel. 030-333347
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