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KONKLUSIES LEK-KONGRES

LAGE STRALINGSDOSES - Dr. Alice M.
Stewart (Department of Social
Medicine, Universiteit van
Bi rmingham)

Recent onderzoek heeft aangetoond dat de
natuurlijke achtergrondstraling een
veel groter effekt op de induktie van
kanker heeft dan tot dusver altijd
werd verondersteld. Dat betekent dat
de verhoging van radio-aktiviteit door
de toepassing van kernenergie 10 tot 50
keer meer kankergevallen veroorzaakt dan
tot nu toe werd aangenomen.
Daarnaast stelt Mevrouw Stewart dat een
aantal wel degelijk aanwezige effekten
nooit zijn meegeteld: blootstelling
aan radio-aktieve straling doet de weer
stand tegen infektieziekten, zoals b.v.
longontsteking, verminderen.

RADIO-AKTIEF AFVAL - Drs. Herman Damveld
(econometrist; beleidsmedewerker
van de P.v.d.A.fraktie)

De stelling 'Radio-aktief afval kan veilig
in zoutkoepels' is absoluut onwaar. Het is
onmogelijk de theoretische modellen te
toetsen (ECN: "Dat doen wij niet, dat
hoeven wij niet te doen").
Volgens de huidige kriteria zouden alle
zoutkoepels (5 in Groningen/Drente en 2
onder de Noordzee) zonder meer worden
afgekeurd. Deze kriteria zijn overigens
vaag én rekbaar. Dit werd op 6 oktober
j.l. door de Rijks Geologische Dienst
toegegeven.
Het gevaar dreigt, dat men eerst een mijn
wil aanleggen om vervolgens de kriteria te
bepalen. Dezelfde methode om eerst een pijl
tje op een wit vel papier te prikken, en
daarna cirkels eromheen tekenen:

altijd in de roos.
Het Westduitse onderzoek in Gorleben
wordt, ondanks de eerste negatieve
resultaten, gewoon voortgezet. De ge
plande proefboringen in het noorden
zijn vanwege aanhoudende en inhoudelijke
protesten uitgesteld tot na de B.M.D.
B.M.D. of geen B.M.D., de plannen voor
opslag van radio-aktief afval én de
proefboringen zullen worden verijdeld.
Het verzet tot heden heeft voorkomen dat
er dingen zijn gebeurd, die vandaag ook
door rijksgeologen onverantwoord worden
genoemd.

OPWERKING - Drs. Peter Bunyard (redakteur
van "The Ecologist", deskundige
op terrein van de Britse kernindus
trie)

Opwerking vormt de meest vervuilende
fase in de splijtstofcyclus. Opwerking
vormt dé voorwaarde voor de start van
kweekreaktoren. Technisch bezien, is de
opwerking van splijtstof uit kweekreak
toren 'zeer twijfelachtig. De behandeling
van splijtstof uit de gangbare kerncentrales
geeft nu reeds enorme technische problemen.
Bij uitvoering van kweek-programma's
komen er honderden tonnen plutonium
in omloop, waarvan tientallen tonnen in
het leefmilieu terecht zullen komen.
In 20 jaar tijd "verloor" de Britse op
werkfabriek te Windscale al één ton
plutonium. Deze uiterst giftige stof zal
het hele leefmilieu besmetten: de lange
halfwaardetijd van plutonium (24.000
jaar) zal een permanente bedreiging
betekenen voor de volksgezondheid.

RISIKO-ANALYSES - Dr. Richard A. Udell
(deskundige op het gebied van
de veiligheid van kernreaktoren;
risikodeskundige, adviseur van
het Amerikaanse congres)

Hij bracht naar voren dat de kans op
bepaalde typen ernstige ongevallen met
kerncentrales vermoedelijk belangrijk
groter is dan aanvankelijk is aangenomen.
Hij kwam met een 17 punten lange lijst,
opgesteld door de NRC, van onopgeloste
veiligheidsvraagstukken, verbonden met
het funktioneren van lichtwaterreakto
ren, o.a. de domino-effekten in de
reaktor n.a.v. het uitvallen van een of
enkele onderdelen (systems interaction),
het uitvallen van de gehele stroomvoor
ziening (station black-out), snelle
temperatuurveranderingen e.d.
Veel van deze faktoren worden niet betrok
ken in de gebruikelijke risiko-analyses.
De NRC geeft toe, dat 80% van de elektri
sche installaties in kerncentrales in
het algemeen van onvoldoende kwaliteit is
en dat 15 tot 40 procent ervan met grote
waarschijnlijkheid storingen zullen
gaan vertonen bij een ongeluk waarbij
sprake is van hoge temperatuur, druk en
vochtigheidsgraad.

_______________________u



niet houdbaar. Een nieuwe fase is deze
week ingezet met het besluit de UC-tech
no10gie te exporteren naar Australië.

DUMPING VAN AFVAL - Dr. Peter Taylor
(Oxford, Engeland. Hij onder
zocht voor de Political Eco1ogy
Research Group - PERG - de
gevolgen van afvaldumping in zee)

Engeland behoort tot de grootste radio
aktieve vervuilers met een opwerkings
fabriek te Windscale en jaarlijkse
dumping van radio-aktief afval in
de Atlantische Oceaan.
Het verdrag van Londen laat niet toe
dat er ook hoog-aktief afval in zee
wordt gedumpt. De atoomindustrie
bepleit nu echter een nieuw normen
stelsel dat gebaseerd is op de
insluiting van het afval. Er kunnen
dan grote hoeveelheden sterk qekon
centreerd radio-aktief afval in
zee worden gedumpt.
Wetenschappers leggen nadruk op de
vraag of men binnen de zogenaamde
"dosis-limieten U kan blijven.
Daaraan zou een vraag moeten voor
afgaan:
is er wel een aanvaardbare dosis
limiet?
Als kernenergie geen aanwijsbaar
voordeel oplevert, heeft de bevolking
geen enkele reden de gevaren (o.a.
radio-aktiviteit) te acceoteren.
De resultaten van een statistisch
onderzoek rond Windscale (Zuid-west
Cumbria) laten een verhoging zien
van het vöörkomen van botkanker
("Multio1e Mye1oma") .
Ook is aangetoond dat de hele kust
streek bij Windscale is besmet met
plutonium. Het is niet mogelijk het
wetenschappelijk verband tussen beide
verschijnselen aan te tonen.

-_.---"---"~""_~'~
I

PROLIFERATIE - Dr. Wim Smit (wetenschap
pelijk medewerker van de Technische
Hogeschool Twente; is verbonden
aan het centrum voor vraagstukken
van Wetenschap en Samenleving)

Liet de Nederlandse bijdrage aan de ver
spreiding van kernwapens zien. De belang
rijkste rol is daarbij weggelegd voor
URENCO. Door de grote konkurrentie op
de verrijkt uraniummarkt worden de leverings
voorwaarden steeds soepeler.
Verrijkt uranium wordt uit Nederland geëx
porteerd zonder dat ontvangende landen
het Non-proliferatieverdrag hoeven te
ondertekenen of zonder dat er full-scope
safeguards zijn.
Het argument dat Nederland, door deel te
blijven nemen aan URENCO, invloed uitoefent
op de non-proliferatie, blijkt daarbij

PROLIFERATIE - Prof. Dr. Frank Barnaby
(was direkteur SIPRI; gasthoog
leraar voor vredesstudies aan
de VU te Amsterdam)

Tot 1990 zullen in de V.S. 23.000 nieuwe
kernwapens worden geproduceerd, veelal
van een nieuw type zoals N-bommen.
Door de toenemende nauwkeurigheid van
de nieuwe wapens wordt een atoomoorlog
steeds waarschijnlijker.
Voor de aanmaak zal de Pu-produktie
moeten verdrievoudigen, wat grote konse
quenties heeft voor het civiele kern
energieprogramma: de kerncentrales
zullen het plutonium moeten leveren,
opwerking zal op grote schaal noodzakelijk
worden en nieuwe zeer (proliferatie)-ge
voelige technologieën zoals laserver
rijking zullen ontwikkeld moeten worden.

Als alle kernenergieplannen doorgaan zal er
in 2000 600.000 MWe nukleair vermogen
opgesteld staan. Jaarlijks zal er dan
150 ton plutonium geproduceerd worden.
genoeg voor 35.000 Nagasakibommen.

Ofschoon recente risiko-analyses
(o.a. aak Ridge Report) een praktischer
inschatting van de risiko's maken zijn
de gehanteerde mathematische modellen
nog steeds onvoldoende. en zeker niet
geschikt voor een goede politieke besluit
vorming.
Geen enkele risiko-analyse kan met enige
nauwkeurigheid de waarschijnlijkheid van
een groot nuk1eair ongeluk inschatten.
Ze worden slechts gebruikt voor public
re1ations, doeleinden van de atoomlobby
of om belangrijke ontwerpwijzigingen
te vermijden.



URANIUM-MIJNBOUW - Roger Moody (CIMRA.
Indiginous Minorities Research
and Actiongroup - London)

De werkelijke kosten van uraniummijn
bouw worden sterk onderschat. Uranium
mijnbouw in de rijke landen vindt voor
meer dan de helft plaats op of zeer
dicht bij land dat toebehoort aan de
oorspronkelijke bevolking (V.S .•
Canada en Australië); daarnaast
is er uraniumwinning in derde
wereldlanden. vooral in Afrika.
De manier waarop de winning plaats
vindt berokkent grote schade aan het
land. ontwricht de gemeenschappen
van de oorspronkelijke bevolking en
veroorzaakt kanker en andere
stralingsziekten door de sterk toe
genomen radio-aktieve straling afkomstig
van het mijnafval.
Als de noodzakelijke maatregelen ter
bescherming van de gezondheid van de
mijnwerkers en de omwonenden genomen
zouden worden; als de mensen die
stralingsziekten oplopen of opgelopen
hebben gekompenseerd zouden worden;
en als het afval van de mijnbouw
aktiviteiten veilig opgeborgen zouden
worden voor een periode van 80.000
jaar; dan zou uraniumwinning veel
duurder zijn.

DUURZAME ENERGIE - Prof. Dr. Bent
S~rensen (medewerker van
de energiegroep Universiteit
van Roskilde. Denemarken)

Prof. S~rensen doet al jaren onderzoek
naar alternatieve energiestrategieën.
in Denemarken en daarbuiten.
Hij stelde dat het ekonomisch rendabel
is om maatregelen te nemen die 50%
energie besparen. bij een kleine
ekonomische groei.
Technisch is het zelfs mogelijk om
70% op het energieverbruik te besparen.
Hij stelde nadrukkelijk dat de toepassing
van kernenergie en van kolen voor
opwekking van elektriciteit ongewenst
en onnodig is.

KOSTPRIJSBEREKENINGEN - Dr. Charles
Komanoff (Econometrist uit
New Vork, adviseur van vele
staten in de U.S.A.)

De kosten van de kerncentrales die rond
1988 in de V.S. gereed zullen komen
worden geschat op meer dan 3700 gulden
per KW. hetgeen overeenkomt met f 3,7 mil
jard voor een kerncentrale van 1000 MWe.

Dit is twee keer zo hoog als waar in
Nederland mee gerekend wordt.
De oorzaak van die kostenstijging ligt
vooral in de extra veiligheidsvoor
zieningen die de anti-kernenergie
beweging. overigens terecht. heeft
afgedwongen.
Daarmee is meteen geschetst waarom
de kerncentrales in Frankrijk goed
koper zijn: het verzet krijgt minder
kans door een ondemokratische besluit
vormingsstructuur.
Naast de hoge inventariskosten zijn er
andere faktoren die de prijs van elek
triciteit bepalen. Deze faktoren worden
in de berekeningen vaak onderschat;
het betreft hier vooral de kapaciteits
faktor.

ZOUTKOEPELPROBLEMATIEK - Dr. Helmuth
Hirsch (wetenschappelijk
medewerker, mede-oprichter
Gruppe Okologie Hannover)

Het vraagstuk van de definitieve opslag
van hoog-radio-aktief afval is in West
Duitsland officieel opgelost. Althans
op papier. Maar deze uitvoering vormt
nog een groot orobleem.
De eerste proefboringen in de zoutkoe
pels bij Gorleben (tegen de DDR-grens)
leverden een aantal onverwachte ver
rassingen op:
- de bovenzijde van de koepel is plaat

selijk niet waterdicht;
- de zoutkoepel bevat watervoorkomens

en gasbellen;
- de zoutkoepel bevat carnaliet- en

gipslagen.
Voor de opslag van kernafval (versmol
ten in glas en verpakt in stalen
houders) dient de zoutkoepel volkomen
zuiver te zijn. Het plastische zout moet
de houders afsluiten van water.
Bij afwezigheid van water bestaat
de kans dat de stalen houders wegroesten
en hun inhoud prijsgeven.
Daarnaast bestaat geen enkele zekerheid
omtrent de geologische stabiliteit
van zoutkoepels in de toekomst.
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De vereiste garantie voor "vrijwaring
van het leefmilieu" kan nooit worden
gegeven, aangezien de twee barrières
(verpakking en zout) geen absolute
zekerheid bieden.
De Duitse overheid probeert deze nega
tieve resultaten uit de openbaarheid

te houden; zij wil het onderzoek volledig
afronden.
Men beschikt niet over wetenschappelijke
methodes om te beoordelen of dergelijke
projekten veilig genoeg zijn.
Het is zelfs de vraag of een dergelijke
geëigende methode ooit te vinden is.

...:
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ELEMENTEN UIT DE DISKUSSIE OVER RADIO
AKTIEF AFVAL

Voor de definitieve opslag van kern
afval is de geologische barrière
bepalend. Recent onderzoek heeft aange
toond dat de zoutkoepel bij Gorleben
niet geschikt is voor opslag van kern
afval.
Er zijn verschillende mechanismen
waardoor water kan binnendringen.
Voor een groot deel zal hetzelfde
gelden bij de zoutkoepels in Nederland.
De tweede barrière, de verpakking van
het afval, is op de lange termijn niet
bestand tegen corrosie en breuk zodat
radio-isotopen kunnen ontsnappen.

Van belang is dat de produktie van afval
wordt stilgelegd zolang het onderzoek
voortduurt. Pas onder die voorwaarde
kan worden gepraat over wat de beste
opslagmethode voor het reeds bestaande
kernafval is. Daarvoor moeten dan wel
alle gegevens openbaar zijn.

Volgens Dr. Peter Taylor zou het een
goede zaak zijn indien afgestapt zou

worden van de bestaande categorisering
van afval in LAVA, MAVA en HAVA.
De indeling in hoog, midden en laag
aktief afval maakt niet duidelijk
over welke radio-nucliden het gaat en
waar dat materiaal vandaan komt.
Een diskussie over de aanvaardbaar
heid van de dumping van de stoffen kan
niet gevoerd worden zonder gegevens
over de herkomst ervan en over het nut
van de produktie van dit afval.
Het blijkt daarnaast nodig ook de stra
lings- en toxische eigenschappen van de
verschillende stoffen erbij te betrekken.
(Er ontstaat dan een soort matrix-indeling).
De afval produktie kan dan tot een minimum
worden teruggebracht. De hoeveelheden
radio-isotopen die momenteel in het
milieu terecht komen zijn schrikbarend.

Er tekent zich een tendens af te zoeken
naar een oplossing van het afvalpro-
bleem door dumping in de oceaanbodem
(b.v. in de V.S. en Japan).
Het onderzoek hiertoe vindt in inter
nationaal verband plaats.
Invloed van de bevolking is bij deze
optie minimaal.

Bt....- -.-;. _



OPEN BRIEF AAN LEDEN

VAN DE TWEEDE KAMER EN DE REGERING

L.S.

Het landelijk Energie Komitee vindt het advies van de Duitse parlementaire
onderzoekskommissie "toekomstige energiepolitiek" om de SNR-300 te Kalkar
toch in gebruik te nemen onlogisch, niet in overeenstemming met de gegevens
die de gepleegde onderzoeken opleveren en in flagrante tegensDraak met het
onderzoek wat door een aantal kritische wetenschappers, verenigd in de
"Verein Untersuchung Schneller BrUter" is uitgevoerd. Dit laatste onderzoek
was op verzoek van de onderzoekskommissie onder leiding van prof. Benecke
(Universiteit van MUnchen) verricht.
Deze tegenspraak komt des te meer tot uiting in de verklaringen van de
individuele leden van de onderzoekskommissie, ook in die van de voorstanders
van doorgaan met Kalkar. Een van de belangrijkste uitgangspunten voor de
onderzoekskommissie was dat het risiko van de SNR-300 niet groter mocht zijn
dan moderne lcith Water Reaktoren zoals Biblis-B er een moet worden.
Uit de verklaringen van de kommissieleden bleek dat geen enkel lid ervan
overtuigd is dat dit het geval is. Vijf leden zeggen dat het risiko veel
groter is. Daaraan verbinden zij de konklusie dat Kalkar niet in gebruik
genomen mag worden. Zij willen de bevolking in geen geval aan een dergelijk
risiko blootstellen, temeer daar ook het nut van dr SNR-300 zeer twijfel
achtig is.
Twee leden zeggen: het risiko is weliswaar groter, liggend tussen de risikos
van 1 tot 10 moderne LWRs, maar desalniettemin moet de SNR in gebruik qenomen
worden.
Negen leden zeggen: het risiko is kleiner dat bij de nu in gebruik zijnde
lWRs en zij adviseren voor ingebruikname. Bij de nu in gebruik zijnde LWRs
~est-Duitsland zitten echter relatief veel oudere reaktoren die niet aan
de nieuwste eisen, zoals gesteld aan Biblis-B, voldoen en dus een groter
risiko opleveren. Een direkte vergelijking met nieuwe LWRs durfden ze kennelijk
niet aan.
Konklusie: een verstokte meerderheid van de onderzoekskommissie spreekt zich
uit voor ingebruikname van de SNR-300 te Kalkar, zij kunnen deze voorkeur
echter niet baseren op de door haar zelf vooraf opgestelde uitgangspunten.
De eigen voorkeuren die bij het instellen van de kommissie al duidelijk
waren, hebben zich nauwelijks gewijzigd. De konklusies van de kommissie moeten
fel bestreden worden en de Nederlandse regering mag ze op generlei wijze
gebruiken om deelname aan dit projekt nog langer te rekken.

namens het landelijk Energie Komitee

John Hontelez
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Nederland - Belgie

11 ' tr~ :~~JI
,tY·r

--,(. -
----. --"-

KRISIS IN r10L

Het broeit in de grensstreek~ en het ziet
ernaar uit dat de onrust ziah aLs een
Lopend vuurtje zaL uitbreiden tot een heus
grenskonfZikt.

Op 27 oktober was er weer eens een demon
stratie in Mol, precies twee jaar na de
grote betoging van 1982, maar nu niet van
25.000 kernenergie-tegenstanders, maar van
zo'n 1000 werknemers van het Studiecentrum
voor Kernenergie SCK en een tiental parle
mentsleden. De werknemers hielden een 24
uur-staking uit protest tegen sanerings
maatregelen van de Belgische regering en
de direktie van het SCK.
Door de saneringsplannen voor het SCK moe
ten 300 werknemers afvloeien en staan socia
le voorzieningen op de tocht. Het nucleaire
programma krijgt 'budgettaire beperkingen'
opgelegd en de omschakeling naar niet-nucle
aire aktiviteiten wordt'willens-nillens af
geremd. Vlaamse en Nederlandse anti-kerne
nergiegroepen hebben zich solidair verklaard
met de stakers en erop gewezen dat een ver
gróting van het aandeel aan niet-nucleaire
aktiviteiten in het onderzoekcentrum zou
zorgen voor behoud en in de toekomst uit
breiding van de werkgelegenheid.
Het nucleaire programma van het SCK bestaat
hoofdzakelijk uit onderzoek voor de snelle
kweekreaktor in Kalkar en onderzoek voor de
opslag van radioaktief afval in de kempische
klei. De niet-nucleaire aktiviteiten maken
momenteel 10 %van het geheel uit. Ze bevat
ten door de overheid gesteunde projekten op
het gebied van kontrole op lucht- en water
vervuiling, gebruik van zonneenergie en de
opslag van energie.
De vakbond gaf de waarschuwing dat voor elk
personeelslid dat in het hoofdkantoor in
Brussel bleef werken één lid van de veilig
heidsploeg minder het SCK-gebouw mocht betre
den. Twee onderzoeksreaktoren werden voor
24 uur stilgelegd. Ook voor de lopende proe
ven kreeg niemand kans om kontrole te gaan
doen, zodat het SCK volledig stil lag.
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PLUTONIUM HANDEL
De saneringsmaatregelen voor het SCK zijn te
verklaren uit de ekonomische malaise in het
bijna bankroete Belgie. Het SCK ontvangt nu
nog jaarlijks een overheidssubsidie van 2,1
mil j ard Bfr.
het is dan echter wel vreemd dat ze in Dessel
vlakbij Mol de opwerkfabriek Eurochemic nog
willen uitbreiden•.• Die fabriek, die ook
splijtstofstaven uit de centrale van Dodewaard
heeft opgewerkt, werd in 1973 gesloten van
wege de koncurrentie van Cogema in Cape la
Hague. Maar de opwerking in la Hague blijkt
toch niet zo goed te lukken. Desondanks slui
ten vele landen toch opwerk-contrakten af met
Cogema, om voorlopig van hun opgebrande splijt
stofstaven af te zijn. Ze zijn daarvoor zelfs
bereid de uitbouw van de fabriek te financieren,
De Belgen zien het op die manier wel weer zit
ten om de oude Eurochemic weer op te lappen
en uit te breiden zodat ze een vinger in de
plutonium-pap kunnen houden. Want intussen
is er een kostbare vrienaschapsband gekweekt
tussen Belgie, Nederland en Duitsland rond
een ander grensgeval in Kalkar. Deze drie lan
de hebben gemeen dat ze hun gebruikte splijt
stofstaven niet-opgewerkt terug kunnen krijgen
uit Frankrijk, omdat Cogema de opgelopen ach
terstand nooit zal kunnen inlopen. Om in het
jaar 2000 alsnog het prototype van een kweek
reaktor in Kalkar op te kunnen starten is veel
plutonium nodig, maar dat zit dan nog in die
splijtstofstaven.
Om de mogelijkheid van een kweeksyclus toch
open te houden willen de Belgen en de Duitsers
maar vast zelf gaan opwerken, of althans po
gingen daartoe ondernemen. Door zo de 'vreed
zame' splijtstofsyclus te sluiten wordt heel
onopvallend tevens de weg vrijgemaakt om te
zijnertijd desgewenst kernwapens te kunnen
produceren.



DO

POLITIEKE OPWERKING

DO

In de publiciteit wordt opwerking maar al te
graag verward met verwerking van radioaktief
afval. Maar het afvalprobleem wordt door op
werking van de gebruikte splijtstofstaven
alleen maar erger. Als men eenmaal zo stom is
geweest radioaktief afval te produceren kan
dat afval maar beter in de huls van de splijt
stofstaaf blijven zitten. De splijtstofstaven

kunnen beter in hun geheel gekoeld, ingepakt
en bovengronds opgeslagen worden. Het zal dan
al gauw duidelijk zijn dat de produktie van
nog meer afval niet langer kan doorgaan.
In Belgie dacht men het radioaktief afval in
de kleilagen onder het atoomcentrum van Mol
kwijt te kunnen. De plastische klei zou het
afval omsluiten en de kleimineralen zouden
verschillende radionucliden kunnen binden.
Maar de klei isoleert vooral de hitte van
het hoog-aktieve afval, met allerlei gevol
gen, en de plasticiteit van de klei blijkt
tot grote problemen te leiden bij de aanleg
van de opslagmijn.
In de diskussies over opwerking tijdens het
kongres 'kernenergie ontmanteld I in Rotter
dam werd duidelijk dat opwerking van de oxi
de-splijtstof uit de huidige kerncentrales
niet op een commerciele schaal mogelijk is,
niet nodig is uit oogpunt van uraniumverbruik,
niet aan te raden is uit oogpunt van afval
beheer, en leidt tot problemen op het gebied
van proliferatie, aantasting van het leefmi
lieu, stralingsbelasting van werknemers en
omwonenden, bewaking, transporten en ontbre-·
kende rampenplannen. Ondanks al die inmiddels
bekende problemen wordt de heropening van
Eurochemic koste wat het kost toch doorgezet
omwille van het technologisch prestige waarin
een klein land groot denkt te zijn. Sterker
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nog, Eurochemic wil zich specialiseren in de
opwerking van kneusjes; beschadigde splijt
stofelementen en de splijtstofstaven uit proef
reaktoren uit binnen- en buitenland. In de
kontrakten staat dan natuurlijk als vanouds de
klausule: niet goed, splijtstofstaven terug.

INTERNATIONALE LOBBY
De internationale energie-lobby kan rustig
geheime kontrakten afsluiten en heeft daarbij
meer gemak dan last van de landelijke overhe
den.
Zo hielp de Belgische staatssekretaris voor
energie Knoops de kernenergie-industrie alvast
aan een overeenkomst met Franse bedrijven
terwijl het jarenlang uitgestelde energie
debat van het Belgische parlement nog moet
worden afgerond. Die ondernemingen dreigen
nu te gaan deelnemen aan de bouw van maar
liefst vier kerncentrales bij Chooz aan de
Frans-Belgische grens, in ruil voor een Frans
aandeel in de bouw van Doel 5 en Doel 6 aan
de grens van Belgie en Nederland (Energiek
oktober'82, Milieudefensie november'82).
Deze 'wederkerigheid' kan dan later zonodig
politiek worden uitgespeeld om te zorgen dat
beide projekten mogen worden uitgevoerd.
De Belgische anti-kernenergie groepen hebben
dan ook voorlopig de handen alleen al vol
aan het tegenhouden van de uitbreiding van
de atoomprojekten. Om de bestaande bedrei
gingen öök zo snel mogelijk op te heffen is
politieke druk vanuit het buitenland nodig.
Daar is alle aanleiding toe gezien de inter
nationale verwevenheid. van de energie-indus
trie. Ook in Nederland hebben we te maken
met de Belgische energiepolitiek.

:m

Op de rustige zomerdag van 4 augustus was
er een 'stroompanne' in Belgie. De oorzaak
van die storing was de 'toevallige werking
van een beveiliging' in de nèt voor het
eerst opgestarte kerncentrale Doel 3.
Het plotseling uitvallen van die centrale
verstoorde de balans in het hoogspannings
net, zodat nog 5 centrales en enige net
lijnen uitvielen met alle gevolgen van
dien (Allicht sept/okt'82). Volgens de Ver
enigde Aktiegroepen voor KernStop VAKS was
deze uitgebreide stroomstoring te wijten
aan de grootschaligheid van de elektrici
teitsproduktie, en dat schreven ze dus in
een open brief aan staatssekretaris Knoops.
Zich alleen baserend op rapporten van de
elektriciteitsproducenten verklaarde Knoops
de panne onder andere uit het ontbreken van
een tweede 380 kV verbinding met Maasbracht
in Nederland. Die verbinding met het Euro
pese koppelnet moest nu maar snel aangelegd
worden.

DOEL 3 STAAT IN NEDERLAND
Belgie heeft geen aardgas als melkkoetje, en
streeft dus naar export van atoomstroom om
de staatskas te spekken. De Belgische stroom
producenten denken waarschijnlijk hun over
capaciteit aan kernenergie na afloop van de
Brede Maatschappelijke Diskussie nog wel aan
Nederland te kunnen verkopen. Omgekeerd zou
Nederland dan gas kunnen leveren. De Neder
landse regering ging in juli'82, dus voor
uitlopend op de vaststelling van het nieuwe
gasbeleid, alvast zo ver dat ze de Belgische
regering een garantie aanbood van enkele
kubieke meters extra te leveren gas, als
Belgie het besluit over de aankoop van het
Sovjet-gas nog even wilde uitstellen.

EUROCHEMIC OOK
Een zelfde ruilhandel zou ook wel eens kun
nen ontstaan op het gebied van de nog niet
voorhanden kernenergie-technologie. In CDA
kringen werd al eens geopperd dat Nederlands
kernafval in de toekomst wel bij Eurochemic
zou kunnen word~n opgewerkt. In ECN-kringen
is Hamstra er zeker van dat er niet alleen
radioaktief afval uit eigen land in de Ne
derlandse bodem kan worden opgeslagen,' maar
ook afval uit andere kleinere landen'.
Als daar geen woord vlaams bij is ••.
Zowel de verwerking van het atoomafval als
de opwerking geven hopeloos veel problemen,
ook al wor~t dit nog zo genegeerd door de
besluitnemers in overheid en industrie.
Hardlopers zijn doodlopers. Alleen wel jam
mer dat andere mensen dan later wèl met
de gevolgen komen te zitten.



Nederland - Belgie

Het konflikt zal zich vooral toe kunnen
spitsen in de grensstreek, een broeinest
van plutonium-handel, waar de brede maat
schappelijke diskussie ophoudt en waar de
kernprojekten komen te staan. Je kunt dus
wel spreken van een grenskonflikt tussen
de regionale kernenergie-tegenstanders en
de internationale atoomlobby.
Nederlandse en Belgische groepen in het
grens-gebied van de Westerschelde tot de
vervuilde Maas voeren op het ogenblik
koortsachtig overleg over een begin vol
gend jaar te houden intensieve kampagne
tegen de kernenergie-parken in Mol en in
Doel en tegen de dreigende uitbreiding
van de kernenergie-aktiviteiten in de
grensstreek en elders. Die kampagne zal
een reeks akties omvatten, waaronder
atoomstroom- en andere weigerakties, lijk
stoeten door de dorpen, stentjes, peti
ties aan gezaghebbenden en parlements
leden, open brieven, het atoomvrij maken
van gemeentes en grote manifestaties rond
de internationale kernenergie-projekten
zoals Mol, Eurochemic, Doel (14 mei),Chooz
en wat erbij komt.
Om de streekbewoners te aktiveren wordt
gewerkt aan materiaal als brochures,
pamfletten, stickers en kranteartikelen.
Er worden allereerst informatieavonden
georganiseerd in verschillende dorpen om
de plaatselijke groepen te versterken of
nieuwe te vormen. Door deze internatio
nale en toch regionale kampagne-opzet
hebben de plaatselijke akties aan beide
zijden van de grens een maximaal effekt
en wordt de hele kernenergie-syclus
tegelijk aangepakt.
De wildgroei van kernparken moet op korte
termijn worden tegengehouden. Op wat lange
re termijn moet de internationale atoom
lobby uiteindelijk worden gestopt.
Daarvoor is een duurzame energiebeweging
nodig. deze kampagne moet de oppositie
tegen kernenergie in de grensstreek ver
sterken.

Gerd Vink

AKTIE KAMPAGNE

JlKM NIET
fENS MER JE
KOPINÏZ~D I

STEKEN~

____------------------rI

De naar kleiner-schaligheid strevende kern
energie-tegenstanders moeten het opnemen
tegen een steeds grootschaliger werkende
internationale atoomlobby.
De enigen die het deze atoomlobby nu al
lastig kunnen maken zijn de omwonenden van
een kernenergie-installatie. De gevaarlijk
ste installaties van een land worden daarom
bij voorkeur aan de grens van dat land neer
gepoot. Het gebied rond de installatie waar
potentiele tegenstanders kunnen wonen wordt
daardoor namelijk gehalveerd. Aan de grens
heb je veel minder last van BMO, WED of AKB
want bij de grens houdt de nationale inspraak
op en begint het nucleair domein van de mul
tinationale onderneminqen. De beslissingen
vóór kernenergie worden op internationaal
nivo genomen, door een kleine elite die
niet te kontroleren is door welke volks
vertegenwoordiging dan ook, laat staan dat
je er tevOren invloed op hebt.
Maar ze kunnen niemand dwingen de grens
overschreidende gevolgen van deze ondemo
cratische praktijken te aksepteren.



Nieuwe brochure onthult:

Haarscheurtjes •In Kalkarvatl
In Duitsland procedeert boer Maas al tien
jaar tegen de bouw van de snelle kweek
reaktor in Kalkar. Hij voert de processen op
grond van zijn overtuiging dat de snelle
kweekreaktor een ernstige bedreiging vormt.
In Nederland steunt de Werkgroep Kalkarproces
van het Landelijk Energie Komitee boer Maas.
Met geld, publiciteit en vooral ook met
wetenschappelijk werk. Begin oktober heeft
de werkgroep een nieuwe brochure uitgebracht
getiteld: "Kalkar, de grote misrekening".
Hierin wordt vooral aandacht besteed aan de
rapporten van prof. R. Webb over het
"nucleaire explosiepotentieel" van de kweek
reaktor. Hij toont aan dat het reaktorvat
bij lange na niet in staat is mogelijke
energie-uitbarstingen in de reaktorkern te
weerstaan. Het vat zal openbarsten en
10.000 tot 300.000 mensen zullen door de
radioaktieve straling om het leven komen.
Zelfs na twintig jaar zal een gebied van
honderden vierkante kilometers onbewoon-
baar zijn.
Het grote nieuws wordt gevormd door het
bericht dat er haarscheurtjes zijn gevonden
in het reaktorvat dat al enige tijd klaar
is en in afwachting van de installatie op
het terrein staan opgeslagen. Men heeft na
de ontdekking ervan enige millimeters van het

vat afgefreesd. De oorzaak van de scheurtjes
is "interkristalline korrosie" die onder
bedrijfsomstandigheden nog wel eens veel
erger kan worden.
Uit welke bronnen is ons dit bekend gewor
den? In de eerste plaats is het onze
wetenschappelijk medewerker, de metallurg
ir. Hans Dupré, tijdens een bezoek van leden
van de parlementaire onderzoekskommissie
"toekomstige energiepolitiek", samen met
leden van uitvoerende technische kommissies,
aan het Kalkarprojekt, verteld door een
woordvoerder van het projekt. Deze moest
namelijk een verklaring geven voor het feit
dat aan het vat "gewerkt" werd (tijdens het
bezoek). Het was niet te bezichtigen.
Ten tweede wordt er melding gemaakt in een
intern blad van de bouwers. En ten derde
wordt het bevestigd door de TUV (Technische
Uberwachungs Verein, een soort neutrale
TNO).
De brochure is te bestellen door f 5,00
over te maken op gironr. 77992 t.n.v.
penn. Stichting Kalkarproces, Amsterdam
o,v .v. "Brochure '82".
De werkgroep heeft veel geld nodig, het
proces tegen de snelle kweekreaktor moet
gewonnen worden. Gironr. 77992, penn.
Stichting Kalkarproces, Amsterdam

NIEUWE UITGAVENLIJST AKTIE STROHALM

Groepen - en het doel waar zij voor
werken - zijn gebaat bij het verkopen
van informatiemateriaal zoals boekjes,
brochures, affiches, stikkers en
buttons. Het is goed een bepaalde aktie
te ondersteunen met achtergrondinfor
matie; veel mensen worden immers pas
overtuigd als ze zich wat meer in een
onderwerp verdiepen. Verder worden
leuzen d.m.v. stikkers en buttons goed
verspreid en krijgen zo grotere bekend
heid.
Voor een groep is het verkopen van mate
riaal een inkomstenbron. Het geld kan
weer gebruikt worden voor allerlei
geldvragende aktiviteiten. Hiernaast kan
het kontinuiteit geven aan een groèp.
Wanneer je nl. elke week, twee weken,
maand of iets dergelijks in een kraam
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moet staan of wanneer je een paar keer
per week de winkel open moet hebben,
dan kan dat een aktiviteit zijn die de
groep bij elkaar houdt. Draaien op
akties alleen heeft vaak tot gevolg dat
de boel na afloop van de aktiviteit in
elkaar zakt.
Aktie Strohalm levert allerlei informa
tiemateriaal, stikkers, affi.ches en
buttons over milieu,energie, voedsel e.d.
aan groepen.We hebben een nieuwe uitgaven
lijst, hierin staat al het materiaal I de
manier van bestellen enz. Als jullie
belangstelling hebben vraag dan de uit
gavenlijst aan.

Aktie Strohalm, Oudegracht 42,
3511 AR UTRECHT, Tel.: 030 - 31 43 14



.

VISIE WIJCHENS ENERGIE-KOMITEE

De strijd tegen de kernenergie zit min of
meer in het slop. Binnen de AKB bestaat
diepgaande onenigheid. Bij de konflikten
binnen de antikernenergiebeweging spelen
de meningsverschillen over de interne
organisatie naast andere fundamele kwes
ties een hoofdrol. Hierbij denken we
vooral aan de tegenstelling tussen de
opzet van het LEK en de oobouw vanuit
basisgroepen. Op deze kwesties willen we
hier niet verder ingaan. Met dit stuk
willen we aangeven welke vorm van aktie
voeren in de toekomst in onze ogen de
voorkeur verdient en waarom.
Allen met de aktieve tegenstand van een
groot deel van de bevolking kunnen we
definitief afkomen van die levensbe
dreigende kernenergie. Dat is ons uit
gangspunt. Met het verzet, desnoods tot
het uiterste, van een kleine groep komen
we er natuurlijk niet. De traumatische
gebeurtenissen rond Dodenwaard bewijzen
dat eens te meer. Aan de andere kant is
het afwijzen van kernenergie door een,
weliswaar kleine, meerderheid van de
Nederlandse bevolking zonder aktief deel
te nemen aan anti-kernenergieakties ook
niet genoeg. Op de vraag "Bent u voor of
tegen het gebruik van kernenergie?" ant
woordde bij een Brandpunt-enquête in
januari 1980 53% van de mensen "tegen"
en maar 26% "voorn. Maar de kerncentra
les in Dodewaard en Borssele draaien
nog steeds.
We moeten, om het verder toe te spitsen,
- voorstanders en twijfelaars tot tegen-

standers maken.
- passieve tegenstanders mobiliseren

m.a.w. tot aktieve tegenstanders maken.

Als we de bevolking tegen de kernenergie
mobiliseren, bereiken we niet alleen wat
op het terrein van de energie en het
milieu. Het belang is veel groter: als
mensen in verzet komen verandert er iets
in die mensen zelf. Ze zien dat gezame
lijke aktie wel degelijk resultaat kan
hebben. Als eenling sta je machteloos
tegenover de atoommaffia, de bazen en het
bestuur. Alleen door de handen ineen te
slaan kun je iets bereiken. Als we willen
werken aan een betere, meer rechtvaardige
maatschappij is deze ervaring van groot
belang. Want de mensen zullen 00 andere
gebieden dan kernenergie ook eerder in
verzet komen.

En dan komen we nu tot de vraag waar het
eigelijk om draait: hoe mobiliseren we
de bevolking?
Het middel bij uitstek was aanvankelijk
de demonstratie. De demonstratie is van
oudsher de beproefde methode om ergens
je afkeer van te laten blijken. Later is
daar de blokkade en het tentenkamp bij
gekomen als manieren om op opvallende
wijze tegen kernenergie te protesteren.
De demonstraties hebben zeker in het
begin wervend gewerkt. Zij vestigden de
aandacht op de gevaren van kernenergie
en betrokken duizenden mensen bij de
strijd tegen kernenergie. Hetzelfde
geldt in mindere mate voor de tenten
kampen en blokkades.
Volgens ons kunnen deze drie aktievormen
echter geen hoofdrol meer vervullen. De
tijd van massademonstraties tegen kern
energie lijkt voorbij. Demonstreren trekt
de mensen niet meer zo. Ze denken op een
gegeven moment dat het toch njet helpt.
De blokkades, die geweld oproepen, kunnen
beter voortaan achterwege blijven. In de
eerste plaats werkt een blokkade niet
verbredend: alleen de nharde kern" van
de AKB doet mee. In de tweede plaats
wordt het geweld breed uitgemeten in de
publiciteitsmedia. De motieven van de
aktievoerders verdwijnen naar de achter
grond. De beelden van geweld, waar nota
bene politie, rechtse knokploegen en
relschoppers voor verantwoordelijk zijn,
laten bij de meeste mensen een negatief
beeld van de blokkade achter. Daardoor
komt de AKB in een kwaad daglicht en dat
berokkent de strijd tegen de kernenergie
veel schade. Je moet pas blokkadeakties
gaan voeren, als er daarvoor bredere
steun uit de bevolking is.

________________________13:



Naar onze mening moet er nu een andere
vorm van aktievoeren centraal worden ge
steld. Er moet meer gewerkt worden "aan de
basis"t zoals dat heet. Je kunt dan denken
aan:
- energiekranten huis aan huis verspreident
- informatie-avonden en tentoonstellingen

organiseren t
- (en vooral) akties op poten zetten dicht

bij de mensent zoals de giroblauw-aktie
en "weiger atoomstroom".

Het gaat dus om het taaie werk. Je haalt er
wat moeilijker de voorpagina mee. Het is
niet zo sensationeel.
Maar het is wel dè manier om meer mensen
te winnen voor de strijd tegen de kern
energie. Mensen die tot nu toe passief
tegenstander waren komen misschien in
beweging. De nadruk op deze aktiviteiten
leggent wil zeggen dat je niet kiest
voor korte termijn-suksessen t maar voor
resultaat op de lange termijn.
Nu kun je tegenwerpen dat een aktiviteit
als het mobiliseren voor een demonstratie

en bijvoorbeeld informatie versprijden
elkaar niet uitsluitent ja zelfs heel
goed kunnen samengaan. Dat is waar.
Je kunt immers huis aan huis krantjes
verkopen en dan de mensen aansporen mee
te demonstreren. Maar toch zullen we tot
op zekere hoogte keuzes moeten maken.
Het is beter een giroblauw-aktie OP touw
te zetten en uit te bouwen dan de mensen
tegen heug en meug mee te zeulen naar
elke demonstratie. We hebben nu eenmaal
niet zoveel menskracht dat we alles even
massal kunnen aanpakken. Er kan en moet
veel gedaan worden aan "basiswerk".
Daar moet volgens ons de nadruk liggen
zonder alle andere aktiviteiten te willen
uitsluiten.

Wijchens Energie Komitee
Startvenseweg 49
6601 EL IHJCHEN
Tel.: 08894 - 16675
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BLACK HILLS
De uraniumkruistocht tegen de Indianen

Na meer dan 100 jaar verdragsschen
dingen, intimidaties, geldonderhan
delingen en plunderingen heeft de V.S.
van Amerika het dan toch eindelijk
voor elkaar; de Black Hills in Zuid
Dakota (Noord-Amerika) zijn uitge
roepen tot National Sacrifice Area
en de 27 mul ti-nationale bedrijven
die al klaarstonden om gebieden
te claimen voor de uraniumindustrie,
hebben niet lang hoeven wachten.
De verering van het goud in het begin
van deze eeuw lijkt niets vergeleken
bij de verering voor uranium aan het
eind van die eeuw. Dat die verering
ten koste gaa~ van een natuurgebied
van 15.560 km en vooral ten koste
van 8 Indianen-stammen, de Lakota's,
is blijkbaar minder belangrijk.
Indianen zijn immers een ongeculti
veerde minderheid. De uitspraak
"the only good Indian is a dead
Indian" zegt nog steeds genoeg.
Als in juli 1980 300.000 ton uranium
wordt gevonden bij proefboringen is
het pleit beslecht.
De regeringsplannen werden er door
gedrukt en zo verrees in dit
"Heilige Land" van de Sioux-Indianen
(Black Hills is de Engelse vertaling
van Paha Sapa) een National Nuclear
Park met uraniummijnen, afvalstort
plaatsen, kernreactoren en een
raketbasis.

In 1868 wordt het Fort Laramie Verdrag
gesloten dat besluit dat de Black
Hills voor het "absolute en ongestoor
de gebruik en bewoning" van de Lakota
Sioux en Cheyenne stammen blijft.
Maar de eerste schender van het verdrag
zijn de V.S., die een militaire expe
ditie het gebied insturen, waardoor
goud wordt ontdekt en in 1877, als
pogingen om het land van de stammen
te kopen niet gelukt zijn en er een
overwinnende slag van de Indianen

l'Energiel

onder aanvoering van Crazy Horse bij
"Little Big Horn" tegen Generaal
Custer wordt gehaald, verklaart de
federale regering een, door een
handjevol Indianen ondertekende over
eenkomst, snel rechtsgeldig en annex
eert de Black Hills in februari 1877.
(Om een indruk te geven hoe willekeu
rig dit soort verdragen gesloten werden:
tussen 1778 en 1871 werden 371 verdragen
gesloten tussen de V.S. en de Indianen).
Daarmee begint een nu ruim een eeuw
durende strijd voor de rechten van
de autochtone Indianen.
In 1979 wordt de Black Hills Alli
ance opgezet, na het voorbeeld van
de uraniumdelving in het Navajo-reser
vaat in Mexico. Zij bestaat uit Lakota
Indianen, blanke boeren (en landbouwers)
in de Black Hills en pressiegroepen.
Advocaat Russel Barsh van de Oglala
stam (één van de 8 Sioux-stammen)
richt zich naar de V.N., waar sinds
1980 bij de commissie voor mensen
rechten een aanklacht loopt van de
Sióux tegen de federale regering
in Washington over het eigendoms-
recht van de Black Hills, met als
enige houvast het verdrag van
Fort Laramie van 1868.
In het voorjaar van 1980 stelt het
Gerechtshof van de V.S. dat de
regering de Sioux-stammen $ 122.5
miljoen schuldig is. als schade
vergoeding voor de Black Hills, omdat
ze in 1877 geconfiskeerd werden zon
der de compensatie zoals die door
het 5e Amandement geëist werd.
Het 5e Amandement luidt: •..• nöch
zal enig persoon ...• beroofd worden
van leven, vrijheid, of eigendom,
zonder rechtmati9 rechtsproces;
nöch zal privé-eigendom ontnomen worden
voor algemeen gebruik, zonder ge
rechtigde compensatie.
Vele stamleden beschouwen het als een
controversiële poging van de V.S.
om met dollars alsnog het eigendoms-
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recht van de Black Hills af te ko
pen.
Oe Oglala's hebben hun keuze snel
gemaakt . Zij weigeren deel te nemen
aan het rechtsgeding van 1978. dat
in deze vergoedingsregeling eindigt
en smeken in 1980 voor het land zelf.
De Amerikaanse pers + gerechtshoven
verzwijgen en vermijden het onderwerp
systematisch.
In augustus 1981 leggen de Oglala's
hun zaak voor aan het Hoge Gerechts
hof. Intussen herclaimden 40 Lakota
Indianen in april 1981 325 hectare
land bij Rapid City en zetten er een
kamp op: Yellow Thunder Camp.

24 augustus lopen de spanningen op
als de regering een Special Use Appli
cation afwijst . Deze application
was bedoeld om in het kamp 83 perma
nente gebouwen te kunnen bouwen van
eigen materialen om het doel van het
kamp te ondersteunen en een spirituele
en educatieve communiteit op te bou
wen in harmonie met de omgeving , met
zonne- en windenergie en andere niet
opgegraven brandstof.

In plaats van erkenning van dit
vreedzame kamp, wordt de mensen van
het kamp meegedeeld zich vOOr 8
september uit het gebied verwijderd
te hebben. Ze blijven en zijn
vastbesloten er te blijven .
Maandag 18 januari 1982 eindi9t de
eeuwlange rechtsstrijd van de Oglala
Indianen versus de Amerikaanse staat,
als het Hoge Gerechtshof weigert hun
beroep aan te horen.

Al deze voortdurende pogingen van
de Oglalastam om de Verenigde Staten
aan te klagen van een lange lijst
beschuldigingen, zoals het systema
tisch afslachten en volledig onder
werpen van de Sioux-stammen sinds
Little Big Horn in 1876. onwettig toe
eigenen van hun heilige land, ze bij
eendrijven in reservaten, waar honger,
ondervoeding, ziekte en dood aan de
orde van de dag zijn, lopen tenslotte
kapot op de blinde muur van de Ame
rikaanse gerechtshoven. Maar waar
schijnlijk altijd nog minder blind
dan de mensen erbinnen die allang
niet meer handelen volgens het van
buiten geleerde wetboek . Immers hier
staan mul ti-nationale belangen op
het spel .
Oe Black Hills, het land waar de Indi
anen - als êên van de weinige cultuur
groepen in deze wereld die de volle
waarde aan de overdracht van hun voor
vaderen hechten: - de grond, de aarde
als heilig beschouwen, hun kameraad,
als hetgeen waar de mens zijn voedsel
van betrekt en als zodanig verzorgd
moet worden, in diezelfde Black Hills
wordt nu d.m .v. strip-mining (stelsel
matig afgraven van landschap) kolen
gewonnen, wordt d.m.V. explosieve
mijnbouw uranium gedolven, waarbij
radio-aktieve stof zich als een epide
mie over het gebied verspreidt,
waardoor er in het Pine-Ridge-reservaat
(waar de Lakota Sioux na hun leven
proberen voort te zetten met één-tiende
van hun oorspronkelijke levensruimte)
onder de Lakota's een h009 percentage
maagkanker voorkomt.
Oe Black Hills, waar de kinderen vOOr
dit Nuclear Park met z'n geweld los
barstte, na hun geboorte op de rug
van hun moeder werden gebonden, brengt
nu baby's voort waarvan 60-70%adem
halingsstoornissen vertoont.
De machtige Missouri-rivier, de grote
en zuivere levensader voor talloze
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Ind1anenstamrnen, nu vervuild met
d;ox;ne-preparaten (het Agent Orange
uit Viet nam : , ontb laderingsinsec
ticide) en radon, een bijprodukt van
uranium.
Een deel van het reservaat werd in
1975 aan de Amerikaanse luchtmacht
verkocht, gevolg: op een deel van het
reservaat l igt hoog-radio-aktief afval
opgeslagen, ontstaan door de aanmaak
va n atoomwapens .
En het ei nd van het verhaal i s een
harde trap na voor de 18.000 Ogla 1a's
en de 7 andere Lakota-Sioux-stammen,
n.l. de plannen om van South Oakota
de nuclea ire afvalstortplaats voor
16 sta ten te maken. Dan zou er in
1986 voor $ la miljoen een laag-radi o
aktief afval -verwerkingscomplex
komen en een stortplaats.

Misschien is de geschiedenis van de
Sioux-Indianen wel één van de schrij 
nendste voorbeelden hoe de westerse
wereld met zIn "koste-wat-het-kost
mentali te i t" voor zIn uraniûm over
li j ken gaat . Over gekleurde l i j ken
wel te verstaan. Het blanke ras
heeft weinig of niets van z In voor
vaderen wi l len leren. Deze uranium
wolven herinneren zich echter wel de
gelijk één uitspra ak van hun grootva
ders uit de tijd van Generaa l Custer:
the on1y good 1ndian is a dead Indian.

Frédérique Schopenhauer
W. I.S .E.

______________________IT



SLOTVERKLARING
LEK-KONGRES
KERNENERGIE ONTMANTELD

Wij doen een appèl op de Nederlandse
bevolking en de Nederlandse regering de
toepassing van kernenergie zo spoedig moge
lijk te stoppen. Kernenergie blijkt
onaanvaerdbare risiko's met zich mee
te brengen en de noodzaak ervan kan
niet worden aangetoond.
Stopzetting van het kernenergie-
programma en het sluiten van Borssele
en Dodewaard zal een voorbeeld vormen
voor andere landen.
De energiepolitiek van "West" en "Oost"
moet radikaal veranderen vóór het te
laat is.
Op het kongres "Kernenergie Ontmanteld"
op 8 en 9 oktober 1982 in Rotterdam
hebben wij onze overwegingen uiteen
gezet. Samengevat zijn die:

1. Blootstelling aan ioniserende stra
ling, zelfs aan de laagste doses
(óók achtergrondstraling), brengt
onvermijdelijk gezondheidsrisiko's
met zich mee waarvan de aard en
omvang nog niet duidelijk zijn. De
enige manier om deze risiko's te
verminderen is het minimaliseren van
de stralingsbelasting.

De grootschalige toepassing van kern
energie gaat gepaard met een gelei
delijke ophoping van radioaktiviteit
in de biosfeer ten gevolge van gekon
troleerde en ongekontroleerde lozingen
van radionukliden.

2. Naar de ervaringen van de afgelopen
jaren hebben geleerd, wordt opwer
king gekenmerkt door een grote kans
op storingen, c.q. ongelukken, grote
technische problemen, besmetting van
werknemers, veel vervuiling en een
sterke eskalatie van de kosten.
De problemen met opwerking nemen nave
nant toe met een toenemende versplij
tingsgraad van de splijtstof. Tot op
heden is geen konmercieel draaiende
opwerking van bestraalde oxydesplijt
stof gerealiseerd.
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3. Het systeem van snelle kweekreaktoren,
zoals dat door de elektriciteitsprodu
centen wordt gepropageerd als nood
zakelijke volgende stap in de ont
wikkeling van de nukleaire energie
produktie, is absoluut onaanvaardbaar,
wegens de grote risiko's van de kweek
reaktortechnologie, de noodzaak van op
werking en de verdere invoering van de
plutoniumstaat.
De bestaande kweekreaktoren en de
bouw van de Super Phénix in Frankrijk
en de SNR 300 in Kalkar, waarbij de
Nederlandse staat betrokken is, moeten
onmiddellijk stilgelegd worden.

4. De toepassing van kernenergie gaat
onvermijdelijk gepaard met de produktie
van radioaktief afval. Dit afval dient
gedurende zeer lange tijd op zodanige
wijze te worden opgeslagen, dat ver
spreiding van radioaktiviteit in het
milieu uitgesloten is. Tot op heden
is nog geen dergelijke verantwoorde
wijze van opslag ontwikkeld en het is
hoogst onwaarschijnlijk dat deze
ooit ontwikkeld kan worden. Voortgaan
met de produktie van radioaktief afval
zonder afdoende oplossing is dan
ook volstrekt onverantwoord en legt
een zware last op toekomstige generaties.

5. In de praktijk is de kans op het
falen van kernenergie-installaties
veel groter gebleken dan voorheen
werd verondersteld. De voor kern
centrales uitgevoerde risiko-analyses
vertonen extreem grote onzekerheids
marges en geven een slechts beperkt
beeld van de in het geding zijnde
risiko's, waarin zeer ten dele
rekening wordt gehouden met de
ekologische, sociaal-ekonomische
en psychologische gevolgen van een
ramp met een kerncentrale.
Als uitgangspunt voor de besluit
vorming zijn de uitgevoerde risiko
analyses daarom volstrekt onvoldoende.
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Prof. Dr. Frank Barnaby,
Ad van de Biggelaar,
Drs.Peter Bunyard,
Dr. Helmuth Hirsch,
Drs. Roland Kollert,
Dr. Charles Komanoff,
Roger Moody,
Drs. Steven Sholly,
Dr. Alice Stewart,
Prof. Dr. Bent S~rensen,

Dr. Peter Taylor,
Dr. Richard Udell,
Monsieur Zerbib.

Een evenwichtige afweging van de genoemde
risiko's van kernenergie tegen de zeer
geringe en bovendien twijfelachtige
voordelen van kernenergie, leidt ons inziens
onvermijdeljjk tot de konklusie dat de
toepassing van kernenergie voor de elektri
citeitsopwekking afgewezen moet worden.

Rotterdam, 9 oktober 1982

9. De toepassing van kernenergie kan
vér strekkende gevolgen hebben voor
de in de diverse fasen van de splijtstof
cyclus tewerkgestelden, bijvoorbeeld
radiologische werkers en werknemers
in de uraniummijnbouw, alsmede voor grote
groepen in de samenleving. Omwonenden
van kerncentrales kunnen gemakkelijk
het slachtoffer worden van angstge
voelens. De voor het funktioneren van
kerncentrales noodzakelijke veiligheids
eisen dwingen tot maatregelen die de
politiestaat nabij brengen; demokratische
vrijheden staan op het spel. De ruimte
lijke ontwikkeling van de omgeving
van kerncentrales wordt sterk beperkt.

10. De elektriciteitsproducenten en de
nukleaire industrie stellen dat kern
energie noodzakelijk is in verband
met de beschikbare energievoorraden.
Een beleid gericht op energiebesparing,
rendementsverhoging en een verdere
ontwikkeling van technieken die het
gebruik van windenergie, zonne-energie
en aardwarmte mogelijk maken, betekent
echter dat het verder ontwikkelen van
kernenergietechnologieën geenszins nood
zake1i j kis.
Overschakelen op het gebruik van
niet-uitputbare energiebronnen schept
meer arbeidsplaatsen dan kernenergie
ooit zal kunnen bewerkstelligen.
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7. De elektriciteitsproducenten stellen
dat de produktiekosten van met behulp
van kernenergie geproduceerde elek
triciteit laag zijn. Bij een kritische
wetenschappelijke beschouwing blijkt
deze bewering onjuist. De kosten ver
bonden met opwerking, afvalopslag
en -beheer, de steeds strenger wor
dende veiligheidsvoorschriften en
milieunormen en ontmanteling, worden
niet of onvoldoende in de berekening
betrokken.

8. De nauwe band tussen de vreedzame
toepassing van kernenergie en de
produktie van atoomwapens is ge
noegzaam aangetoond.
De International Atomie Energy Agency
(IAEA) is niet bij machte gebleken
op doeltreffende wijze kontrole uit
te oefenen op proliferatie van pluto
nium en de toepassing van proliferatie
gevoelige technologieën.
Alleen het afzien van de toepassing
van kernenergie voor de produktie van
elektriciteit kan eniger mate een
garantie bieden tegen de verdere
verspreiding van kernwapens. Bovendien
moet een eind komen aan de huidige
kernwapenwedloop en dienen bestaande
arsenalen te worden ontmanteld.

6. De aanwezigheid van kernenergie
installaties vereist uitgebreide
rampen- en evakuatieplannen binnen
een straal van enkele tientallen
kilometers. De stand van zaken met
betrekking tot dergelijke plannen
in Nederland (en in andere landen),
alsmede de ervaringen met TMI-2
ongeluk in Harrisburg, maken duide
lijk dat in geval van een eventueel
ongeluk met een kerncentrale in het
dichtbevolkte Nederland met een
ramp van ongekende omvang rekening
moet worden gehouden.

_______________________fiï
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MANIFESTATIE

14, 16, 17 en 18 nov. a.s. organi
seert het Mi Iieufront Maas & Waal
een manifestatie rondom energie
met als centraal thema IIKERNCENTRALES
EN WONINGBOUWlI. Dit n.a.v. het gelijk
namige rapport recentelijk uitgegeven
door het Mininsterie van Volkshuis
vesting.
Hier komt als konklusie uit naar
voren dat Of een groot deel van de
huizen rondom de kerncentrale te
Dodewaard eigenlijk afgebroken zou
moeten worden, Of de kerncentrale
te Dodewaard zou gesloten moeten
worden. Ter verduidelijking:
Maas &Waal ligt ten zuiden van de
Waal waaraan ook de kerncentrale
van Dodewaard (noordwaarts) ligt.
Het dorp Deest ligt grotendeels
binnen de 1 km. zöne, terwijl de
gemeente Dodewaard hier buiten ligt.
Geen wonder dat het Milieufront een
duidelijk standpunt ingenomen heeft
vóór sluitinq van deze centrale.
Deze manifestatie vormt onderdeel van
de B.M.D. en wordt dan ook door De
Brauw c.s. gesubsidieerd.
Als opening wordt eerst zondag 14 nov.
om 14.00 uur in het dorpshuis "Het
Trefpuntll in Deest een theatervoorstel
ling gegeven door de theatergroep KRAS
uit Drieberqen. Deze zijn zéér gemo
tiveerd en hebben hiervoor een speciale
voorstelling geschreven met een kinder
liedje, waarbij ook een muziekgroep
meekomt.
Tevens wordt een diapresentatie gege
ven, gemaakt door Herman Vriezen en
Paul Waaiers. De geluidsband die
daarbij gedraaid wordt laat een aan~

tal interviews horen van mensen,
die verantwoordelijkheid dragen
voor o.a. bevolkingsonderzoek en
rampenplannen. De uitspraken van deze
mensen zijn verre van bemoedigend (wij
wisten overigens niet beter).
Hierna gaan we in optocht naar de dijk
(een paar honderd meter) naar de Waa1
kant met zicht op de kerncentrale ván
Dodewaard. Hier worden zo'n 1000
ballonnen opgelaten met afzender voor
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de vinder met de waarschuwinq dat
hij/zij zich öök in de gevarenzOne
bevindt.
Dinsdagavond 16 nov. om 20.00 uur
spreekt Herman Damveld in het gemeen
tehuis van Druten over de kosten van
kernenergie en afvalopslag in zoutkoe
pels.
Woensdagavond 17 nov. om 20.00 uur
spreekt W1l1em Hoogendijk (Aktie
Strohalm) in zaal 't Centrum in
Dreumel over energie en milieu
en op donderdag 18 nov. om 20.30
uur spreekt Pieter Lammers in het
Dorpshuis in Beuningen over de opwek
king van elektriciteit (interessant
in verband hiermee is dat Beuningen
precies tussen Dodewaard en de kolen
centrale te Weurt/Nijmegen ligt).
Uiteraard zijn ook mensen van buiten
Maas en Waal welkom~

Inlichtingen:
t1ichiel Terwindt, 08897-3103.

ONDERWIJSPROJEKT WEr
In januari 183 verschijnt er een cassette
en bijbehorend lesmateriaal over de ener
gieproblematiek, speciaal voor het lager
beroepsonderwijs (LBO), het beroeps bege
leidend onderwijs (BBO) en het middel
baar algemeen vormend onderwijs (MAVO).
Deze cassette wordt gemaakt door mensen
uit het onderwijs, samen met de milieu
organisaties Aktie Strohalm en Vereniging
Milieudefensie en wordt gesubsidieerd via
de Werkgroep Energiediskussie door de
Stuurgroep Maatschaopelijke Diskussie
Energiebeleid. Oe Werkgroep Energiediskus
sie is een bundeling van 53 milieuorgani
saties, levensbeschouw1ijke- en maatschap
pelijke groepen, die door gezamenlijk
optreden een bijdrage leveren aan de
Brede Maatschappelijke Diskussie.

Onderwijsprojekt WED
p/a Vereniging Milieudefensie
tweede Weteringplantsoen 9
1017 ZO Amsterdam
Tel.: (woensdag, donderdag, vrijdag

020 - 26 91 61 tst. 5 )



VREDESMANIFESTATIE
Het Plaatselijk Platvorm Enkhuizen,
waarin verschillende groeperingen en
individuen uit oostelijk West-Friesland
samenwerken in de strijd voor demilita
risering en ontwapening, wil op 20 nov. a.s.
in Enkhuizen een grote vredesmanifes-
tatie houden, teneinde het smeulend
vuur van de demonstratie van vorig jaar
op te porren.
De hoofdmoot van het programma zal
worden gevormd door informatie en
(hopelijk) diskussie. Zo zullen wij
voor 's middags beslag proberen te
leggen op een film over de bewape
ningswedloop. Voor 's avonds zullen
wij een tweetal sprekers uitnodigen,
die deskundig zijn op het gebied
van respektievelijk de conversie
en de relatie tussen bewapenings
wedloop en de problemen van de
Derde Wereld.
Ongetwijfeld zal hun betoog voldoende
vragen oproepen om (in principe al
thans) een vruchtbare diskussie moge
1ijk te maken.
Voor meer informatie:
Oostertuinstraat 9,
1601 EJ ENKHUIZEN
tel. : 02280-14070

DE VERBRUIKER BEPAALT
Dit is de titel van een nieuw BASTA: 
paper (nr. 9) uitgegeven door de
stichting BASTA: te Nijmegen en ver
spreid door verzenderij "Ghet Nejt"
te Sittard.
Het rapport van 69 pagina's is geschre
ven door medewerkers van de werk-
groep "Milieu moet" uit Geleen.
Aanleiding: een aantal opmerkelijke
ontwikkelingen rond de energie
voorziening van DSM.
Te bestellen door overmaking
van f 10,- (incl. verzendkosten}
op postgiro 5202736 tnv.
Ghet Nejt te Sittard, o.v.v.
"BASTA: - 9/DSM".

KUNSTKALENDER 1983
De stichting Zon &Wind heeft pas geleden
een kunstkalender 1983 uitgegeven. Dit is
één van haar fondswervende aktiviteiten
ter realisatie van een windmolenprojekt
in de gemeente Winterswijk. De zesbladige
zwart/wit kalender heeft milieu en kern
bewapening als thema. Op de voorkant is
een manifest afgedrukt. De kalenders
kosten f 2,50 per stuk; aktiegroepen be
talen f 1,50. Deze prijzen zijn exclusief
verzendkosten. De kalenders kunnen besteld
worden door een briefkaart te sturen naar:
Stichting Zon &Wind, Postbus 157,
7100 AD WINTERSWIJK ( een telefoonnummer
op de briefkaart vermelden:::). De kalender
loopt tot eind 1983.

NASLAGWERK KERNENERGIE
WISE (Wor1d Information Service
on Energy) te Amsterdam, wilde
een naslagwerk op literatuur en
audiovisueelmateriaal maken, ge
naamd "Kernenergie, een interna
tionale diskussie", en had hiertoe
een subsidie aangevraagd bij de
Stuurgroep Maatschappelijke Dis
kussie Energiebeleid.
Deze werd geweigerd op basis van
het argument dat het naslagwerk
"pas" per 1 januari 1983 af zou zijn.
Na het indienen van het bezwaarschrift
werd een hoorzitting gehouden en het
verslag hiervan staat in de brochure
'Wat niet weet, wat niet deert';
te bestellen door overmaklng van
f 3,50 + f 1,60 verzendkosten op
postgiro 5265219 t.n.v. VIRUS .
verzendboekwinkel, postbus 16580,
1001 RB Amsterdam.
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HET LAATSTE NIEUWS OVER KALKAR
De Stichting Kalkarproces heeft opnieuw een brochure uitgebracht.
Hoofdonderdeel is een begrijpelijke samenvatting van de rapporten die de
Amerikaanse kernfysicus dr. Richard Webb, in opdracht van deze Stichting
heeft geschreven. Webb toont hierin aan dat het reaktorvat van de kweekreaktor
totaal niet bestand kan zijn tegen mogelijke energie-uitbarstingen.
Deze rapporten hebben vooral in West-Duitsland de tongen losgemaakt.
De brochure bevat verder informatie over haarscheurtjes in het (nog niet eens
geplaatste) reaktorvat, de gevolgen van grote ongelukken in de kweekreaktor
en over de jarenlange processen.

KERNENERGIE ONTMANTELD
Het LEKkongres is voorbij, maar de map die speciaal voor die gelegenheid
is gemaakt blijft waardevol dokumentatiemateriaal. Want de map bevat vooral
nuttige inleidingen op de tien onderwerpen die op het kongres behandeld zijn.
E~n voorbeeld: ~et hoofdstuk lage doses radio-aktieve straling bevat konkrete
informatie over devervalreeks van uranium-238, wat voor soorten straling
er zijn, het doordringend vermogen, kwaliteitsfaktoren van enkele soorten
straling en de effekten, de verschillen tussen achtergrondstraling en die
van kerncentrales enz. Leesbaar voor iedereen.

VERSLAG KONGRES KERNENERGIE ONTMANTELD
Eind december zal van het kongres kernenergie ontmanteld een uitgebreid ver
slag verschijnen. Niet alleen de interessantste delen van de inleidingen,
maar ook verslagen van diskussie- en werkgroepen en evt. relevante artikelen
die niet eerder in het Nederlands verschenen zijn, zullen er de inhoud
van vormen. Een aktueel boek vol argumenten tegen kernenergie.

ONGELUKKEN MET KERNENERGIE
Een jaar geleden schreef Herman Damveld dit boekje voor het Landelijk
Energie Komi tee. De meest recente ongelukken staan er dus niet in. Maar
toch is het een afdoend antwoord tegenover al diegenen die beweren dat
kernenergie zo veilig is, dat er nog nooit mensen in de kernindustrie
gestorven zijn aan stralingsongelukken e.d. En het is erg goedkoop.

BESTELLEN
I'KALKAR, DE GROTE MISREKENINGII: f 3,--,inkl. verzendkosten f 5,--, ovennaken
op gironr. 77992, t.n.v. Stichting Kalkarproces, Amsterdam.
Boekhandels en anti-kernenergiegroepen krijgen 30% korting, moeten wel.de
verzendkosten betalen.
Kongresmap, "KERNENERGIE ONTMANTELD" f 10,--, inkl. verzendkosten f 14,-
overmaken op gironr. 3567199 t.n.v. LEK, Amsterdam. Boekhandels èn antl
kernenergiegroepen krijgen 30% korting, moeten wel de verzendkosten betalen.

VERSLAG KONGRES KERNENERGIE ONTMANTELD gaat f 21,-- kosten, inkl. verzendkosten
f 25,-- , zelfde adres en gironummer, zelfde korting.
ONGELUKKEN MET KERNENERGIE: f 8,75, lnkl. verzendkosten f 12,75,
overmaken op hetzelfde gironummer en adres, zelfde korting.
Boekhandels kunnen het ook bij de Ekologische Uitgeverij bestellen.
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