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BASISGROEPEN TEGEN KERNGEWELD EN MILITARISME
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Alweer de tweede nieuwsbrief
Het is de bedoeling dat er maandeliJks een nieuwsbrief verschijnt, dus is
bet ook de bedoeling dat er maandelijks kopy voor is.
Omdat diverse tijdschriften veelal achtergrondinformatie verstrekken,
is het niet zo zinvol, dat hier ook nog eens te doen.
tJat we wel graag zien: Krantenartikelen over je aksies
Diskussiestukken en verslagen van vergaderingen
Agenda's
Alles, wat verder nut heeft.
Zoals je wel kunt raden, kost het maken van deze en .alle volgende Nieuwsbrieven geld, en wel zo'n riksdaalder per exemplaar.
Daarom willen we je vriendelijk, doch heel dringend verzoeken ma~ndelijks
2,50 over te maken op giro 4089012 t .n.v. AKB Arnhem.
Binnenkort zal dit gironummer van naam veranderen, maar voorlopig moet het
even op deze naam.
Tip 'ftf1 de maand: Haal op het postkantoor een formulier voor automatiese
overscprijvi.ng, dan hoef je er zelf niet elke maand aan te denken.
OTer een paar maanden sturen we de nieuwsbrief alleen nog maar aan
diegenen, die daarvoor betalen.
De redaktie
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VREET HET ZELF MAAR OP!

· Pand van EGO
beSmeurd

met spinazie

Van een onzer
verslaggevers
ASSEN - Het kantoor
na bet elektrlelteltsbedriJf voor GronlaceD en
Dlutbe-~EGD) op bet»
scr lndust~lftlD Is

naaadat besmeurd met
splDule. Eu aDODieme
adiepoep die dda ver·
schuUt achter de llUJil

" De wraak van Popeye"
néelat de verantwoordeUjklield van deze actie op
deb. De actiepoep meldt.
dat er vannacht op verac:hJllende plaatsen in ons
laad actie cevoerd ls teren
kemenercle. Onder het
mouo "Vreet zeU je kan·
kenplnade maar op,"
werden volce.ns de actiepoep vele bedrijven en
lastelilneen met spi.nuie
'el"UtlJ besc:bacli&'d·. Volceas een medewerker van
bet BGD viel de schade

noplmee.

IN-~ A.,.<JU

tiJ-r -8-é

PGEM n1et spinazie bes111eurd
bNK r1_-~-~b

Door OOR nn.t&neftf'
ARNHEM _ De

PGEM-gebouwen

wraak van Popeye' noemt en op
beide tientallen plaatsen elders in het
aan de land_ soortgelijke handelingen
vernchtte.

~~tseweg in Arnhem
De spinazie werd gekozen als
zqn donderdagnacht met •symbool voor de gevolgen van
doorgedraaide spinazie be- het gebruik van kernenergie',
smeurd.
zoals zij zeggen in een schritte.
lljke motivatie.
.
Die actie kwam voor rekening
Volgens de croep "'aren de
van een croeP die zldl 'De acties allemaal &er•·~ht teaen

1

bedrijven en lnstelllngen die
zich op een ot andere manier
met kernenergie bezighouden.

.,Het PGEM-kantoor is aangepakt omdatdePGEM enerzijds
atoomstroom levert en distrlbueert, anderzijds omdat de
PGEM - aaroen met de IJsselcentrale on1anp aefuseerd tot
de EPON - een voonrtander ia
van nieuwe kemcentrales".

----

-- ----- --·--- -----.

• Een wfjftlgtal ectlevoerdera tegen kernenergie bezette gisteravond laat het computen:enttum van de SEP In Amhem uit
protest tegen de deelname van de elektrldteltlmaatachappl)en aan het kernenergleprogramma. De octJe ver11ep geweldloos
en er werden geen aanhoudingen ven1chl
I

~zin,gend

Door ODU ftnlaJ(et.Mu

ARNHEM - Een waterdicht georganiseerde bezettingsactie. Dat was de reden
ervan. dat de Samenwerkende Elektridtetu Produktlebed.rlJven SEP op het terrein aan de Utrechtseweg
g1.rteiavond compleet werden

verrast door zo'n vijftig actievoerders ·tegen kernenergie.
Die hadden zich via de achterkant aan de Diependaalse- .
weg a.l1nb doch eenvoudig toegang verschaft tot het terre.l.n.
. De bewaldnpcllenst vanSEPen
KEMA had hiervan nleta ge-

tnerlcl
De

actievoerder~,

aanbanren van de

.. ·

-~

aUemaal
basisgroe-

kemgnrtld. en~mm

~~.J~ ld~alle
t~Jid·land.~a.èden dat

l=~t!r'~f:J~~

2e·.ua. ln een ·mum van tiJd
·in het computercentnun door
.een ruf~e in te Ukken.

Even daarvoor moest alleen
êen l'te.De hellln& worden overwonnen. De route naar die helllnc g1nc via donkere bospud/ jes. Toen de polltie arriveerde.
zat JeeSereen rustig en zingend te
wachten.
.
Er werd niet meteen gereageerd op de oproep van een
SEP-woordvoerder. dat Sedereen die weg wilde, gewoon weg
kon gaan en niet aangehouden
werd wannee.r geen verzet werd
gebode.n . De SEP-woordvoerder
heette Jederéen "welkom bij de
SEP'. maar.verzocht het geulschap meteen ·daarop gebouw
en terrein te verlaten.
Daarna werd een ME-bus
voorgereden. waarin aUe actievoerders zich vrijwillig in groepen lieten atvoeren naar de uilgang.

Vt Nieut.Vf
1'3- ç -

.,Tjse:rnobyl is overal." hadden de aanhangen van de basisgroepen tegen kerngeweld
daarvoor al luid en duidelijk laten weten. ,.Na de catastrofe
daar moet het nu toch wel voor
Sedereen duidelijk ziJn: kernenergie 1s JetterliJk een doodlopende weg."
ZU eisen van de SEP, volgens
de actievoerders op ,.meer fronten actiefin de kernmergiewereld", dat de dektrlc:iteltsbedrljven .toppen met bet verle-

·•

nen van medewuklng aan het
NederlandJe kernernerglepro-

g:ramma. Vetder moet de Sl::P

Begrip
Over bet teJt. dat geen aanhoudlngen zijn verricht. terwtjl

men onrechtmatig op het ter-

rein aanwe:zlg wu. zd een poUttewoordvoerdeT: ,.De SEP wil
d.aannee aangeven dat ze begrip hebben ''oor de actie, maar
dat natuurL.. t wel opgetreden

•
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zfch ln.z.ett.m voor de aluitinz
van de centrales in Borasele e.l
Dodewàa.rd. aldus een communl~ ..
.
.
..Het debat in de Tweede Kamer over de nieuwe kerncentrales ls door de ramp in Rusland uitgesteld. Van uitstel
moet afstel komen."

AKTIE'S

Voorbereidende werl{zaamheden voor
nieuwe kerncentrales opgeschort
til-> -6'6

Van onze redactie binnenland
Met ingnng vnn 1 juni heeft de
rand von het bestuur von de N.V.
PZEM stopzetting •elnst vnn d
.e
g
\~crkzaamhedcn ter voor~erc1dmg van een ~-( l wee me uwe
kerncentrales blJ norsscle. liet
onlnngs opgerichte. ~ouwbureau
zct alle voorberc1dmgcn aangaande bouwvcrgunningen en
beoordelingen van offertes voorlopig in de ijskast. Een en ander
is direct gevolg n d
.
Ts'
b
v n e ramp 111
)erno yl.
Hel

bouwbureau

werd

cnkcle

Waar~·d

maanch·n up mlll.tlll'f \'an <I•· N V
PZEM np~l·ndll lll•l IJt'drtJf had
tacht1g mllJIIl'll gultien J:l'tc'M't'\'l'I'Hi
voor hC't bun·au, ,., w.u c·n •h•r11g lo)l
veert1g mt'nst·n liJddiJk ;t,u\ Vl·rbunden. De werkrwmt'l' g11an tt·1 u~ na..r
hun o?rspronkchjkc• wt•l'kgt·wt s. VIJf
energtebt•clrtJVl'n t•n et•n tn~l'lltl'llrs~ur~au. Van hrt tutah· bud~l't 1s
mm1ddels tum mll)l)t•n opgt•bnukt
Het ~eslu11 tut st<~pzt·tttng van votu·berclclt•ndl' ~vcrk .tamhC'dc·n voor onbcpa~ldl· lrJd werd ~cnonwn n;wr
aanlcldlllg \'(lil ht•l unswluk tnl'l d(>
kerncentralt· 1n TsJPIIHlbyl lh· raad
van b<'shml wtl de 1'\'aluJltt· óa;ll vu11
afw~chtt•fl l'll lwt "andpunt dat lw1
kabm<'l nu m ~""' nPmt·u. Tut tltt·

liJd wmdl'n
undt•mumen

r.

1

l

~t·l·n

verder ... stapp(.•n

.

-,

In Arnhem hebben ruJm veertig \
mrn~l·n ma:mdacavond het gebouw
van clt· Samenwerkende En.ergieprodukt1l'lwdnjvcn (SEP) korte tijd bezet gl·houden. Dl' acti~voerders leden \'3n b~s1sgrocpen tegen ke~ge 
weid en m1htansme. eisten stopzet~'"I{ van het kernenergieprogramma
m Nl·d ... rland. Dt• SEP zou haar invlcwd aan moeten wenden om de
bouw van nteuwt• kerncentrales tel~l'n lt• gaan. Na anderhaU uurverhett•n dl' act1cvocrders vrijwillig het
J:l•bouw zondl'r dat er arrestatics
\\'t•tdt•n verncht
·
j

TSJERNOBYL IS OVERAL
-----------------------~anavond 12 mei hebben wij,

circa ~ mensen van de basisgroepen tegen
gebouw van de SEP (Samenwerkende Elektrihet K~tAterrein in Arnhem bezet.
In dit gebouw bevindt zich de komputer-regelkamer die 24 uut· per dag de
~lektriciteitsvoorziening in geheel Nederland regelt en bewaakt .
~e zullen binnen geen vernielingen aanrichten, \'tel moge duidelijk zijn
~at we het gebouw niet vrijwillig zullen verlaten .

~erngeweld en militarisme, het
~iteits Produktiebedrijven) op

WAAROM EEN BEZETTING VAN DE SEP

~----------------------------------

~a

de katastrofe met de kernreaktor in het russiese Tsjernobyl moet het
nu toch wel voor iedereen duidelijk zijn: kernenergie is letterlijk een
DOODlopende weg.
De SEP is op meerdere fronten aktief in de kernenergiewereld. Zij stopt
~iljoenen en miljoenen in bodemloze putte n van snell e kweekrea ktoren in
~alville en Kalkar. Reaktaren die vele malen onveiliger zijn dan de
9esmolten kernreaktor in Tsjernobyl.
Verder is zij een warm pleitbezorgster voor de bouw van nieuwe kerncentrales in ons land.
~et spookbeeld van een nukleaire nachtmerrie, waar al jaren en jaren door
tegenstanders van kernenergie voor gewaarschuwd wordt, is door de gebeurtenissen in Tsjernobyl de realiteit van nu geworden.
Pe SEP draagt een grote verantwoordelijkheid in zake een goede en y~}!i9~
~n.::rg'i evo~r--=~~r.i~g. Het pr~ncipe van kemsplijting is en blijft onveilig. Hoeveel veiligheidsmaatregelen er ook omheen gebouwd worden, het
blijft een hachelijke zaak en men kan nooit garanderen dat het op een
dag niet grandioos mis gaat. Ook hier in Neder land~
Het debat over de nieuwe kerncentrales is door de ramp in Rusland uitgesteld . Y~~-~i!~!~!-~Q~!-~f~!~!-~2~~~·
DAAROM EISEN WIJ VAN DE SEP DAT ZE:

--------------------------------------

haar eerdere standpunten m.b.t. kernenergie wijzigt en haar invloed aanwendt om een aktieve lobby richting politiek te voeren om de plannen
voor de bouw van de nieuwe kerncentrales definitief in de prullebak te
doen belanden.
zich terugtrekt uit het volslagen waanzinnige Kalkarprojekt, dat (als
alles fout gaat) in 1987 wordt opgestar
zich inzet voor de sluiting van Borssel e en Dodewaard.

--
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. AKTIE'S

ZWOLLE (A lolP) • Oul'e·
vet•r veeMIJ led · n van bet
Snt.trelcollectler ziJn rtoter·
n ' dda:t het kantoor van de
e ~-trtclteltsmo.ata chappiJ
IJ m . I C0ntra !e (IJC) In
Z"olle blnnen~edron1en. ZIJ
~ lillen er achter komen or
de IJ .-a,.lcentrale werkt '-An
s;lannen voor de bouw va n
een kerncentra le In de

AD !

Noordooatpoldflr.
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De demonstranten kwa·
men echter voor gesloten
deuren, omdat de directie op
de hoogte was van hun
komst. Zij kwamen toch bln~
neri, toen een werknemer
even de deur opende.
Directeur Slsouw de Zllva

nam overigens alle tijd om
de binnendringers te WGoOrd
te staan.
Hij zei dat de tegenatanders van kernenergie
Juist tevreden kunnen zijn,
daar de ontwikkeling van
plannen voor kernce.otl'&Jea
In Nedèrland la stopgezet na
de ramp In TajemobyL Hij
•daagde er met In hun ,wan-

trouwen w~g te nPmcn.
No.c!at d e acllevo..:rdcra
e.an t.et personeel folders
hadden uitgedeeld en het ge·
bouw met atlekers hadden
veraleru. rlc:1tten dj In de
hal vt.n het kantoor een
eigen Informatiecentrum In.
Na enkde uren vo:rlleten ze
hel. complex ult eljten beweging.
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I

\'rijdo~q

G ,j11rd rond IG.OO uur hPbh<>n OIHJC•vc•c ·r J) lc·d C'Il v.11 1 l1<'l !.ïrlll ffpfkollc-kt ic•f
bctoc·f... cwh r .tchl <1<111 hel 1-.<JrllOor \'dil de· ijs<: I CC'fltr.tlc• Îll /.wo l Ie.
Dot•l ' ' '"dil lwtoc•k w.t!i :c·r dt:hlt'r ;ic:n Lc: komc·o,w~•l d <• p l.tiHH'Il v.111 clc· ijsc· lc:c•Jt 1 r.llc· 1 ij11 om ('('11 kerr•('C'IIl r·~llc· t c• lHliJWt•r• in dC' l~oo rcf - Oo$l poldc·r .Op vr,J<}Ptl v.111
de· \\ c·rkqroc·p h.c• rrwll<·rqic· flOP IH'c·ft de• dirc•ct ie· vur• cl<- lj !wlcc·ntr,lff• onlwijkc·rHic·
<·11 onjJJÏ'. lc · .111lwoo rdcn qc•qc' \<'ll,r<·dcll voor lwl $flltl'f c lkol Lekli cf ,c•<·ns bij IH't
k.111loo r i11 !l\olle rond l<' 51111ffc·lc·n.H.1Jr <.~ .m1c• i clinq Vdll cl<! <•c•r·der qeC)CVell ttn l\HH>r<kn IH•c• f l lH' l ko lJ t:k l Î<' r ('('11 11 i ('11\V(' I ijst vruqC'II Oj.HJ<'S t<• I d ('11 di f' ddfl de· din·k I i c ovc·r·qc~dr..Jycn .
Omdc1L vcrw c~ch l mdg wordcn,d<.tl de nieuwe dolwoorden yee11 enkele duideUjkht:id
;ul1f•n qcvC'n ,hee fL het snuffc·lkollcktit"f maa r hel initid tie f in eigen handen qei"omc·ll t:ll i s UIJ cdqc·n houljc i11 d e dircklic•k.tmc·r rond Qd dll rWJI/eii,OJ.> IO<'k " •ldl'
jui:a v i •d'o r·m,. lic.lcvcliS is 11•111 dt· WC'rk11cmcrs t!<'ll boekje· uilqcr·eikt m<•l r eeds
u11Ldek l e missldllden,mel lwl vcr t ot>k om cllJcs w.JL m.1,1r Lot C'niq<' duidclijkhC'i<l
k,m l cidt'll op Lt• slur<'ll II<J<Ir hc•t St!k rcL.tritldl.
\\dl d l wel duidelijk i s, is dt.~t tk r ecent opgerich te I PON bedoeld is om hel vc•rtcl in Noord en Oost N ederlc~nd Legen kernenergie lc breken.Hcl moet als bekend
worden gc~chL ddt er binneb rle ~p geen 7S% meerderheld is gevonden voor eer•
vc r hoq inq v<.~n de bij d rage ddll l<d lkdr, omtltll Croninyt!n en Oren te tegen waren . De
lPON , een samengaan vdn PCI:.M en lJC doen nu pogingen ook de rest van Noord-Neder
l<.~nd in te lijvcn.Omdat PCLN en IJC reeds voor k e rnenergie waren, zal na de volgend e fu s ie hee l Noord - NP.dc rl.tnd voor kernenergie zijn.
Verwac ht mag wo rden,clat <'Cri <•n ander zo gehe im gehouden wordt,dat hel snuffelko ll ckl iuf,ondanks dit bn7oC'k niet alles 1aJ kur1nen ontdckken . Oe elektrieileits
bedrijven kunnen er dan ook o~ t·ckenen ,dat hun kantoren met een bezoek worden
vcrcc• rcf,Lolddl de wddrhdd aan hel licht is gekomen .
('l!ll

Hel Snuffe lkollektief is Le bereiken via het landelijk sekretariaa t van basisIJroepen t c:ycn ke r ngeweld en mililclrisme.eJke dl11edag en vrijdag middag van 2-)
Lel :ORS-Sl49S7.
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ILANDELIJK OVER~EG
_.,.. .
Ve r slag van het discussic-weekend van 24 en 25 mei in Vierhouten.
Ilos i sgroepen en anti-militarisme .
f)e vraag die opgeworpen we rd op het landelijk overleg in Arnhem (2 maart)
waarom basisgroepen meer met kernenergie dan met anti-militaristische
axies bezig zijn,is weer aan de orde geweest . Het bleek dat veel groepen
op dit moment,na Tsje rnobyl,hct belangrijk vonden ~ 1 h$t ~waartepunt bij
de anti-kernene r gie strijd te leggen . Bij ons bestaat ~a fuveel afLonderlijke
basisgroepen op plaatselijk nivo toch wel met anti-militaristische axies
bezig zijn.Oe axles in Woensdrecht blijven we ondersteunen.
[r zijn mensen beziq om informatie over bedrijven die iets met kernenergie
of milita risme te maken hebben in een computerbestand in te voe ren .Het is
de bedoeling dat aan elke groep die in de toekomst een axie bij een bepaald bedrijf wil doen , informa tic verstrekt kan worden . Er worden nog mensen qezocht die hier aan mee willen werken .
I en vr aag die is blijven ligqen i s hoe de contacten zijn met andere "speurqrocpen" in het land,bijvoorbceld de "bed rijven speurgroep" van Bonk.
_l.<llldcJ

ijk over leg.

llc•t id<'e om alleen C!Crt I . o . te orqd ni scrcn als er landelijk een a x ie voor l><:rcicl moP.t worden leek de meeste m<>rtscn niet 10'n qoed idee .Het is belanqrijk e<>n !(~kern c:on t.i11uilc-it <t<HI t.c houckn.~csloten werd minst ens lx per
? ;, J m.l<JrHI<:n c:en ov('r l c:q te~ orq.u d se~ ren, vaker a 1s er behoefte aan is.
tlc· qroc·p uil de· pl .t<Jt s w.\.tr lwl l.o. q<!houden wordt bereidt het voor.Hct
lc•c!k sommiqe mcns<:r• qoNI hc•L l. o . te I.Jtcn rouleren over verschillcncle pl .lt!L :...<·r• i 11 ll<!d(•r J,uHI .
llieuwshtic:f .
Cc:pooqll wordt de rdc•uwsll d ef b. (H:r m<J.lnc1,muclr zeker voor elk l.o. uit te
qc:vNLBülanq ri jk~ Uldk :lti Lwi:>:>c•lc·n vcin <> lkaars axics,<liscussiestukkcn,pers hc·rir.htcn,krant~ctr tik<'l l jc · s,not ul <" n <• l c .l r bes taan een .Mntdl andere nieuw sbriC'vcn v<Jn anli-ke r n<'nerq ic·qroc pcn .OIII <' nJ euwsbrief zal kunnen bijdraqen
ohHI hc:L uitwisselen vao cont<1e t cn onc1cr1inq . Verde r qaal 'i e/ze naar bladen
.tls Afva l, !lplijtstop etc .ll<• t promoten von onze activiteiten is daarbij bc l<~oq r ijk .De nieuwsbr lef word t in <'ers te ins ta nt ie qemaakt door het lande I ijk
secretar i aat en de mensen di e het l.o. voorbereiden .
l) rCJ•ll' i

sa tie.

Ir qaat een landelijk secret.1riaat van start dat wordt gevestigd in Arnhem.
IJelanqrijkc taak:het nauwq<·: /c'L hijhouden van qrocpen die noq aktief lijn ,
nieuwe grocpen .Adressenlijstcn ac tualiseren om te kunnen mobiliseren(bij de
SLPaxle bleken sommige qroepen niet benaderd te zijn terwijl de axie bijna
afgeb la zen werd omda t er te weiniq mensen waren)Om meer mensen te betrekken
bij onze activiteiten,1e<•k h<~t bt•lunqrijk dat we t<: "vinden"zijn.Via het l.s.
is dat nu realiteit.Verder kan het l.s. bekendheid geven aan onze activiteiten bij aadere organisaties waar we in de toekomst mee kunnen samenwerken,
zoals milieuklups,anti-apartheidsgroepen,anti-militaristische groepen,Bonk,
etc .In ee rste instantie is het secretariaat 2 middagen per week bereikbaar.
Op 6 juni is de eerste vergadering van de secretariaatsvoorbereidingsgroep(b.v . )
en dan is het secretariaat meteen voor het eerst open.(champagne welkom).
Het adres is voorlopig:Katshuis,Sweerts de Landastr.73 Arnhem.
Er wordt waarschijnlijk een stichting of vereniging opgericht die een glronumme~ gaat beheren .Het geld van dit gironummer wordt in eerste instantie aange wen d om de secretariaatskasten te dekken.Later misschien voor axles?
De st ich t inqs of verenigingsvorm is belangrijk om mensen niet persoonlijk aan-

5

ILANDELIJK OVERLEG
sprakelijk te kunnen stellen voor eventuele faillisementcn.
Het idee van r egionale contactpersonen is een klein beetje verder uitgewerkt,
er zijn wat telefoonnummers uitgewisseld.Doel van de contactpersonen is dal
er snel informatie van de ene regio naar de andere regio doorgespeeld kan worden.De contactpersonen draqen er dan zorg voor dat de berichten in hun/haar
reqi o verder ver spreid worden.
Landelijke persgroep.
Lr is uitge sproken om een landelijke persgroep in het leven te roepen,waar
mensen die plaatselijk o f regionaal een axie organiseren een beroep op kunnen doen.
I en voorwaarde die werd gesteld is dat de persgroep een open karakter had zodat
iedereen die ervaring op wi~ doen in perswerk mee kan doen.Praktisch is hier verder nog niets over besloten.Als we alle rlei axies doen waar we mee naar een ~oog 
Lepunt werken,kan een belangrijke taak van de persgroep zijn er zorg voor te draqen dat er een bepaalde cotinuite it in de persberichten komt.
StraLI"gi e.
De discussie over str.lteqie viel in lwwe delen •liteen.Cclet op de autonomie v.tn
hdsisqrocpen wercl opc)<'m<'rkt clrlt er een dfwisseling van axies moet zijn,namt:l ijk
open .tanqckondiq<.le ·•~i<:s die een veruredend karakter hebben en verdergaande axies
(u . v. unt<1ek je hekjc)en 4ehcim voorbereide axies.
W.Jt voor,ll vun bt·ldtHJ lijkt is ,daL er con tinuïteit (follow up)in de .txies 1il.
I en vc·rvo I 'I op <·c·n ,po; i(' is nood/dkc lijk om pub I i e i te i t vtlS I Le houden en OC' druk
up l.H·clrijfskH•rt en JhJrJc·m<·nL Lc vc·rlwqcn.Dctdrl>ij is opgt!mcrkt dut jc: de d'dt ·s op
drie ptiiiiC'JI kunl conc<·n trc•rcn :Vóór <'<'rt beltiftqrijk moment in besluit vo rminq of ontwikkc·l inq in b.v. l>ouw<.~kliviLcil<:n .
fijdc·us lo'n on lwikk (~ li nCJ,om die te verstor<.'n/frustre r en .
I rnc~ om in lt• spc·len op d<~ ruh li c iLeiL,Iocl ls b.v . TsjernobyJ.
tlc•t mo<'t tich echte r niet 1 0 ontwikkclcn ,dat we ons allewl vastleggen op .1'1<- !;; cwl'ichl op p.trlt>mc•nL..Iirc t> f t.tkdijkc ve rgadcr schc:ma 's .l3elctnqrijk bUjfl dal ei<' v<•r r.tss inq v.Jn uul<momt'(b.lsisq r o<'p<·n)tJxies blijft b<~s laan.
1\l m<' l al vcrql dit ,tJl(•s vee l Vdn dc· creaUv i tcil van m<•nscn c·n i s d.tarna.tsl <'l'll
1

o go<'<l moqc:l ijk<• orq<Jrti S<lli c ( scc rettJ ria al, con tac tpcrsonen) onontbc<:r lijk .

AX ll VOORS TL: LU N.
lla de soms moeilijke s tralc>qiediscuss ie kon de theorie getoetst worden aan d<:' prukLijk.l r we rdt'n drie• .t'<ic·ohjc·c:U·n qcrwemd di e door twee verschillende voorl>c·r·<'idinqsqrocpen bekeken zu ll en wor<.l<'n.
l-Een blokkade bij Oo<1ewa~rd of Oorsscl e.Dodewaard vanwege de axiegeschicdcnis di<'
rond deze cen lrdlt: qc·m.takt is.Opgem<•rkt werd dat het trauma,dat in bdsisqrocpcn
leeft over de confrortLaliP v<Jn L981 doorbroken moet worden .Borssele vanwege de
mogelijke bouw van e<•n nieuwe centrdle aldaa r en de mogelijkheid dat in l3orssel<•
de confrontatie met i. i . g . omwonenden mi nder hard zou kunnen zijn dan in Dodewadrel
(hoezo trauma?).
2-Een grote axie bij de UCN in Almelo.Dit naar aanleiding van het proces dat de V.N.raad voor Namibië gaat voeren tegen de UCN,in verband met de grondstoffenroof en
verwerking door de UCN.Aangezien de datum van het proces nog erg onzeker is bekijkt de voorbereidingsgrocp wanneer de meest geschikte datum voor een blokkade?
manifestatie?of demonstratie? of prikaxies? is.
Beide voorbereidingsgroepen houden contact over elkaars voortgang en letten daarbij
vooral op de verschil lende tijdstippen(altljd handig).
Opgemerkt is dat vanwege de affa ire Tsjernobyl en de nu tot ons komende berichten
over de recente ongelukken in Duitsland ,België, frankrijk , Engel and en de V. S.het nultig is om Dodewaard of Borssele voor te laten gaan .
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{LANDELIJK OVERLEG
los van de voorbereidingen van twee grote landelijke axies blijft het noodzakelijk
om kleinere prikaxies te organiseren bij:toeleveringsbedrijven 1 bouwbedrijven,elektriciteitsbedrijven.Deze kunnen natuurlijk afzonderlijk of in regio-verband georganiseerd worden en kunnen b.v.aansluiten op de twee grote landelijke axies.
Bij prikaxies is geopperd om bij maar één bedrijf doorlopend axie te voeren,inplaats
van bij alle bedrijven een beetje.Dit kan een uitstralingseffect op andere bedrijven
hebben.
Waar helaas nog nie t over gepraat is,is de opslag van radio-actief afval.
Al met al een aantal ingewikkelde discussies die een nieuwe stap hebben gezet na de
vele ideeën die in Arnhem naar voren zijn gebracht.
Het volgende landelijke overleg is op zaterdag 5 juli in Assen.
Adres:Collardslaan 19
Aanvang:l2.00 uur
Mensen die van ver moeten komen kunnen vrijdag of zaterdag blijven slapen.
Tel.voor info:05920-15735
Het l~jkt ons belangrijk om over de volgende onderwerpen te praten:
!-Verslag van de voorbereidingsgroeo Oodewaard/Borssele.
2-

I

t

I I

I

t

' '

' '

UCN •

3- ,,
,, ,,
,,
,,
Landelijk secretariaat.
4-Verder uitwerken van de landelijke persgroep ideeën
5-0pslagplaatsen radio-actief afval.
6-Woensdrecht 19 september:wie weet mee r 1 wat doen wij?
7-Prikaxies bij bedrijven,één bedrijf.
Of misschien hebben jullie wel heel andere ideeën.

Groetjes uit Assen .
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LANDELIJK OVERLEG
OVERLEG VAN GROEPEN VOOR GWELDLOZE AKTIE.
Al lang liep ik met een plannetje,maar steeds ondernam ik niets.Dat komt
doordat ik me afvraag of het wel zin heeft.Maar steeds weer : Ik wil met
mensen,waarmee ik een verband heb akties doen.Mensen die ook duidelijk
kiesen voor geweldloosheid,zodat dat merkbaar kan zijn tijdens de akties
en de voorbereidingen.Akties,waar dat steeds ter discussie staat voel ik
me vaak niet thuis Ik vraag me dan de zin er van af en nijg tot afhaken.
Ik droom dus weer van een overleg van basisgroepen voor geweldloze aktie.
Waar we in het doen van akties weten dat het lange termijn werk is en dus
de noodzaak wetend steeds elkaar te steunen en bemoedigen om door te bouwen.
Nouja,als jij iets in die richting wiltt,kom dan een weekend kamperen in
Oeerze.Om samen te zijn ,te genieten,en te praten over,wat we met ons allen
willen en kunnen.
Camping de Roos is een ecologies kampeerterrein in een natuurgebied in de
buurt van Ommen .
Dalum;9t/m 16 augustus .
Kosten: F 7,- per dag.
jAurcs:Camping de Roos Beerzerweg 10
IA
Beerze (gem. Ommen) Tel:05235-234
~lles zelf meenemen,neem ook gerust kinderen mee.
Dus wi e dit ziet zitten:Bel me even en vertel mel hoeveel mensen je komt.
Jk ben benieuwd en weet dat het in ieder geval gezelJig kan worden.De rest
7i<:n we wel.VeeJ groeten,

I

~hel

Hertzberger,Schimmelpenninckstr. 17

~mPrsfoort

Tel:oJJ-7SJOOl

-.

ASISGROEPEN EN ANTIMILITARISME

(25 juni, 19. jO ,Catshui s.)

p woensdag 25 juni is er ln het Catshuis in Arnhem een vergadering over
basisgroepen en anti-militarisme.Tijdens het landelijk overleg op 5 juli
zal dan besproken worden of er binnenkort ook een discussiedag/weekend
weekend georganiseerd w~d om over anti-militarisme te praten.
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VOORSTEL VOOR AXIES

DODEWA~RD/BORSSELE
: ,c

N.a.v. het diskussieweekend in Vierhouten is de werkg~oep
axie-v örbereiding aan de slag gegaan wat heeft geresulteerd
in de volgende axievoorstellen :
1. Op 18 oktober een demonstratie/manifestatie in Dodewaard.
2. Op 24-25-26 april 1987 een axie-driedaagse in Borssele.
(= 1 jaar na Tsernobyl)
Voor deze data is geko~en wat betreft Dodewaard om al vrij snel
een axie te ~nn~n voeren met relatief wein~g voorbereidir.gsti~à;
deze axie beschouwen we als een opwarmer voor de grotere axie
bij Borssele, die we in april willen omdat dat wel veel voor.. .
bereidingstijd kost . Deze datum ia ook in verband met het feit
dat het dan pr~cies een jaar geleden in Tsjernob~l misging.
Dodewaa!"d
De axie op 18 o•tober willen we breed onderat~und zien. We denken
hierbij aan een demonstratie bij de centrale zelf.
Bor.ssele. ..
09 24 - 45-26 april stellen we voor een kombinatie te maken van
een blokkade die 24 uur zal duren èn ee!! aanifesta tiedag; de
24e wordt gebruikt om het kamp op te bouwen. We vinden het
belangrijk dat er tijdens de axie-3-daagse ruimte is o~ d~
organisatie te versterken en kon~akten te leggen.
De manifestatie-dag is vooral bedoe·Id voor diegenen die niet
wi~len blokkeren .
In onze werkgroep was een meerderheid om de ' 3-daagse axie bij
Borssele te hou:aden, toch zal het L.O. zelf moeten aangeven
of ze he t met déz~ voorstèll en eens is.
Vóór Dodewaard 3-d~agse pleit:
- cent~ale ligging - goede kennis van de. omgeving - grote sted~n
in de omgeving - ddorbreken van de negatieve ervaringen opgedaan
in '80/'81 - Dodewaard is bekender
Ertegen pleit:
kans op rechts geweld - negatievL reakties
vantide buurt - on,
duidelijk of er een geschikt kampeerterrein is dicht bij de
centrale .
...
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V66r Borssele 3-daagse pleit:
- belangrijkste kernenergie-centrale van Nedeeland - in Borssele
kpmt bf een nieuwe kerncentrale bf een afvalopslagplaats nog n Qoit driedaagse in Borsaele gewe est - gevaarlijke concent r a tie van kernenergie/kernwapens/chemische indust rie - evt.
meer mogelijkhe den op kampeerterrein Ertee;en pleit:
- decentrale ligging - minder kans op regionale ondersteuningbet b elangrijk dat he t L.O. zl ch uitspreekt over de
verdere otganisatie van de 2 axies en m.n. ingaat op vragen

~e

v~nden

~oals:

- hoP. de basisd~mokratiese struktuur te ver~terken
- hoe een zo groot mogelijk d~aagvlak te kreëren
- met welke maatschappelijke organisaties moeten we kontakt
opnemen
Wij stellen voor op 9 juli een perskonferentie te houden
waarin qe de axies in Dodewaard/Borssele (evt. UCN) beken~
maken .
VoorsW.l .1\kti•:l hij UCN (·m n d ~ V00J'bf!l'oidi rl! :::o·oep)

Tege n liet P.iru.ic ~.n dlL juur \o;ord t. he t proc1~:1 v~: n de V.N.-r::ad Vl>CJ! N;;mibie
toccn de UCN ver~n.cht .
Het. UGN-voorbE::reidiilf.;:,gro~pja ~·1ildc .::J.l.:~.ic::-. koppe len 11.rn dnt pt·oc~t; .
ilot nktieplün t.ot duBverre ben'knt. uil,:
-Een m1mifestatie . lliorvoot· ::;ijn 7.o 1 n :P ~J'vt:pe n uitgenodigd, Wl,nl'ondt ~ l·
uri.lieu- , tmti-npurt:>lmid- & vredc-::;-ero~;.:cn . Ilen Hord l r~::·v t ..lö~f..'tl , dit o;tmc:n
met ono t<r1

ort;uni~cre n .

- Pr-lkaktles . Hiero-v~.-r meer op het. J alldelijk overl~g .
- Nuch telij k uktiefeeet. Lnt!t. j e funtunie m::::~1· werkE:u.

AGENDA:
21 juni;

Strategiedag Landelijk Platform tegen K.E. in de ltarg&door, oude
Gracht :/> in Utrecht. 10.30 tot 16.00 uur.

25

Regio-overleg in Arnhem over anti-milt tarisme. Aanvan

juni:

27 juni:

19.~

VerL~~riLJ landeliJk sekretariaat basisgroepe~n~a~--~-ll

I 4 . GJ t:..~.r .

5 Juli:

uur.
..:_)

LanèeliJk Overleg basisgroepen. Zie elders in

t
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