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BinDen de rtAakti~zijn we alUl het zoeken naar de juiste funktie
1IeUl een b1ad alá' OndelotrOOlll. in de strijd tegen de kernenergie.
,Tbi; nu toe ls OJ1dertroom uitslultend een aktiekr8l1t seweeat i dle 1

'),nf"oraaUe gaf olt'er op h~e zijnde of voorbije deaoDBtratiee.
Daarnaast echter sreven we er DAar alle. al dan niet latente.
krachten tegen de kernenergie te bundelen. door ze in dit bJ.ad

''''IID het woord te J.aten. Dit zou b.v. bIlDen zijn in de VOl"ll ....
ingelSoaden artikelen over onderwerpen die met kerneael' ft1t
I118ken hebben. of" bepaalde fa<lethn erva )"erdiepen. AJ.a'·"~e
bijdrageDnaar ons oordeel eeD ltiLevevbijdräge le~n aan
een breller diekuse:l:e over kerne1lergie. zullen wij die sr~ op
ilemen. Verhit lil' jll we van plan telkens in OnderstroOlIl ee~ arti
keJ. t., plaatsej Qyer achtergronden van de J[erntechnologi.~. VIID
w6'6e de -aktuaaJ:teit. deze keer te beginnen met verrijking.
Over Alllelo trouwens nog veel .ftJ'. ' '
Met btrekking tot de avond in Door~sje~is alleen de speech
van Ruud BÖklterink opgenomen ~ V8!) Günther Bopfeuüll.er heb
ben we wegselaten.omdat het verbaal wat de notuleura hadden
opgeschreven sterk overeen ba Jllet een artikel wat in Onder
atrooll 2 is afgedrukt.

Groet n van de redak~ie, t.w.
Dik .,an Sas
Toon 9an casteren'
BilbrlUlll Roders
Piet van der Meijelen

...atesen
Ton :Fe.bra
,~~~1;ers
Il van Poppel

"

Redakt1eadres :
Groen.woudseweg 132. tel. 080-234783

•



De N-bom is voor velen de
druooel dte de emmer van twlj
~els aan de kerntechnologie
doet overlopen. In die zin
zjjn de N-bom t~genstanders

dRn ook ~otentièle aktivisten
in de strijd teien kernenergie
Zog~uw het bese~ doordringt
dat we in deze wereld te maken
hebben met een levensvijandige
technologie, diE\ de neiging
heeft een geheel eigen moordend
leven te gaan leiden, d~n is de
basisgelegd voor verzet tegen
de krachten en systemen die dit
hebben mogelijk gemaakt.
De N-bom tegenstanders ~even,

hoewel slechts m.b.t. éen f~cet

van de kerntechnologie, van
hun ongerustheid bU jk.
Het begin iR er••••••

•

NEU
TRONEN
BOM
3inds enkele maanden bestaat er
grote verontrusting. onder de
nederl andse bevol king over de
dreigende invoering van een
nieuw kernwapen, de neutronen
bo~. Dit WAoen is in Amerika
ontwikkeld en klaar,voor gebruik
Niet alleen de Amerikaanse pre
sident moet éen beslissing ne-

J

•

men over invoering van dit wa
oen, maar ook de nederlandse
regering en haar de"'ensie en
NAVO-deskundigen, omdat dit wa
oen bedoeld is vooreventuele
konfli.kten tn Euronli, waar het
gebruikt zou moeten worien te
gen tanks van dEl OoSt.bjokdefen
sh.



Kenmer~end voor dit wapeni~ het
vrijkome~ van een hoge dosis
neutronenatraling .bij e9n betrek
kelijk gering. druk tijdens de
eksplosiè. Doo~ de gertnge druk
wordt alleen het centrum van de
oot"010ffi.ng beschadigd:: ;rnateria
len, en goederen .zoals gebouwen
fabrieken, wegen e •.d •.
Door de strHling ee:lll1;éT' wordt
wel in een gebied met een dia
meter V"ln ong~. .e,r:; km. alle men
seltjk leven vernietigd 0'" on
he""stelbaar beschadigd. In
al ec:hts eeill aantal ..gevallen Is
~je~ dan Burake VRn een onmid
d-elfil.~Cke dood, meestal treent de
dood Das 'i IJ na enkele uren of
dagen (max. 2-weken) Waarin af
schuwelijke.dingen in het li~~-
.Ilm gebeuren.' .
n~o"\'1.it nog niet erg genoeg is
zullen bij ontplofffng in een
grotere i· .biei; .nreeie:! te.-bepalim
cirkeJt'@dde e..}i'Solosie, aller
lei vreselijke zl.èktes èn"afwi'j
kingen ontreden, en bovendien
zullen beschadigirig~fi.~anhèt .
erfelijk ma.teriaal optre'len,'die
nog vele generatie.a zul1en door·
wer1fen (géle'ê'f'den.sprej.:en OVer
.tG. generIiHeS') ..
1t.e.t is qu; d~li.i k d!ü we. hier tè
maken hebbeh'met het meest lu
gubere., onmenseliJke 'warien ui t.
de geschiede'nis. Vele deikûndi
gen"'ili.j,zen er dan ook op da.t .dit
wanen, dats'neei,a'll op '-m~nsen

verdelging gerieflt il'l, Tl'Ett alä
ie bacteriolQ.~ie'Se en chemiEl'Se
wanens verboden moet worden.
"De Groene no. 44" noemt dit
wanen dan ook terecht "een
overkapitalisies vernieti
gingswapen".
Door zijn heperkte reikwijdte
is deze bom' een makkftlijk han
teerbaar wapen. Di. t ;,aakt de
kans dat het inderdaad gebruikt
zal 'worden.
T'ot riutoe. zijne!' in kringen
Iran bewrï.~eningsdes:,kund..igenvan
de N!,VO en 'Ie \IS twee stromin
gen: de ~:ne r.tet blÎ!wap9l'1.il;lg
vocjral opgè'pouwd u~konventio

neU~- wa'pens~· de snder :1>'lei t er
voor. om t.ê bewa-penen;j .m.v.,
kernwanens. Deze laatste ont
wikkeling is nu zover gevor~

derd, dat h~t vodr iede~wel

denkend men~duidelijkis, dat
gebruik vankernwaoens neer
komt 6n totale vernietiging ,
van de aarde; . .
Deze· kernwanensworden dan ook
"strategiesè Wavens" ,~enoèmd.

dit betekend 'dat ·te niet be
doeld zi,jn'om'daadwerkelijk ge
bruikt te w.orién,maar als af
schrikking van de vi.jand, aIR
waarschuwing, dat gebruik van
kernwapens onmi cl'del i.jk met die
zelfde wape.ris beantwoord zal .
worden. Van president Carter
i.s het dan ook 'niet nieuw, als
hij zegt,. dat Amerika niet als
eerste ker.l1wapens zalg€lbruike
gen ~evaar"lari deneutroÏ1ènpom
echter 14 de. grote kan'~f öt>hêt
gebruik èrvan, hoewel het een
'l.e:rnwä';)en is. l)aR.TOm betekent
het invoeren van de N-bom een
nieuwe fase in de bewaoenings
politiek en een ve;rdere escala
t\{e .ifi, fret 'mtwtkk'''èlen van
kè'rnwapns'.
Het Ame.w.ikäanse kongres heeft
inrniddels zijn goedkeuring ge
geven aan invoering van de N
bom,ondanks hei feit dat
Amerika een van de onderteke
naars is.vaneen v~rdrag dat
verderê~itbreidingvan het ar
senaal van kernWanen.varbtedt



Ondanks deze menselijke en po
litieke bezwaren, die nauwkeu
rig onderzQcht zijn door tal
loze geleerden uit de hale we
1"eld(z1e groene no.44 2 nov.??
aarzel t de Nederlandse re,",erinp;
met van der Stoel en Stemèrdink
voorop, om iit waDen voor eens
en voor altijd duidel;,ik af te
wijzen.

Het initiatief "Stal) de Neu
tronenbom" wil de ongeru1'lthed
Vlm 1e Nederlandse bevolking
tot uitdrukking brengen in een
~.g. vQI~sDetitie, dit is een
verzoek V'ln hët nedërl,mfle
volk aan de 1 en 2 kpmer.
Hiertoe worden o~ talloze
ol'i'itsen hl'lndtekEmingen vel"
z'imelt van mensen ~ie tegen de
invoeringv'in de N-bom zijn en
'le re~ering vragen dEiize bom af
te wijzen. Pit gebeurt o.a.
door kraampjes in steden op

drukke plaatsen en markten, in
N~jmegen o.a. OP zaterdag in
de Broerstraat en in winkelcen
trumDukenburg en d.m.v. huis
aan.,huis akties. Da.arnaast wor
den talloze manifestaties geor
ganiseerd, in Nijmegen 1 dec.
voor de Universiteit en 10 dec
in de Vereniging vodr de. heIe.
stad. Bovendien worden affiches
stickers en in'f'ormati.ebulletai
ns verkocht.

Voor meer inlichtingen kan men
terecht bij het sekretariant
"Landelijk Initiatief Stop de
Neutronenbom"
~T.Schoüten,·3de Hugo de Groot
straat 16 Amsterdam
Voor Nijmegen:
J.Weert~, Heijend",'J.lseweg <'R4
Nijmegen tel:0flO..,553002

Er is een fotoboek uit over de Kal
kar demonstratie (en ook andere).
Naast algemene informatie over
kernenergie, snelle kweekre'lktor, .
K'Ilkar procesen opkomst politie
staat, bevat dit boek 48 pagina's
~oto's, misschien sta je er ~elf op?

ISBN 90 6224 0; 152 pagina's
fl. 11,90 , 15X23cm. , foto's,
illustraties.
Ekologiese Uiteeverij,S'l.enredam
straat 4i3., Amsterdam, postgir03245700

Leden v.~n een LEK organis~tie enont-
vangers van een acceptgirókunnen dit

boek zonder ekstra portokosten bestel
ler. door overmaking' van f1.11 ,90.
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Wij lazen • • • •

Een 14' ,;ari:,re jongen van een landbouwschool
schrll~f' na een diaserie V8.n de stroomgroep
in ë.et:lopstel het volgende: .

Over het tiroced~:•••••1';1' wordtéerst uranium in de
reaktor geschud. die maakt weer een dynamo aan 'het
draaien.... .

•••• tegenwoordig maken de geleerden er ook atoombommen
van. Als ze een beetje een zware hebben kunnen zeer
heel Nederland mee verwoesten••••
••••••• en het koelwater is ook een beetje radioaktief'
geworden. Kleine visjes eten een klein beetje op
grotere vissen de kleinere en on het laatst eténwij
de grote vissen op en die zijn veel meer radioakUef
en zo krijgen wij ze toch binnen•••••

..... .. daarom kun je zeggen en zingen: kernener-
gie, da' s hartstikke geväarl:ijk! ~ ~

~ ti I~ ~~:rm~~~t d~~tg~:~~' ~ ~ 11
~ ~ W ~~~~ ~~~la:~~ ROTZOOI ~ J,

en hier heef't Barend Servet toch g.,·oot gelijk. in!!



uranium verrijking
1 WAT IS VERRIJKING ?

Verrijking is waarschijnlijk de be
langrijkste fase in de splijtstof
cyclus. Zonder verrijking.kunnen er
geen splijtstofstaven - brandstof
voor kerncentrales - en/of atoombom
mem gemaakt worden. Tevens is verrij
king de duurste en de technisch moei
lijkste stap in de uraniumkringloop.
Zoals misschien al bekend is, heb je
twee soorten urani~ (U)·n.l. bet
splijtbare en bet niet splijtbare.
Alleen het splijtbare U is geschikt
voor gebruik in kerncentrales en
atoombommen. Nu is het percentage
splijtbare U van het in de natuur
voorkomeade uraniumerts slechts 0,7%.
Dit .is te weinig om eea splijtings
reaktie in kerncentralIls op gang
te houden. Daarom moet bet percentage
splijtbaar U verhoogd worden (verrijkt)
van 0,7 tot 3%. Voor atoombommen moet
het percentage 90 - 100 % worden.
0. deze verrijking te bereiken zijn
verschillende methodes ontwikkeld.
De bekendste zijn gasdiffusie en
ultra-centrifuge. In principe be
rusten al deze methoden op de 
gedeeltelijke - scheiding van het
spljijtbare en het niet splijtbare U.
Bij gasdiffusie wordt het uraniumgas
(in de vorm van UF6 d.i. een verbin
ding van U met fluor) door po~euz.

menbramen geperst, waarbij het splijt
bare U iets sneller door de menbramen
gaat dan het niet splijtbare U. Dit
,.raebil koat. omdat het splijtbare
Ueen kleinere massa heeft. Hierdoor
vindt er een gedeeltlijke scbeiding
plaats. Bij de ultra-centrifuge
wordt ook gebruik gemaakt van bet
verschil in massa. In een aantal zeer
snel ronddraaiende centrifuges wordt
UF6 gas gebracht. Het splijtbare
UF6 wordt dan als het ware verder
"weggeslingerd" dan het niet splijt
pare UF6. Het beste kun je ditproces
"ergelijke~met wat er in een gewone
centrifuge gebeurd.
Er zijn nog meer methodes vcor ver
rijking, maar daarover is betrekke
lijk weinig bekend. Wel moet nog iets
gezegd worden over de voor- en nadelen
van de ultra- centrifuge methode. De

voordelen van de ultra-centrifuge zijn
het betrekkelijk lage energieverbruik
(ongeveer 10X zo laag als bij de gas
diffusie methode" en de minder grote
investeringen, die nodigzijn. Gas
diffusie-fabrieken moeten meteen groot
opgezet worden, terwijl U.C.-fabrieken
klein kunnen beginnen en later stap
voor stap uitgebreid kunnen worden.
Vandaar. dat men het heeft oger de uit
breiding van UCN in Almelo en niet over
de bouw van een nleuw.' 'fabriek. De U.C.
heeft als nadeel, dat de metbode nogal
nieuw is itt. de gasdiffusie, die al
in de oorlog op tamelijk grote schaal
werd toegepflst.

2 MILITAIRE ASPECTEN

In het eerste deel, zijn kerncèntrales
en atoombommen in 'Inadem genoemd:
n.l. via de verrijkinf. Zowel gás- .
diffusie als ue moeten een aantal
malen herhaald worden om de 3% grens
te bereiken. om 90 - 10~ splijtbaar
U te verkrijgen nodig voor atooa
bemmea hoeft men bovengenoemde
methodes slechts vaak te herhalen.
"Kruid" en brandstof worden dus via
dezelfde procedures bereid~ Ieder land
kan over de kennis beschikken om een
bom te maken. Probleem is: hoe komt
men aan voldoende verrijkt U. Voor
lande~ met een verrijkingsfabriek is
het dan ook betFekkelijk eenvoudig om
een atoombom te maken. Daarom is het
leveren van verrijkingsinstallatie aan
Brazilië oOk zo gevaarlijk:dit dikta~

toriaar regiem zal dus over alle
technieken beschikken om een bom te
ontwikkelen. Het N.p.ViI"kan hier weinig
tegen doen, vooral als men bedenkt dat
Brazilië dit verdrag niet ondertekend
heeft. Wat hier gezegd wordt over ver
rijking geldt ook voor de z.g. opwer
kingsfabriek. waarin afval uit kern
centrales weer bruikbaar wordt gemaakt.

Op deze wijze is India aan zijn kern
wapen gekomen, n.l. doordat het de be
schikking kreeg over Plutonium (dit
komt voor in het afval van een normale
k.c. ) uit de door Canada geleverde
kerncentrale.



URANIUM
VERRUK.NG

3 De UCN te Almelo

In de odrlog vond het eerste onder
zoek plaats naar de U.C. methode door
prof. Kistenmaker, in nauwe samenwerk
ing met de nazi bezetter. In plaats
dat Kistenmaker na de oorlog de gevan
genis in draaide, mocht dit heerschap
verdere reaearch verrichten. Hiervoor
werd hij onlangs onderscheiden met
een prijs afkolllStig van de Krupp
fabrieken I
Deze research leidde tot een samen
werkingverband van drie landen:
Groot-Brittannië, West-Duitsland en
Nederland. Doel is ca de U.C. eCono
misch te exploiteren: Urenoo.
Dit consortium bouwde twee fabrieken
in capenhurst (Groot-Brittannië) en
een in Almelo. Het Nederlandse aan-l
deel wordt verzorgd door de UCN.
Hierin deden eerst voor 45% de bedrij
ven mee (o.a. Philips, Shell, V.M.F.
en R.S.V.), maar deze hebbl!l,ainds kort
hun aandeel overgedragen aan de staat.
Dit waarschijnlijk vanwege de hoge re
searchkosten. Hiervoor wil men dan de
staat laten opdraaien. 0IIl daarna de
vruchten ervan te plukken.
Ongeveer tegelijkertijd ontstond Eu
rodif.C een samenwerkingsverband tussen
Frankrijk, Italië en België. Eurodif
moeet evenals Urenco verrijkt uranium
gaan leveren aan de kerncentrales in
de E.E.G. Waarschijnlijk is het zo dat
de-geplande- productie van Urenco en
Eurodif vele malen te groot is voor de
Europese markt. Een mooi voorbeeld van
Europese samenwerking.

Sinds kort is het z.g. "Doornroosje"-af
fiche weer verkrijgbaar. Het formaat is
hetzelfde gebleven alleen de tekst is gé
wijzigd (het affiche is nu al~emeen bruik
baar).Dit fraai affiche kost eén eulnen
en is verkrijgb~ar OP het sekretariaat,
Vondelstraat6. Nijmegen.
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is ook een
verdere ver-

'Deze methode vergt ongeveer 1~
van de energie, die vrijkomt bij

I het gebruik van U in kerncentrales.

rDe srijd tegen kernenergie
Istri3d tegen verrijking en
i spreiding van kernwapens.

Daarom moeten de fabrieken in Almelo,
! Capeiiliurst en waar dan ook ge-
I sloten worden. Samen met Engelsen,
Duitsers, Franzen etc. moet hier
voor gestreden worden.

Tot slot nog iets over de aanstaande
uitbreiding van Urenco-Almelo.
De kans is groot dat men verrijkt ura
nium gaat leveren aan Brazilië.(Dit
i.v.m. de bouw door Duitse bedrijven
van kerncentrales in dit land) Hierdoor
zou Nederland meehelpen aan de mogelijk
heid dat Brazilië atoombommen gaat maken
Een tweede argument tegen Almelo is. dat
Nederland zich op deze manier voor het
Diuts karretje laat spannen, wat er kost
wat kost op uit is , onafhankelijk van I
het buitenland zelf te doen en laten I
wat men wil met kerntechnologie. I 'ln z.g. conventionele kerncentrales
Het argument dat Duitsland, doordat de I wordt splijtbaar U gebruikt. Echter
fabriek op nederlandse bodem staat, , in een kweekreaktor _ b.v. Kelkar _
afhankelijk blijft van "het buitenland" ! wordt niet-splijtbaar U omgezet in
is natuurlijk een lachertje,'De vinger I plutonium (Pu), dat ook als brand
in de pap'-teorie, als zou Nederland wer-I stof kan worden gebruikt. Door deze
kelijk kontrole kunnen uitoefenen op I methode wordt de hoeveelheid brand
wat West-Duitsland met het verrijkt u- I stof voor kerncentrales met een
ranium doet, moet sterk gerelativeerd i faktor 20 vergroot.
worden. In dit verband is het goed er i
op te wijzen dat W-Dld. gedreigd beeft i
om zelf een U.C.-fabriek te bouwen als 1 'N.P.V: non proliferatie verdrag.
Almelo niet uitgebreid zou worden. IDit verdrag probeert de verdere ver
Men kan zich verder afvragen of de U.C. I spreiding van kernwapens tegen te
fabriek wel rendabel zal zijn i.v.m. , gaan. Het vreedzaam gebruik van
de concurrentiestrijd met Eurodiff. kernenergie moet echter worden be-
Het argument van de werkgelegenheid dan? vorderd.
Op de eerste plaats vereisen de werk-
zaamheden voor een deel technologisch
hoog geschoolde vaklui. Verder zijn de
kosten erg hoog. Kan men dit geld niet
beter gebruiken om op een andere manier
werkeloosheid te bestrijden???

o
o

'3inds kort hebben we de besc}likking over
'een nermimente ruimte, die we voor de stroom
groeT' kunnen inrtchten. Voor die inrichting
hebben we nodig:
een kast/stelling o~ lange nlanken voor de
opsTag van dokumentRtie en ander matel'iaal
voor de StroomRroen.
!leeft u iets, ~eem d~n kontakt OD met
Vondelstraat 6, Nijme~en of bel naar
0RO-??~40A. GraRg zo snel mogelijk.
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22 nov.

26 nov.

26 nov.

december

" "5v.oor r.

december

Plenaire vergadering~

20.00 u. in het P.M~V.,

GyotstrRat 11.

L'lndelijke v"rgadering
S.S.K. in Utrecht.

Ariti-repressiedag in de
Mensa, Prof. Weliestr.,
Nijmegen.

: Volgende nlenaire ver
o;aderin,g

Onderstroom 7koint uit.

~ENe: .
'-----------------

·.ftI
OPROEP OM JE TE ABONNEREN

We krijgen VPOy ons werk geen subsidie.
Het g~ld waarover we bes,chikken is afkomstig
van giften van mensen, d'Î\~ons werk steunen.
Om onze aktivi tei ten, ZÓ!ÜS de komende demon
stratie in Almelo en de \I. i tgave van di t blad,
te kunnen voortzetten hebbeb we geld nodig.
Je steunt ons door een abonnement op
"Onderstroom" te nemen.
/\.ls je 5'gulden (en liefst meer) ove:nnaakt op
gironummer 3767600 t.n.v. penningmeeoter
S.S.K., Vondelstraat 6 te' Nijmegen, dan steun
je niet F.tlleen ons werk, maar kri.jg ;je ook een
jaar lang informatie (ongeveer eens pe~ maand)
over kernenergie en de strijd daartegen.
Mensen buiten Nijmegen worden verzocht omf5,
extra over te maken L y. b. portokosten.

NEEM E~N ABONNEMENT EN WORDT AKTIEF!! !
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ALMELO-MANIFEST

Het argument dat de ultracentrifuge
fabriek bijdraagt tot een vermindering
van de werkeloosheid in Twente, berust
niet op feiten. De uitbreiding levert
maar weinig permanente arbeidsplaat
sen op. Voor hetzelfde bedrag dat de
regering nu in ultracentrifuge wil in
vesteren, zou veel meer werkgelegen
heid geschapen kunnen worden in zin
volle sektoren. In de energiesektor
valt te denken aan investeringen als:
De produktie van apperatuur voor stad.
en wijkverwarmingsinstallaties; van
warmtepompen voor woningen flats en be
drijfsgebouwen; aan de ontwikkeling en
de produktie van technologie en appe
ratuur t.b.v. de toepassing van zon
ne en windenergie; ontwikkeling van mo
derne exploratietechnieken en produk
tie van apperatuur voor de winning van;15' ~~t_~2~_~2!!!~t~t!!!!~~~~~
steenkool alsmede de produktie van nie
we technologieen voor de toepassing in B il'- h ft h t l"f t'. d raz 1e ee e non pro 1 era 1e-
de steenkoolindustr1e voor e z.g. verdrag (NPV) dat de aangesloten lan-
Total Energie-installaties en warmte- den verplicht geen atoomwapens te maken
terugwinningssystemen. De Twentse ma- niet ondertekend. Overigens biedt ook
chine fabrieken leveren hiervoor een dit verdrag nauwelijks garanties tegen
goede basis. de verspreiding van atoomwapens. Er

is slechts controle achteraf en elke
,ondertekenaar kan het verdrag met een
termijn van drie maanden opzeggen.
De kontrole gebeurt door het interna

Op uitbreiding van de UeN wordt zeer tionale atoombureau (lARA), maar de
sterk aangedrongen door West-Duitsland ze controle is niet meer dan een vast-
Het heeft een deel van het verrijkt stelling achteraf dat er splijtbaar
uranium nodig voor de exportorder aan ateriaal is verdwenen. Sanksies kan
Brazilie, voor levering van de kom- de lAEA niet opleggen.

plete nukleaire cyclus: 8 atoomcen
trales, een brandstofstavenfabriek
v~~rijkt uranium, een verrijkings

In de ultracentrifuge fabriek in Alme- en 8pwerkingsfabriek.
10 wordt verrijkt uranium geproduceerd. Brazilie kan dan beschikken over bei
Uraniumverrijking behoort tot de gevoe de gevoelige technologieen: verrij
lige technologieen, die een sleutel- king en opwerking waardoor de stap
positie innemen bij het vreedzaam ge- naar een eigen atoomwapen zeer klein
bruik van atoomenergie en de produk- is geworden. Volgens dit contract
tie van atoomwapens. De technologiee. krijgt West-Duitsland toegang tot na-
van de vreedzame atoomenergie zijn tuurlijk uranium van Brazilie, waar-
bijna identiek aan die voor het maken mee het zijn eigen atoomprogramma
van splijtbaar materiaal voor atoomwa-îveilig kan stellen.
pens. De technologie van de splijtings ,
bom is nauwelijks meer geheim en niet 4. !!t~~H.!!.:._,!g!!:.~!t!_1!!?!~!1!~
erg moeilijk. Momenteel is de versprei1
ding van atoomenergie het belangrijk- 'Brazilie wordt beheerst door een mi-
ste kanaal voor de verspreiding van litaire dictatuur die zich schuldig
atoomwapens. maakt aan een voortdurende schending

van de mensenrechten. Brazilië streeft
naar hegemonie in Latijns Amerika en
voert een wapenwedloop met Argentinië
In dat kader zou een eigen atoombe
wapening goed passen. Verschillende
Braziliaanse regeringswoordvoerders
hebben verklaart, dat een eigen atoom
bewapening onontbeerlijk is.
De snelle economische groei in Bra
zilië is ten koste gegaan van de armen.
Terwijl het BNP in de afgelopen tien
jaar met + 25~~ groeide, zijn de re
eele lonen van de mensen met ong. 50%
gedaald. Een kapitaalsintensieve tech
nologie zoals de atoomenergie zal de
schuld van Brazilie nog verder opdrij
ven, waardoor de situatie van de ar
men nog verder zal verslechteren.
Bovendien heeft Brazilië de beschik
king over o.a. grote hoeveelheden wit
te steenkool.



De ultracentrifuge fabriek in Almelo
is .niet alleen gericht op Brazilië
en de behoefte aan verrijkt uranium
in West-Duitsland, Nederland en Groot
Brittannië, maar als onderdeel van de
verkoop van reaktoren door de West
Duitse industrie, ook op de wereld
markt. Het aantal mogelijke kopers
neemt snel toe, ook onder de diktatu
ren in Afrika, Azië en Latijns Amerika
Iran, Indonesië, Zuid-Afrika, de Fi
lippijnen en verschillende andere lan
den. Twee faktoren spelen een rol:in
de eerste plaats ontstaat er dDor~groei

ende protesten in de geindustria.li
seerde landen toenemende onzekerheid
over de toekomst van de atoomenergie
daar. In arme landen zijn het met na-
me de diktaturen die nog bereid zijn
de grote financiele ofeers te brengen
die voor een atoomenergie programma
noodzakelijk zijn. Doordat veiligheids
maatregelen prijsverhogend werken is
de kans dat in deze landen minder streng
de hand wordt gehouden aan veiligheids
eisen reeel. Daardoor loopt de bevol
king, de wereldvrede en het milieu di
rekt gevaar.
De invoering van deze kapitaalsinten
sieve en technisch hoog ontwikkelde
vorm van energie opwekking is zeker
niet in het belang van de bevolking
in de ontwikkelingslanden en zal de
afhankelijkheid van de geindustriali
seerde landen alleen vergroten.
Het afzetgebied in de industriele we
reld is waarschijnlijk aanzienlijk
kleiner dan ingeschat. Vandaar dat de
afzet van de UCN in Almelo uiteinde
lijk in toenemende mate in de derde
wereld terecht moet komen wil men de
opgezette fabriek niet stil hoeven te
leggen.

7. West-Duitsland als atoommacht?------------------------------
In West-Europa bestaat het gevaar dat
na Groor-Britannië en Frankrijk nu ook
West-Duitsland de beschikking krijgt
over atoomwapens: hoewel West-Duits
land op eigen srondgebied geen atoom
wapens mag produceren, krijgt het de
beschikking over de middelen die het
mogelijk maken in korte tijd een atoom
macht op te bouwen.

Een aantal West-Duitse politici heeft
herhaaldelijk verklaard atoommbewa
pening na te streven. Daartoe zullen
enerzijds de nauwe nukleaire samen
werking mer lande die het NPV niet
hebben ondertekend. zoals Brazilië
en Zuid-Afrika, en anderzijds de op 
bouw van een eigen atoomindustrie,
kunnen bijdragen. Vaak wordt gesteld
dat Nederland in Urenco moet blijven
om invloed uit te oefenen op de west
Duitse exportpolitiek en via de Nu
clear SUppliers Club. op de wereld
politiek. Voor alsnog zijn de resul
taten van de inspanningen op dit ter
rein minimaal en er zijn geen aanwij
zigingen dat dit in de toekomst we
zenlijk anders zal worden.

Uitbreiding van de ultracentrifuge
fabriek is een sterke stimulans voor
de ontwikkeling van de atoomenergie in
Nederland, West-Duitsland en Groot
Brittannië. Voor het probleem van ra
dioaktief afval is geen oplossing
gevonden die veiligheid garandeert
voor mens en milieu gedurende de tien
duizenden jaren dat dit afval gevaar
lijk blijft. Er wordt bovendien ge
steld dat de kans op ongelukken met
atoomcentrales, transport en afval
verwerking klein is. maar de gevol
gen zijn mogelijk onvoorstelbaar groot

Door de invoering van atoomenergie
wordt de bevolking voortdurend bloot
gesteld aan de risico's van diefstal
en misbruik van splijtstof of sabo
tage van atoomcentrales. Daarom is
er een absolute beveiliging. bewaking
en kontrole nodig van mensen, trans
porten en installaties. Hierdoor zou
er een klimaat kunnen ontstaan dat
negatieve konsekwenties heeft voor
de burgerlijke vrijheden van mensen
en groepen in de samenleving.



SSK
ïä!idelijke
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Het wordt steeds duidelijker dat
het mogelijk is te voorzien in de
energiebehoefte op middellange ter
mijn door oplossingen die verspil
ling tegen gaan. Ook zijn er verschil
lende technieken om nieuwe energie
bronnen te benutten. Deze besparin
gen en alternatieven zouden door een
gerichte politiek sterk gestimuleerd
moeten worden.

Tot nu toe is de atoomenergie een
zijdig gestimuleerd door steun aan
bedrijven en wetenschappelijk onder
zoek. Alternatieven zijn onvoldoende
onderzocht. Gezien de enorme hoeveel
heden geld die door overheid en be
drijven reeds gestoken zijn in de
ontwikkeling van atoomenergie, be
staat er grote druk om atoomenergie
on grote scha~l verder in te voeren,
Een verdere ontwikkeling van atoom
energie legt beslag op een zO gro-
te hoeveelheid kapitaal dat daar-
mee de weg naar een nieuwe energie
politiek wordt geblokkeerd.

GEEN UITBREIDING VAN DE ULTRACENT~l-

roGE IN ALMEW I I I

N.a.v. Almelo~kties:

De organisatiestruktuur voor voorbe
reiding van akties in Almelo ziet er
als volgt uit:
De eerste voorbereidingen voor akties
in Almelo zijn getroffen door het Al
melo-overleg (AO). Formeel bestaat
het Aa uit het LEK en Almelo- beraad.
In het Almelo-beraad zijn anti-impe
rialisme- en vredesgroepen gebu~deld.

In het Almelo-overleg zal op eigen
voorstel de SSK ook opgenomen worden.
Dit Almelo-overleg, dat in princie-
pe het beslissingsorgaan is, gekon
troleerd door een regelmatig bijeen te
roepen Almelo-platfo~m (alle groepen
die tegen Almelo mee mobIiISeren), is
in feite ook uitvoerend orgaan, het
geen blijkt uit het gehanteerde·kri
terium voor deelname in Aa. namelijk
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aktief meewerken aan aktiviteiten.
Tot nou toe zijn de volgende dingen
gedaan:
1) Opstellen van manifest (zie hier

boven)
2) Uitgave van Almelo-bulletin, dat in

een oplage van 1000 verspreid wordt
onder aktiegroepen en partijen (en
niet onder de plaatselijke bevolking)
3) Eerste werkzaamheden aan Almelo-

krant die ter zijner tijd verspreid
zal worden onder de Nederlandse bevol
king.
Als de SSK opgeftOlllen wordt in het
Almelo-overleg dan ziet de organi
satie er schematies als volgt uit:

Almelo-o'terleg

/1 "LEK Almelo-beraad
SSK Braz. kOlll.
PPR Pax Christie
Strohalm e.a.

net manifest met amendering staat
hierboven.

EEN SNELLE KWEKER
AAN HE1" wooRO •••
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ZOMAAR, EEN WOLKJE .

OP 1juli van '11 t jn'lr
steeg uit e,n gebouw bij
een verrijkin~sfabriek in
Pterrelatte in Frankrijk
een kleine giftige wolk

omhoog, 60m. hoog en '3km.
breed. Het ging hier om de fa",:
brikage "an de belangrijkste
~ugsennrodukten uit de uranium
kring] 001', ri. L uranium-hexa
fluoride (U?5), een giftig noe
der, dat tn aanröld ng :net luc1".t
onlost en bij 56 C g~svormig

'is.

Het ongeluk deed 7.ich voor,
toen een leiding brak, en dui
zenden kilogrammen UF6 naar
buiten stroomden. Niets bijzon
dera overigens •. Zoiets komt in
Frankrl;j k een naar ke~)P'tler

jaar voor. 'Waarom zouje1af.!
ook alarm slaa~?' Er be~tóbd im
mers nauwelijks·.'!evaar. dat·om
wonenden terstnn(i gedood wer
den • MhOolJte d(\P de hele zaak
in de doof~ot zoU verdwijnen,
voordR.t de "hevolldn<s er lucht
van kre",g.

D~.aromgirt.gen er geen :alarmsi
renes. De gemee~ten onder de
gi~wolk wer~enniet gewaar
schuwd, arbeidérs werden niet'
med; es onderzocht: "flen kraan
drijver die midden$n' de wolk
terecht kw9.m WEl'rd hélemaal
vergeten. Alles werd er aan
gedaan om de aard van het 5e
beuren te" vers111ieren . 'Nant de
wolk was"gevaarlijk" voor de
autoriteiten, die,tenslotte
steeds weer verzekerden, dat
de atoominduMrte'lde schoon
:'lte en veil,igste" is,en dat
een "rnsti.g ongeluk ondenk
baar is.

Toen duideU.ik werd dat het on
geval niet geheim gehouden kon
worden, probeerden deautori
teiten de aandacht a'" te 1e1
dAn; door in te haken ~~ de
"hetzige aanvall en" Vf\n de 1\.,
toomenergietegenst'lnders, die,
misbrl.l<k maken'v'l.n een voorv'11"
om zo de "le'vensR.derVán onze
maatsch~p';lijtetrerfen"
Een exnert van de E.P. ( Ie
franse e1.ektriciteitsmij.)
beweerde' zelt's, dat radio- ak
tieve straling helpt tegen
kanker, om meteen daarna te be
weren, dat in het geheel nie ...
mand aan zulke straling heeft
blootgestaan.
De resultaten vS.n medies,e on
derzoekingen werden bekendge
maakt, nog voor deze onderzoe
kingen afgesloten konden zijn.
Wel is bekend dat op "'5 jUli 'Rl
vaststond dat van de 1'?2 onder
zochte mensen er slechts" 26,
geen vergiftiging hadden opge
lopen.

Dit ongeval is een voorbeeld
van de slechte arbejlersom
standigheden.
Bij Pechinèy. die de eigenaar
is van de fabriek.
Ze wil alles OP alles zetten
om de grootste UF6 leverancier
van de wereld te worden, daar..
om werd de produktie ih :3 jaar
tijd ?l maal vergroot, terwijl.
het aantal'arbeidsplaatsen(548)
met slechts 12% steeg.
Om het produktieplan btj te
houden maakt men overuren,
wordt aan tijdelijke krachten
gevaarlijk en smerig werk uit~

besteed. Men sleutelt haastig
aa!1 installati.es. waar gewerkt
wordt met gevaarlijke giffen
als: fluor. chloor, trifluor
en u~nium, waarvan naar of
fi.ciele normen niemand meer
dan 25mg. per dag mag inhale
ren •

(vertaald uit "Le nouvelle Obsel"Vateur")
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in de urine. De bedrijfsarts
verzekerd: "dat is een goed te
ken, U $cheid t uranium ui t'f.
Ofschoon zi.ch dagelijks ver
giftHgin~en voordoen, is er
slechts 'ens per jaar een me
iiese kontrole.De radioaktie
'Ie besmett·inp; van het· personeel
tie in 1974 ~ier REM p~r per
soon bedroeg, is sindsdien
staatsgeheim.

••
•DORTMUND

Demonstreren
vóór Kernenergie

Maar wie maakt zich druk om
normen, ··als het om de grootte
van 'le staat en de fi!'lllB Pe
c}1.iney gaat?
A~gelopen februRri,toeh een
maximum aan -!"luor en urani.um
in het lichaam van 37 arbeiders
gevonden werd, wees een onder'"
zoe k ui t .dat :eveneens 37 para';'
graven van de veLUgheidsvoor'"
schriften niet In acht genomen
waren.Op 30 juni (2dagen voor
het ongeval) waren 48 '1001"
schriften niet DI'lgeleefd.
Alle'a'rbeiders hebben uranium

Donderdag 10 nov. vond ~r een
door de DGB (:Deutsche Gewerkschafts
Bund) georganiseerde demonstratie
vóór de (ver&ere) uitbouw van kern
centrales plaats.
Werkgevers, zoals Siemens, elektri
citeitsbedrijven en bouwbedrij:ven
'lau kerncentrales k~egen via het
verstrekken Van betaalde verlofdag
met een ekstra uitkering, 40.000
Westfalers samen in het stadion van
Dortmund. Dit gebeurde onder het
motto: "Wij laten ons onze arbeids
plaatsen niet door atoomtegenstand
ers en chaoten afnemen".
Eén van de sprekers in..het· stadion,
de heer Loderer (lid van de Siemens
"Betrie,bsrat") vertelde' dat i.n zijn
bedrijr' door vele mensen. te o.ntslaan
voor vele· ande.ren ,de arbeidsplaats
bewaard bleef! Tegelijkertijd werd
de leus gehanteerd:"door kernenergie
meer arbe:l.dsplaatsen Pl.
---Opvallend was dat geen der
sprekers zich uitliet over de ge
varen van kernenergie •.
Deze demonstratie kan gezien worden
als een se:l.ntje van het DGB aan de
SPD-partijdag, die rond de 19-de
plaats zal vinden.

Wat deed de anti-kernenergie bewe
ging?

In de eerste plaats stonden er
mensen met anti-kernenergie infor
matie bij de ingang van het stadion,
om tegen-informatie te geven.
Enkele ervaring.en van deze mensen
waren bv. dat één van hun tafels
door een dronken pro-demonstrant
omgeschopt werd, terwijl er regel
matig geroepen werd, dat ze maar
naar de DDR moesten gaan.
Opmerkelijk wcts, dat op deze demon·
stratie geen grote politiemacht op
de been was, dat er geen spandoeken
in beslag genomen werden en da~er

niet gefouilleerd werd, .zoals b-ij
de Kalkar-demonstratie het geval
was.

Op de tweede plaat" belegd.e. de.
anti-kernenergiebeweging, op. het
zelfde tijdstip als de demonstratie
een perskortferentle op enkele honder
den meters van het stadion.
Op deze perskonferentie werd een
CFDT (=franse vaKbond) rapport ge
pUbliceerd, Viat de aandacht vestigt
op de voor de gezondheid schadelijke
arbeidssituatie inde opwerkingsfa
briek in le Hague.
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De konklusies van de SNPEA/CFDT:

- onmiddellijke stopzetting van de
fabriek in le Hague voor ongeveer
6 maanden om de meest dringende
reparaties uit te kunnen voeren,
die voor een juis'te opwerki.ng
noodzakelijk ,is~

- aanpassing van de fabriek in
Marcoule aan branastof met hoge
stralingsdosis, waarbij met de
ervaringen in le Hague rekerdng
gehouden wordt.

- alle voorbereidingen voor de bouw
van een opwerki.ngsfabriek dienen
zolang stilgelegd te worden, tot
de huidige installaties bewezen
hebben techniCa te kunnen funktio
neren op industrieel nivo.

- geen verdere opwerkingsverdragen
met centrales in het buitenland
en annulering van alle reeds ge
sloten verdragen (~betekent
dat Borsele met haar afvalstoffen
blijft zitten)

binnenland

Toegevoegd wordt nog het volgende:

"Wij nemen een volledig ander
standpunt in dan de COGEMA (=een
komercieel bedrijf dat de fabriek
in Le Hague overgenomen heeft van
de overheid) die in de opwerking
van bestraalde brandstof een heel
allerdaags bedrijf ziet en daarmee
de risiko's van een industrie, die
voor arbeiders en bevolking al ge
vaarlijk genoeg is, nog verhoogt.
Wij eisen dat de opwerking van be~

straalde brandstoffen een overheida
aangelegenheid wordt, in handen van
een openbaar lichaam.
Wij, eï..sen dat de fabrieken van le
Hague en Xarcoule onmiddellijk in
handen komen Van de CEA. (= franse
staatskommissie van atoomenergie)
Tijden~ de perskonferentie werden

er opnamens gemaakt door de west
duitse TV-ploeg Van "vor Ort" die
hun programma,op 28 nov. op WDR-3
uitzenden.

Bovengenoemd rapport (ong. 40
pagina's) wordt door de SSK-info
groep vertaald en is binnenkort
verkrijgbaar.

buitenland

De kontaktgroep (binnen-buitenland)
heeft sinds 1 november de volgende
aktiviteiten ontwikkeld:

1. Landelijke SSK-verg. in Utrecht
op 5 november. Aanwezig waren

Gyusi, Ries, willem, Desiré, Ruud.
Hier werden door SSK-Nijmegen de vol
gende voorstellen gedaan en aangeno
men:
- De SSK moet naast LEK en Almelo

Beraad een plaats krijgen in het
Almelo- Overleg.
- De SSK stelt voor het Almelo-mani

fest uit te breiden met een antwoord
op de vraag waarolll, ondanks de aanwe
zigheid van een aantal goede alter-

natieve energievormen, kernenergie
toch ingevoerd wordt. Benadrukt moet
worden dat winstmotieven de doorslag
gevende faktor zijn in het energie
beleid en niet de maatschappelijke
behoeften.
- De landelijke SSK stelt voor om de

leuze: "geen uitbreiding van de
UC in Almelo" te veranderen in "stop
de UC in Almelo".
- SSK-Nijmegen zordt voor herziene ver-

sie van "vijftig vragen en antwoor
den" aan de hand van bij Tem Bran* inge
komen kritiek.
2. Op 8 Nov. Almelo-Platvorm vergade

ring in Utrecht. Aanwezig waren
Willem en Ries. De SSK voorstellen



t.a.v. het manifest en de leuze wer
den in die vorm afgewezen. Dit op
grond van het feit dat binnen de be
weging tegen Almelo zoveel mogelijk
groepen en partijen gebundeld moeten
kunnen worden en het kon volgens de
meerderheid niet als in het man~fest

"radikale" uitspraken staan. Zo mocht
b.v. het wordje "winst, er n1$t illill
OpvaUelld was de geringe solidari
teit van de kant van andere BBK
groepen (utrecht) die het landelijk
SSK voorstel plotseling niet meer
steunden. De vere;adering was door
de SSK-Nijmegen ~iet goed voorbereid.
~t kon ook niet omdat de benodigde
stukken niet aan ons toegestuurd
waren. Het beleid m.b.t. de uitnodi
ging voor de vergadering was verwer
pelijk: SSK-Nijlllegen was niet uit
genodigd, ook niet IKB en KEN, ter
wijl beweerd werd dat alle groepen
eb partijen die Almelo-më& (zouden
kunnen) organiseren uitgenodigd wa
ren, inclusief CDA. VVD en Boeren
partij •••••••
3. Met het oog op de Kalkarevaluatie

is op dinsdag 8 Nov. een brief
gestuurd aan alle SSK-groepen in het
land. met het voorstel tijdens deze
bijeenkomst te discussieren over de
perspectieven van de antikernenergie
beweging aan de haad van de SKK (Stop
Kalkar Komitee) verklaring. Deze werd
meegestuurd.
4. Op 10 Nov. werd in Dortmund in de

W8stfalenhallen een perskonferen
tie gehouden door kernenergietegenstan'
ders n.a.v. de demonstratie v66r kern
energie,
Aanwezig waren, zij het door een mis
verstand wat laat, Gyusi en Ruud.
Voor verslag hiervan zie elders in
'Ortder-stroom' •
5. Op 12 Nov. in Utrecht evaluatie van

Kalkar. georganiseerd door het LEK
Aanwezig waren: Jan, Gyusi, Piet,Ine
ke, Desir&. Lies,Herman, Sible en Ruud
Het aanvankelijke programma zag er
als volgt uit: Video opnamen Vara en
Duitse programma's over Kalksr; Rai
ner Schmidt over de repressie in Duits
land; F9rd1 Spit over de functie van
demonstraties tegen kernenergie; Jan
van Arkelover de demonstratie in Kal
kar; Ruud Bökkering over de georgani
seerde linkse beweging m.b.t. de Kal
kardemonstratie en nieuwe perspectie
ven; en tenslotte een diskussie over
de organisatie van de beweging tegen

/t
kernenergie aan de hand van een stuk
uit Utrecht en een stuk uit Nijmegen.
Dit programma werd op voorstel van de
SSK-Kampen gewijzigd met als argument
dat dit programma niet eerder bekent
lias en in de groepen niet besproken
had kunnen worden.
De invul1 ing van het programma zag er
daarna als volgt uit: eerst hield Rai
ner zijn praatje. hij gaf een overzich
van de geschiedenis in Diutsland van
de antikernenergiebeweging en de re
pressie van de kant Val!. de staat.
Bij eindigde IIISt enke'le oplllerkingen
over de gebeurtenissen in Stutgart
Stammheim.
Vervolgens werd aan de hand van vragen
en opmerkingen uit de zaal de Kalkar
demonstratie geëvalueerd. Nagenoeg
algemene kritiek was er op de rol van
het LEK tijdens de voorbereiding voor
Kalkar .De discussie over de organisa
tie van de beweging zal voortgezet
worden in de landelijke vergadering
van de Stroomgroep.
Overigens: Gyusi heeft tijdens deze
bijeenkoet contakt gelegd met de Ja
panse antiekernenergiebeweging, Er
komt een uitwisseling van .ffiesjes
tegèn kernenergie tU8sen de VS, Js
pan en Nederland.
6. De SSK vergadering is met een be-

geleidende brief door Arno en Ruud
verstuurd aan : CPN. Industriebond NVV
NVV-jongerencontact, fem-soc groepen,
SOKH, nSN, KWJ. VJV.

Toekomstige aktiviteiten:
- 17 nov.: bijeenkomst van SSK-Nijme

gen, SSK-Eindhoven e. mensen uit
Utrecht over regionale en landelijke
structu~r van de kernenergiebeweging
(antie dus) op grond van bet model
Nijmegen.

- 18 nov,: SSK Arnhem vergadert.
- 20 nov,: Landeskonferenz NordRhein-

Westfalen in Duisburg.
25 nov,: Regionale vergadering in

, Arnhem en antikernenergiemanifesta
tie in Essen.

- ,26 nov.: Landelijke vergadering SSK
en antikernenergiemanirestatie in
Keulen.

- 27 nov.: Antikernenergiemanifesta
tie in Dinslaken,
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ruud bökkerink in doomro~e :

VASTBERADENB"

NElast de al sinds de ?de we
reldoorlog gevoerde strijd
tegen de atoombom heeft
zich de strijd tegen de

vreedzame toepassing van kern
energie pas laat ontwikkeld, zo
wel in Nederland als :In de reat
van de wereld. It.fgez:len van en
kele individuele protesten van
verontruste burgers zoals tegen
de centrales ln .Borsele en Do
dewaard, heert het tot ong. 73
geduurd alvorens de strijd tege
n kernenergie een enigszins
breder karakter kreeg. Dit kon
o.a. ook gebeuren door een
blunder van de toenmalige rege~

ring. n.l. de invoering van de,
,,, hef'f':lng voor de "inanciering
van de snelle kweekreaktor in
Kalkar, wa~rmee enerzijds ieder
eeJ:! via zijn elektriciteitsre
kening met het fenomeen Kalkar
gekonfronteerd werd en ander
~ijds tegenstanders een goed
aktiem:lddel(n.l. weigering van
de heffing) in handen kreg~n
om aan hun verzet meer publici
teit te geven. Naast het anti
Kalkar kommitee, dat bestond
uit leden van de progressieve
partijen ( p.v.d.a. p,p.r.
p.s.p. c.p.n•• ) en dat als zo
danig het weigeren van de 3%
afwees als vorm van burgerlijke
ongehoorzaamheid, ontstond de
stroomgroep otop Kalkar, met
al! doel lowel het helpen van
de weige:ra$ra in geval van

moeilijkheden, alsook de ver·
breding van de strijd tegen
kernenerg1~. De beweging is
ontstaan vanuit de milieugroe
pen"die in toepassing van
kernenergie een ekatra aanslag
zagen op het toch al,geteister
de milieu en niet vnnu1t de lin
kse beweging die nauwelijks of
geen aandaoht besteedde aan het
kernenel~ie probleem dan wel
over de problemen l1chtvaardie;
heenstapten. Pas de laatste 1t
á 2 jaar in Dul tslatld en sinds
kort ook hier en daar in Neder
land, ontstaan uit de linkse
beweging een steeds grote~ wora

deelide sMlenwerklng met de ànti
kern.nel~ie beweging. De Stroom
groep Stol) Xalltar, diE! al gauW
Stroom&:roep Stop Ke~~energiè
ging heten, stelde itif!lb 1>011
t:i.ek oentra"! op teneittde zo
veel mogelijk verontruste bur
gers in zic~ tè kUnnen verzame
len. Oertt~äal in die strijd
staan de eMotionele argumenten:
kernoentrales zijn gevaarlijk,
beSMèttelijk en kunnen ontplof
fen. Hierd~or wordt voorbijge
gaan aan een belangrijk punt,
n.l. dat de antikèrnenergiebe
weging een politieke strijd
moet voeren juist omdat kerne
~ie het produkt is van een
menG-en m11ieuvl~andig systeem •
In ieder reva1 kon een duide
lijke pol tieke strijd niet ge
voerd wo~den. Aktiviteiten van



de stroomgroep vormden dan ook
publiciteitskampagnes, handte
keningakties, kerkenakties en
het organiseren van demonstra
ties zoals in Kalkar, Borsele,
Onstwedde. Utrecht en Kalkar nu.
Naar aanleiding van de demon
stratie in Borssele werd het
landelijk energie kommitee op
gericht (LEK) als overkoepe 
lend orgaan en samenwerkings
verband van'milieugroepen en
partijen (Pl'R en PSP) diezich
tegen de huidige atoomplannen
verzetten. Na de demonStratie
in Borssele verloor de bewe
eing al gauw haar elan ( het~
geen wellicht voor een deelte
maken had met de demonstratie
daar, in kwalitatief en kwan
ti tati,ef oDzicht), en ondanks
het feit dat in de 2e helft
van 1976 de kwestie speelde
van ne leverin~ van reakto~

vaten aan Zuid:Afrika, brand
den de aktiviteiten op een
laag pitje. Ook in Nijmegen
wao dit zo waar een paar men
Bende lopende zaken afhandel
den en aan ~nvragen voor in
formatie op scholen, vormings
centra e.d. tegemoet kwamen.
Tegen. januari van dit jaar
bloeide de beweging weerop enis
sindsdien, ook in Nijmegen, al
leen maar groter geworden. De
belangrijkste impulsen hiertoe
vbrmden in dele plaats de suk
,sesvolle strij d in Wyhl en
Br~kdorf en op de 2e plaats de
opkomende protesten van Duit
sers en Nederlanders in het
grensgebied van Groningen te 
gen de mogelijke opslag van.
radio-aktief afval aldaar. De
pevolkin~r 'ter plaatse organi
se~rde een mobiele demonstra
tie die door hetLEK ondera
steund werd. Ook heeft het LEK
de aanzet gegeven de BSA (be
weging stop atoomplannen ) een
bundeIing van allerlei groepen
die een andere energiepolitiek
voorsta.an zonder kernenergie.
De B3Aheeft de manifestatie
in Utrecht in aprnjl georga
niseerd, een tamelijk vrijblij
vende happening met allerlei
optredens die bedoeld was om
uiting te geven aan het massa-
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Ie protest tegen kernenergie
en een andere energiepolitiek
t'e ei sen. De opkomst viel, te
gen, welliCht ook omdat men in
steeds bredere kringen begon
ill te zien dat op deze wi.jze
kernenergie niet wordt' tegen
gehouden.Om dat te bere.iken
moet de beweging verbreed wor
den, duidelijker doelstel1ing~

en krijgen en als het nodig is
hardere akties gebruiken. Het
g'€!loof in stopzetting van het
atoomprogramma langs parlemen
taire weg, also~ in,het parle
ment beslissingen worden geno~

men, is in veel kri,ngen nog
rotsvast. Deze parlementaire
illusie heeft ook een belang
ri.jke rol gespeeld in de nogal
behoudende opstelling van het
LEK t.a.v. de demonstratie'jn
Kalkar.
In april· wer'd het plan opgevat
om in Kalkar een grote demoh~

stratie te organiseren., De ver
zamelde BI (aktiegroepen) in
Nord Rein Westnhalen nf.llllen de
organis'ltie op' zich en planden
een manifestatie vlakbij de '
centrale. De oproep die in ju
li gefoxmuleerd werd vormde
als zodanig een kompr9mis tus
sen de meer neutrI'Lle BI en ge'...
weldloze kernenergietegénstan
ders enerzij dsenllleer·'milli
tante aktievoerders diè zich
niet langer met vage beloftes
aan het lijntje laten houden ~

en derhalve hardere aktiemidde
len als bouwterreinbezetting
voor een gerecht~aardigde

strijdmethode houden, ander
?ijds. Er kon zodoende een
breed verbond ontstaan waarin
ook het LEK zich zou hebben
moeten vinden, dat ill'l1Î1dels
herhaaldelijk geëist .had dat
de demonstratie een geweldloos
verloop zou moeten hebben. Het
afzien: van een bouwterreinbe-
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zetting op 24 september bood
daartoe, althans van d.e kant
van de demonstranten, een ga
rantie. Grote verontwaardiging
ontstond dan ook in de SSK Nij
megen toen vernomen werd dat
in een LEK-vergadering verno
men werd dat het LEK de Duit
se oproep mede had onddrtekend
De SSK Nijmegen nam dan ook
het volgende standpunt in:
1. Wij zijn solidair met de

vaak vervolgde en als ek
stremisterl afgeschilderde
Duitse kernenergietegen
standers

2. Wij weigeren de hetze van
de Duitse pers en de split
singsmannoeuvres van de
overheid in de kaart te spe
len

3. Wij staan samen met onze
Duitse vrienden'op ons de
mokraties recht te demon
streren daar waar wij dat
willen en niet daar waar de
genen die atoomcentrales
bouwen ons dat toestaan.

Het voorstel van het LEK werd
toen teruggenomen. Wat ecl!1ter
bleef was een tamelijk.legalis
tiese houding (versperringen
mogen hoe dan ook niet genomen
wordwn), en daarmee de kane op
op een splitsing. Tijdens een
vergadering in Utrecht van de
LEK voorbereidingsgroep heeft
de SSK-Nijmegen samen met
Duitse vrienden geprobeerd
het standpunt van het LEK te
veranderen.
Er ontstond een situati'e waar
in een groep die welliswaar de
oproep mede ondertekend had
maar geruime tijd geen bijdra
ge aan de organisatie en aan
diskussies over de demonstra
tie leverde, het bestond om
een standpunt aan te nemen dat
regelrecht tot een splitsing
kon leiden. De gevoerde diskus
sies die zich vooral toespits
ten op de vraag in hoeverre
hetLEK zich solidair moest ver
klaren met de.Duitse aktiegroe
pen op basis van de oproep en
of het recht op demonstreren
mede bevochten moest worden,
hebben de feitelijke voorbe
reiding sterk geremd.
Pas op de laatste woensdag
voor de demonstratie ontstond

er duideli.ikheid. Het LEK nam
een standpunt in dat in fei-
te een solidariteitsverklaring
met de Duitse groepen beteken
de. Een korte passage hieruit
volgt:

"Het LEK wijst het nemen van
politieversperringen van de
hand waar dat zal leiden tot
aantasting van het vreedaame
demonstratieverloop."

Deze ~ormulering leverde overi
ge ns nog moeilijkheden op m.b
t. het woord "waar". Dat heeft
gespeeld tot op de dag van de
demonstratie. Immers in de dis
kussie van de laatste vertrou
wensmensenvergadering werd
door enkele Nederlanders een
interpreta1;iegehanteerd, die
allang niet meer door de meer.J.
derheid. werd aangehr,crlgen.
Zelfs op het kritieke punt
waar het linksaf de wei in
ging en rechtsaf de toegesta
neroutewas'werd door een
lid van het LEK nog opgeroepen
om zich aan de voorgeschreven
route te.hou.den, overigens in
koor met·de Duitse CPN (DKP).
De handelswijze van hei LEK
vooraf en op de dag zelf hee~t

bij de SSK Nijmegen tot het
standpunt gelei.d dat een derg.
verbond zo."n demonstratie niet
magdrganiseren ena.lleen mag
dienen om ~rocessen te voeren
en te ondersteunen, publici
teitskampagnes te houden en
via de in het LEK vertegenwoor
digde politieke partijen druk
op het parlement uit te oefe
nen. Dit standpunt werd onlangs
op een LEK vergadering naar vo
rengebracht en helaas verwor
penl
Ondanks boven beschreven en
ook andere(Duitse) aanslagen
op het geyormde verbond, on
danks splitsingspogingen van
buiten de bewegin~ door de
overheid (Hirsch!) en ondanks
het massale intimiderende op
treden van het'Duitse repres
sie-apparaat (Wáardoor 10.000
demonstranten Kalkar niet be
reikt hebben) is de demo een
groot politiek en moreel suk
ses geworden. We hebben laten
zien dat weèen breed en eens-



gezind frtont vormen dat seri
eus genomen dient te worden
voor wat betreft haar verzet
tegen kernenergie, maar ook
wat betreft haar vasthouden
aan het recht op demonstreren.
Bovendien :Is gebleken dat de
strijd tegen kernenergie (net
als in MalvilIe) ook in inter
nationaal opzicht gegroeid is.
We zullen dat wat we door de
Kalkardemonstratie bereikt heb
ben niet mogen loslaten. Inter
nationale samenwerking in onze
strijd is noodzakelijk, ook al
omdat die gericht is op vaak
hliernationale atoomp:rojekten
die door multinationale onder
nemingen gebouwd worden. Een
v.b. hieI~an is Kalkar waar
aan meegebouwd wordt vanuit
Nederland door Neratoom waar
in o.a. Philips. V.M.F. R.S.V
participeren.
Daarnaast is het belangrijk de
beweging in Nederland te ver
breden. Een nauw samenwerkins
verband tussen linkse groepen
en partijen, zoals in Nijmegen
is noodzakelijk, maar ook zal
do P.v.d.A. nauwer bij de
strijd betrokken moeten woraen
dat in haar kiesprogram stel
ling neemt tegen Almelo en te
gen uitbouw vqn Kalkar. Deze
partij zal zulke uitspraken
waar moeten maken. OOk dient
de v~kbeweging nauwer bij de
strijd tegen kernenergie be
trokken te worden. Zij moet
vooral gemobiliseerd worden te
gen de volgende, vaak gebruikte
leugens van de atoomindustI'ie:

"Zonder kernenergie geen ener
gie zonder energie geen
werkgelegenheid"

en
"Zonder kernenergie komt de
ekonomiese groei tot stil
stand"

In het kort valt over deze 2
leugens het volgende te zeggen:
Er wordt'gesuggereerd dater

tekorten komen, momenteel staan
de kr~nten er weer vol mee.
Maar zoals bekend, een schaars
produkt levert meer op en kern
energie wordt dan betaalbaar.

2/
Je kunt ~ls monopolie- indu
strie een schaarste kreëren.
Wat betreft het werkgelegen
beide argumentdient de vraag
gesteld te worden: weegt het
argument OP tegen het feit dat

+

arbeidsplaatsen (en dan ook
nog vaak tijdelijk) geschapen
te worien om mens en milieu
vijandige atoominstallaties te
bonwen? Op dezlfdè manier kun
je je afvragen of we zo geluk
kig moeten ~ijn met de werkge
legenheid in een aantal takken
b.v. van de chemiese industrie
(ik denk aan Seveso. D.S.V.,
Philips, Dunhar en in de bew~

nenitlgsfndustrie • In een kapi
talistiese ekonomie waar er
sprRke is v~ een anarchie in
de produktie, die eon markt



kreert en pas achteraf vast
stelt of de ervoor gebruikte
maatschappelijk nuttig zijn be
steed of. niet en die het winst
principe als enige leidraad
hanteert en dat zaarder laat
wegen dan gezondheid van
mens en milieu, kan een atoome
nergieprogrammàzich makkelijk
staande houden.
We zullen samen met de mensen
uit de vakbeweging moeten
vechten voor een systeem waar
in de arbeiders zelf kunnen be
palen wat zij willen produceren
en waarin niet van net W1nst
principe wordtuitgegaan maar
van maatschappelijke behoefte.
Wat betreft de andere geciteer
de leugen: n.l. dat de ekono-i
miese groei tot stilstand komt
zonder kernenergie, dient er
hier op gewezen te worden dat
.dan de groei bedoeld wordt van
de winst en niet de groei van
het welzijn van de werkende
klasse. Tegenstanders van kern
energie willen niet terug naar
de steentijd, zijn niet tegen
de groei, maar tegen onbegrens
de winstgroei , wi.nst die al ..
leen gebruikt wordt voor inves
teringen in steeds weer nieuwe
industrie, die steeds meer
nieuwe en vaak nutteloze pro
dukten maken, en dat ten koste
van mens en milieu.

Konkrete perspektieven waarop
de strijd zich, naast boven
genoemde brede mobilisatie,
moet richten, vormen U.C.N~

Almelo en Kalkar. Op korte
termijn zullen akties gevoerd
worden tegen het ultra- cen
trifugeprojekt.Daarbij zal
deze stap in de eplijtstof
cyclus bekendheid moeten krij
gen.Veel aandacht zal dan ook
besteed moeten worden aan in
rormatie van de (plaatselijke)
bevolking. Het ultracentrifuge
projekt is eeQ Duits,Engels,
Nederlandse aangelegenheid.
Het wordt geleid door Urenco
waarin U.C.N. voor 1/3 parti
cipeert. U.C.N•. is op het ogen
ogenblik helemaal aan de staat
overgedaan,nadat eerst Philips

V.M.F.,R.S.V. en D.S.M. er
aandeel in hadden.Men heeft
dit samenwerkingsverband om
ekonomiese, maar ook om poli
tieke redenen opgericht.De
U.C.N. fabriek produceert
verrijkt uranium,dat als
brandstof dient voor kerncen
trales, maar ook na ~erdere

verrijking voor atoomwapens •
(Zie artiekel over verrijking)
Dit laatste maakt het poli
tieke aspekt·van de U.C.N.
duidelijk:i~ers in hoeverre
kan of mag aan vierde landen
verrijkings arbeid geleverd
worden. Een knelpunt in de
verdere samenwerking vormt mo
menteel d~n ook de leverj.ng
van atoominstallaties door
Duitsland aan.Brazilie, dat
het non- proliferatie verdrag
niet ondertekend heeft. (weer
zo~n land met een stabiele
diktatuur die geacht wordt als
een soort politieagent de lan
den eromheen in de gaten te
hoeden en waaraan kerntechno
logie geleverd wordt. Andere
zijn: Zuid-Af.rika, Ferzie,
Taiwan, Zuid-Korea)

Gesteld kan worden :iat de uit
breiding van ,umelo parallel
loopt met dit gig~ntiese Duits
Braziliaans verdrag( kosten
18.000. 000 .000ma:rk) •
Tijdens de kabinetsformatie
heeft de kwestie. "uitbreiding
of niet" 'meegespeeld. Toen was
het: 3 kerncentraleB of uit
breiding van Almelo.
Van der Stoel heeft zich uit
gesproken·v90r uitbreiding
omdat we op die manier binnen
Urenco mee kunnen blijven .
draaien en allee~ zo kontrole
uit kunnen oefenen op , waar
het nu naar toe gaat en hoe
het gebruikt gaat worden.
Een ander argument komt van
Lubbers(die overigens allebei



wil): er komen 'tussen de 400
en 800 arbeidsplaatsen bij wat
dan wel 156.000.000. aan ovef
heidsgelden kost.
Tussen nu en december valt de
beslissing over de ui.tbreiding
er. zal dan ook op niet al te
lange termijn een manifestatie
tegen de uitbreiding gehouden
worden. Hiertoe is het zgn.
Almelo overleg in het leven ge
roepen en ook het Almelo be
raadt zie voor de samensteLling
van deze k,lUbs het schemaatje
elders in dit blad).
Het is gezien de aard van het
projekt alleen maar verheugend
dat er een dergelijk breed
front opgebouwd is.

Naast deze manifestatie zal er
in de loop van mflart een mas
salE'< internat:l.onale demonstra
tie gehouden worden naar aan
leiding van de (vel'moedelijk
begin april plaatsvindende)
ratifikatie van het Duits Bra
z11iaans atoomverdrag.
Naast U.C.N. Almelo vormt ook
Kalkar in de loop van het voor
jaar waarschijnlijk weer doel
voor een grote demonstratie.
Hierover valt op dit moment
weinig te Z€ggen, behalve dat
we er voor moeten zorgen dan
een maksimale mobilisatie te
realiseren.

23
Het is n.l. duidelijk dat we
errlstig genomen worden en be
schouwd worden als een reele
bedreiging voor de vrije ont
plooing van de kapitalistiese
ekonomie(dat heeft het optre
den van het Duitse repressiea,:",
paraat op 24 september wel he
wezen). Ook in Nederland zul
len we rekening moeten houden
met een steeds sterker worden
de repressi'e. Dat is geen tie-
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pies Duits verschijnsel; ~o'n

dooddoener dient er alleen
voor de afbrokkeling van de
demokratie in eigen land te
verdoezelen. Voorbeelden hier
voor vormen het optreden van
de staat: tegen aktiea in de
Nieuwmarkt,tegen de Zuid-Mo
lukkers en momenteel ook te
gen willekeurige Duitsers.
Deze repressie zal zich op
korte termijn ook,net als in
Duitsland tegen kel"'nenergfete
geml'tandel·s richten, wanneer
tegen de wn van een steedsgro
ter wOl~end deel van de bevolk
ing kerninstallaties gebouwd
worden met als schijnargument
dat anders de lichten uitgaan,
er een energietekort ontstaat,
en dus grote werkeloosheid.
Het feite) i;jke argument is dat
het geld door de verschillende
grote indusirieen in de ont
wi.kkeling van kernenergie ge
stopt, er hoe dan 0 k met
winst moet uitkomen.
Op dat moment zullen wij ons
moeten bel'aderl op onze aktie
middelen: naar mate het duide
lijker wo.t'dt dat staat en indu
strie hUIl plannen willen door
zetten, zal ons verzet vastbe
radener en harder moeten wor
den.
Het U.C.N.pro,jekt zal daarbij
als toetssteen dienen voor de
Nederlandse antikernenergiebe
weging.

We zullen onze krachten moeten
gaan gebruiken om een grote
massabeweging te mobiliseren,
om uiteindelijk het Nederlandse
atoomprogrammff, maar ook dat
van landenom ons heen tegen te
houden, om zodoende een gevoe
lige klap toe te brengen aan
een ekonomiea systeem waarin de
wingt heilig is en de veilig~

heid en gezondheid daarvan af
hankelijk gemaakt worden.

Vandaar dat we moeten eisen:
GEEN KERNIN8TALLATIE8 IN NEDER+
IJAND OP WAAR DAN OOK
STILLEGGING VAN DE CENTRALES IN
BDRSSELE EN DODEWAARD

! ! ! ! ! ! ! ! ! !. !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
WAAR RECHT ONRECHT WORDT,
WORDT VERZET EEN PLICHT!
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! , ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! f.! r •




