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enkele gedachten over

ALMELO!
MIJN RELAAS VAN DE ALMELO-DEMONSTRATIE.--------------------------------------

Ik woon in een gezinsvervang
end tehuis voor lichamelijk ge
handicapten, het n Geert de
Leeuw-huis n in Enschede.
Bij ons zijn veel mensen voor
kernenergie en van hen en van
de direktie en het personeel dat
C.D.A.-gericht is heb ik veel
kritiek gekregen, toen ik zei dat
ik mee ging demonstreren tegen de
UeN in Almelo.
De avond voor de demonstratie heb
ben ze geprobeerd mij over te ha
len niet naar Almelo te gaan.
Ze zeiden dat er gevochten zou
worden en dat we er toch niks zou
den kunnen bereiken en verklaar
den me voor gek omdat ik toch
wilde gaan.

'!?":"?~'~~~~__~__~_,ç_;;!L,_ ____ _ _ _'. -
,._'_.__._-_.- _..•._.~--.

•••• Ma>" AwZo 8.V.p.....

De volgende dag ben ik opgepikt
door iemand die samen met mij
naar Almelo ging. In Almelo heb
ik nog een paar kennissen uit
"Werkenrode" te Groesbeek gezien
en onder de tocht naar de fabriek
stond ik wel verbaasd te kijken
dat er onder de vele mensen die
meeliepen nog zo veel 8ehandi
capten waren (zoals ik).
In het begin van de tocht was ik
bang dat ik het niet helemaal
zou kunnen uitlopen, omdat het
zo'n lange route was, maar ik heb
het gehaald.

Vlak bij de fabriek kregen we
plotseling van iemand te horen
dat we om moesten draaien. Op
dat moment was ik een beetje bang
dat het op een rel zou uitlopen,
omdat het belachelijk was om al
die ca.30.000 mensen terug te la
ten keren naar het centrum.
Later bleek dat het flauwe kul
was. Bij de fabriek kon ik de rij
politieagenten zien. Ze waren zo
stoer aan het doen dat ik vond
dat het een beetje (te veel) uit
dagend was. Wij zijn gewoon door
gelopen en in Almelo de kroeg in
gegaan om onze dorst te lessen
en onze benen en rug rust te ge
ven.
Om ca.l7.30 uur zijn we naar huis
vertrokken. We wilden langs het
kanaal en over binnenweggetjes te
rug rijden naar Enschede. Een
kwartier lang moesten we langs
het kanaal rijden, voordat we af
konden slaan, omdat we op het
smalle weggetje niet konden keren.
Na al die kleine wegen kwamen we
bij Borne weer op de weg van Al
melo naar Hengelo. Bij dat kruis
punt moesten we lang wachten, om
dat op de weg naar Hengelo een
konvooi vanuit Almelo richting
vliegveld Twente reed. In dat
konvooi bevonden zich pantserwa
gens, spuitkanonnen, tanks en nog
veel meer van dat materiaal.
De volgende dag kreeg ik van de
directrice te horen dat ze alles
belachelijk vond en dat ze het
een zedenmisdrijf vond. omdat de
stickers op de verkeersborden wa
ren geplakt.

Renk Compagner
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ALMELO
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STOPU.C.
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N••T. ons artikl!ll in de Torige Onder
Stroom rillen we hier twee opmerkingen
lIIakea.
- In het artikel wordt wellicht de in
dr*k gewekt alsof we alle parlementaire
partijen over één kam rillen scheren.
DIJt is onjuist. Zowel vanwege hun op
stelling tav kernenergie alsook Tanwege
hun daadwerkelijke bijdrage om de demon
stratie tot een politiek sukses te ma
ken voor de antikernenergiebeweging, is
het niet juist om PPR en PSP in é,sn adem
te aoemen met de andere politieke par
tijen in het parlement.
- De opmerkingen tu'. het nijmeegse
"spoati"-blok dienen gezien te worden in
het kader van wat daarover op 18 febr.
in de Illeasa door de woordvoerders van
dit blok gezegd is. Achteraf is gebleken
dat de kritiek niet zozeer het SKK be
trof alswel de voorbereidende organisa
tie als zodanig en dat men die kritiek
tot uitdrukking wilde brengen door een
aparte wijze van demonstreren. Daarbij
was het niet de bedoeling om de demon
stratie een strijdbaarder karakter te
geven in de zin dat men konfrontaties
met de politie wilde.

NIJMEGEN / ALMELO.

40 bussen vertrekken goed gekoördineerd
en volgepakt met demonstranten, span
doeken, borden en muziek, vanuit Nijme
gen naar Almelo. Tijdens de tocht wordt
geprobeerd zOTeel mogelijk aktuele po
litieke informatie en laatste ontwikke
lijgen via de bussprekers aan de demon
stranten door te spelen. Eln van de
laatste nieuwtjes was bv. een informatie
blad dat de burgeaeester aan, alle demon
stranten wilde verstrekken. In eerste
instantie had hij dit samen met de de
monstratieleiding willen doen. Dit is
ten stelligste afgewezen door de AVV
(Almelo Voorbereidende Vergadering).
In dat blaadje stond bv. wat praktiese
informatie ower toilet.agens en eeste
hulp, maar ook een la1leraardigste"op
merking uit de voorraadschuur van onze
zg. parlementaire demokratief punt 5:
"Politie-te-paard zal de demonstratie
verkeerstechnisch begeleiden. Deze po
litiebegeleiding heeft tot doel het de
mocratich recht van demonstratie tot
zIn recht te laten komen".(sitaat).
In Almelo bleek dat de gemeente wel
wet problemen verwachtte en liet daarom
de blaadjes maar door kinderen en



vrouwelijke agenten verspreiden.
De politie deed er nog een schepje
bovenop en liet het extra-nummeren
van de bussen doen door vrouwelijke
agenten. Vrouwen voor het werk met
de spons. Na dat in veel bussen het
informatieblaadje was geweigerd en
het extra politie-busnummer in ont
vangst was genomen mochten we de
bussen verlaten, om ons te scharen
onder de andere demonstranten.

MANIFESTATIE.

Rond 40.000 demonstranten, waaron
der 8000 duisers uit NRW en een
tiental fran8en, waren in Almelo
aangekomen om in de loop van de
middag een demonstratieve tocht
naar de U.C. te houden.
Het manifestatie-terrein was stamp
vol en al gauw bleek de geluidsin
stallatie (10.000 Watt) de zaak
niet aan te kunnen. De sprekers wa
ren nauwelijks te verstaan en zo
weinig interessant, dat ze niet
uitnodigden tot bijvallen en/of
applaus vanuit de demonstranten.
De stemming bleef mat. Mensen ver
veelden zich en zijn maar wat gaan
wandelen of bleven verveeld zitten.
Het is duidelijk dat je enkele uren
nodigt hebt om alle demoDstranten
de gelegenheid te geven op het
manitestatie-terein te komen. llIBar
enkele uren je vervelen. daar kom
je toch niet voor. Het inbouwen van
gedeeentraliseerde momenten tijdens
de manitestatie, lijkt dan ook
noodzakelijk, om zo te komen tot
een sfeervolle en meer strijdbare
manifestatie, .aaraan iedereen een
eigen bijdrage kan leveren en zich
daadwerkelijk aangesloten. kan voe
len in een grote beweging.
Voor een groot deel is deze ver
deeldheid van demonstranten terug
te voeren op het kultuurprogramma,
waar kennelijk de overweging hee ft
geheerst, dat de basis waarvan
uitgegaan is, eerder was; "het trek
ken van mensen", dan de reden
waarom we daar zo bijelkaar waren.
Een kultuurprogramma dat uitpuilt
van de kultuur en pop kan alleen
leiden tot een mini-woodstok en
leidt niet tot bundeling en voor
bereiding van demonstranten om
vastberadener dan ooit, strijdbaar
te protesteren tegen het parlement
en de atoomindustrie, die zonder

blikken ot blozen hun atoom
programma trachten door te
zetten.
Inderdaad is het maniteetatiegedeel
te een sprekeredrama geworden.
Iets waarover we in onderstroom 9
al over geschreven en voor gewaar
schuwd hebben.
Teveel spekers doet de zaak geen
goed. We kunne~ ons voorstel,
dat het geen keuze mogelijkheid
moet zijn tussen, of een lange
rits of helemaal geen spekers
van politieke partijen of organi
saties.
Wel zien we een noodzaak (aangegeven
tijdens het verloop van de demon
stratie) kriteria te stellen tav.
een eventueel spreekrecht.
Een van de kriteria zou bv. moe
ten zijn dat spreekrecht nooit
gekoppeld mag worden aan de gro-
te van de organisatie. Enigszinds
vreemd Vinden we het dat deze
groepen met zo'n onduidelijk
standpunt spreekrecht krijgen,
terwijl een groep als de landelijke
SSKI, met een duidelijk anti-kern
energiestandpunt door de AVV daarvan
uitgesloten is geworden.
Natuurlijk zijn sprekers nodig, die
de aandacht richten op de politieke
a.chtergrond van de problematiek, al
leen moeten ze wel een duidelijke
politieke ondersteunende funktie
willen/kunnen vervulJen.
In enkele gevallen heeft zaterdag 4
maart de aanwezigheid van sprekers
namens politieke partijen met een
twijfelachtig standpunt(CPN,PvdA)
tot onduidelijkheid geleid bij de
monstranten. Iets wat weer duidelijk
is gebleken, is dat de LIK-illusie:
'de mensen die komen demonstreren
op deze manier een perenektief te
geven', naar het land der fabelen
verwezen kan wardsn. (Iets dat wij
inmiddels al gedaan hadden).

Door een overvol en een op de mi
nuut nauwkeurig programma bleef de
broodnodige aktuele in formatie, van
uit de organisatie/demonstratielei-.
ding uit. Verwacht werd dat via het"
podium mededelingen zouden worden
gedaan, zoals adhesiebetuigingen,
stand van zaken mbt het aantal bU5~

Ben/demonstranten, telegrammen, laat
ste ontwikkelingen met de overheid
en bv. grenssituatie. Dit uitblijven
leidde tot allerlei vra~en ban de



ordedienst leden en onwetendheid bij
de demonstranten. De podium-spreek
ster ie met name in gebreke gebleven
m.b.t. het bijeenroepen van het fi
eieke blok. Er was op·aan edrongen,
dat bij het ~ioh in beweging zetten
van de demonstratieve tocht, via het
podium doorgegeven zou worden, op
welk punt de etoet zou beginnen te
lopen, zodat het AKE-blok direkt aan
zou kunnen sluiten. Dit wa8 in de
deso-leiding besproken en goedge
kel.lrd. De indruk ie gewekt dat het
achterwege blijve van die oproep
te maken had met het feit dat de
bekende podiumspreker een dergelijk
blok niet zag zitten. In de toekomst
lijkt het aanbevelenswaardig, om
vanat het podium de nodige (beg~)

leiding te gevan bij het formeren
van de demonstratieve stoet, door
via de mikrotoons stads- ea groepen
aan te sluiten, zodat de mensen, ach
ter op het manitestatie-terrein
niet pae na enige tijd erachter komen
dat de kop van de stoet al 3 k.ar
tier aan het lopen is.

BLOKVORMING.

De eerste kanstatering tav. de 4e
maart die we moeten doen is gewor
den van de AKS. Alle spandoeken, bor
den en vlaggen gaven aan dat de
demonstranten geen genoegen namen
met minimlUll leuzen als; "geen uit
breiding van de ue". Dit betekent
dat eigenlijk de hele demonstratie een
groot blok AKE ~e, wat voor de
toekomst en de verder te voeren strijd
een positief perspektief biedt.
aet leuze- en fiaieke blok zelf,
bleek niet optimaal georganiseerd. De
verzamelplaats / spandoek was niet
voor iedereen te vinden. Reden daar
voor is oa. dat we met de organisatie
wat laat van start gegaan zijn. Het
reit dat het idee van blokvorming ont
staan is, ia een positieve ontwikke
ling bi,nnen de AKB en geert tevens
aan in welke richting de uitbreiding
zich moet ontwikkelen. De AKB zelf
zal dus initiatieven moeten gaan
nemen tot akties, waarbij het zich
gesteund meet weten door niet alleen
een leuze- en fisiek blok, maar door
40.000 demonstranten, die samen een
groot AKB blok gevormd hebben en dui
~elijk verdergaande eisen stellen dan
de AVV.

DEMONSTRATIE

Rond 1~.45 uur vertrok, na aankondi
ging vanar het podium, de kop van de
demonstratie (bijna een uur te laat)
vooraf gegaan door 4 leden van de
bereden politie. Hiertegen en tegen
het inzetten van überhaupt politie
te paard, was door de AVV"heftig ge
protesteerd. De burgemeester van Al~

mele heeft zich er niet aan gestoord
en pla~t8te bereden politie Langs de
route en bij de U.C. Deze zelfde
burgemeester had er ook voor gezorgd
dat lan~s een groot deel van de route
in elke lantaarnpaal een luidspreker
was beveetigd, waarui t lange ti jd
voor de demonstratie oude top 10 mu
ziek schelde. Heel Almelo was in een
karnavaleske feeatstemming, waardool'
"",n eventueel strijd'baar aanzicht
van de demonstratie weggenomen werd
en te?ens de vastberadenheid Tan het
volksverzet ontkracht werd.



Kennelijk was het de bedoeling om te
doen overkomen alsof we daar voor on
ze lol kwamen en niet om te strijden
tegen de ue en de Kernenergie.
Oe stoet , geflankeerd agor veel toe
schouwers waarvan enkele snreekkoren
bijvielen, slingerde zich door Almelo
waarbij naast strijdbare aktievolle
geplande gaten, ook storende gaten
vielen, en de organisatie/ordedienst
zich weinig gelegen liet liggen daar
iets aan te doen.
Op vallend waren de groepen uit de
BRD, die allen als groep
bij elkaar bleven en zelf voor eerste
hulp wagens gezorgd hadden, die in de
tocht meegevoerd werden. Zij hebben
ook heel andere demonstratie-ervaring
en dan wij. De EHBO-ers waren goed
(met een rood kruis op hun gele zeil
jack) herkenbaar. Eén van hen merkte
op: 'het is wel eens fijn om aan een
vreedzame demonstratie mee te doen.
Bij ons in Gronau zal het er wel weer
anders aan toe gaan. Maar daar mag de
U.C. 66k niet komen'. Waarschijnlijk
zullen we wel eerder een beroep op
hen moeten doen, bij eventuele akties
in de toekomst bij de U.C. Het was
ons 4 maart niet alleeen om de demon
stratie te doen • We waren daar om de
U.C. te stoppen.

•

HET VOORVAL BIJ DE ij.C•

Toen de emonstratieve stoet de
ue bereikte, werd al gauw duide
lijk dat een aantal demonstran
ten zich niet bij voorbaat wilde
neerleggen bij een rustige wande
ling langs de UC. Enkele tiental
len demonstranten begaven zich ir.
de weilanden langs de fabriek en
knipten met draadscharen een gat
in de afrastering. Onmiddellijk
daarop stormde een politiemacht
uit de fabriek, door het gat in
het hek en vormde een kordon
langs het hek. Bovendien werd de
brug op de demonstratieroute
tijdelijk afgezet en werd daar
meegedeeld dat eerst de demon
stranten bij de ue weg moesten,
voordat de rest van de stoet ver
der mocht. Gevolg: ook voor de
brug trokken demonstranten de wei
in. Waarschijnlijk omdat de nut
teloosheid VWl een dergelijke
maatregel werd ingezien, werd de
blokkade snel weer opgeheven en
vormde de politie een kordon
langs het hek van de fabriek.
Overwegend dat een kijkje nemen
bij en "door" het hek een strijd
methode was die voor die dag niet
juist was, begon de ordedienst
pogingen te ondernemen deze de
monstranten van de wei af te krij
gen, met als voornaamste argument
dat door zo'n optreden andere
mensen risiko's liepen waarop ze
niet voorbereid waren. Dat lukte
aardig en vooral de Duitse orde
die.l1st·onderscheidde zich door
een beheerst en koelbloedig op
treden. De Nederlandse ordedienst
leden bleken onvoldoende op hun
taak voorbereid te ziJn. Een ge
deelte ervan (de ANJV; leek zo
te zijn gerekruteerd u.it de kin
der trein die die dag uit Amster
dam was gekomen. De volgende keer
zal de ordedienst veel grondiger
moeten worden voorbereid, waarbij
van de ervaringen in Almelo, maar
ook van die van onze Duitse vrien
den gebruik gemaakt zal moeten
worden.
Het optreden van de politie was
veel minder beheerst dan de kran
ten hebben willen doen geloven.
Op de eerste plaats werd er op
het laatst (tegen zessen) een



wei.nig zachthandige charge van
politie te paard uitgevoerd tegen
een aantal mensen die op dat mo
ment nog in de wei waren. Zeer
kwalijk was het dat daarna Kstil
lenK rake klappen hebben uitge
deeld aan de door de paarden op
gejaagde demonstranten. Enkele
demonstranten werden daarbij
aohternagezetendoor di.ezelfde
KgorillalsK en wanneer ze niet in
gehaald werden, werden lukraak
aan willekeurige mensen klappen
uitgedeeld. Alles bijeengenomen
kUnnen we vaststellen dat de de
monstranten zich zeer beheerst
hebben gedragen en zich niet heb
ben laten provoceren door een po
litiemaoht, waarvan de grootte in
geen enkele verhouding stond tot
d~ vreedzame bedoelingen van, de
gezamenlijke demonstranten. De
woorden van de burgemeester (KDe
demonstranten zullen de politie
niet v66r zich maar naast zich
vindenff ) k~amen toch wel in een
zeer merkwaardig daglicht te
staanl Bij een volgende kee~ zul
len akties georganiseerd gedaan
moeten worden of helemaal niet;
op deze manier leidt het slechts
tot frustraties. ,
Uit deze gebeurtenissen isduide
lijk geworden dat er onder de'de
monstranten sprake was van een
groete mate van onvrede met het
verloop van 'de demonstrati~; die
kreeg zijn uitdrukking in de ver
nieling van het hek en het gooien
van wat rommel in de richting van
de politie. Veel "rommel" was er
niet. He~ terrein was de voor
gaande dagen gezuiverd van stenen,
stokken, glas, kortom alles waar
mee maar enigszins gegooid zou '
kunnen worden. Het is ook duide
lijk geworden dat de formalitei
tenkommissie (die het overleg
met de politie en de burgemees
ter voerde) zich min of meer in
de lure heeft laten leggen door
de burgemeester. Doordat, de demon
stranten alle medewerking werd
geboden en zelfs allerlei mate
:.r:iaal werd aangeboden., kwam de
demonstratieleiding in een moei
lijk parket terecht. Haar posi
t.te werd dubbelzinnig, ergens
tussen de demonstranten ( die de

ua plat willen) en de overheid
(die het tegendeel wil). Men had
zich eerder de vraag moeten stel
len wat de plaatselijke overheid
wilde met een dergelijke opstel
ling die overliep van bereidwil
ligheid. De berichtgeving van de
demonstratie bevestigde dan ook
dat de vorm van de demonstratie
zelf teveel was bepaald door de
overheid en de burgemeester aan
leid.ing gaf tDt het opvoeren van
een "personality-show". Hij ging
er rat op dat hij de zaakjes zo
goed in de hand had gehouden.

EXTREEM TUIG, WAAR?

Aan zo'n personality-show hadden
we onze medewerking natuurlijk
nooit mogen geven. Tegen een der
gelijke opstelling is door het
SKK ook steeds geprotesteerd.
Het blinde vertrouwen in de op
rechte bedoelingen van de staat
(die samen met het kapitaal
a·toomcentrales bouwt en ons en
ons milieu vernietigt) had ech
ter een duidelijke meerderheid
in de AVV. Een volgende keer zul
len we ons "l;weema,al moeten gaan
bedenken voor we zover gaan in de
samenwerking met de politie. Dit
geldt zeker voor de ordedienst
die niet een verlengstuk van de
politie moet zijn en niet in in
nige samenwerking met haar de de
monstratie moet regelen. De orde
dienst heeft tot taak erop toe te
zien dat opzet en karakter van de
demonstratie bewaard blijven en,
in het geval dat dat niet lukt,
de demonstranten te beschermen
tegen een eventueel optt'eden van
de politie.



DE PERS.

Over het algemeen kan gezegd wor
den dat de berichtgeving positief
is geweest. Op de rechtse pers na
was deze tamelijk uitvoerig, zij
het dat het voorval aan de ue wat
al te veel aandacht kreeg, althans
meer dan gezien de proporties van
het voorval nodig was. De plaat
selijke pers had pagina's vol
foto's afgedrukt als gcld het een
volksfeest of vierdaagse. Irri
tant was het dat aan de demon
stratieleiding en aan de politie
enorme pluimen werden uitgedeeld
over het "goede" verloop van de
demonstratie en de optimale sa
menwerking, terwijl het doel, de
stillegging van de ue, buiten het
gezichtsveld bleef.
In Tubantia van 7 maart is een be
vestiging te vinden van wat hier
voor de personality-show van
burgemeester Schneiders genoemd
is. Uit dit artikel blijkt o.a.
dat er binnenkort een pocket zal
worden uitgegeven voor intern ge
bruik met informatie over hoe de
overheid zich moet opstellen in
het geval dat er i.n de buurt een
demonstratie georganiseerd wordt.
Dat hebben ze dan toch mooi mee
gepikt uit de nauwe samenwerking
tussen staat en demonstranten
(sarkasties), het kan toch niet
onze bedoeling zijn geweest de
politie te willen leren hoe een
dem nstratie aangepakt moet wor
den! ! ! ! ! ! !

DE ORGANISATIE VAN DE AKSIE

De Yoorbereidende .ergadering Tan de
Almelo-demo is een stap vooruit .er
geleken met '91'oegere aksies t die of
wel alleen doOI' het LEK (Landelijk
Energie Komittee) ofwel door enkele
politieke partijen (vnl CPN en PPR)
werden opgezet.
Hoewel over het manifest als uitgangs
punt (of minimumplatform) weinig dis
kussie is mogelijk gewees~, was de re
rest van de organisatie in handen van
de Alaelo Voorbereidende Vergadering.
Hierin konden alle landelijke organi=
saties en plaatselijke komitees die
de demonstratie ondersteunden .ede
beslissen. De zaken waarvoor de AKB
(Anti-Kernenergie-Bewaging) zioh al
jaren inzet beginnen een bredere
weerklank te vinden. Dat moet echter
niet betekenen dat zomaar iedereen
wordt uitgenodigd om .ee te doen, zo
als de iniatiernemers hadden gedaan
met CDA en VVD. Het is voor de AKB
principieel onmogelijk om samen te
werken .et organisaries die de onder
nemersbelangen vertegenwoordigen.
Ret zg. Brede Verbond voor Almelo
heeft nogal wat diskussiestof doen
opwaaien. Vooral de positie van or
ganisaties, die geen duidelijk
standpunt tegen kernenergie innemen
(m,n. PYdA en CPN) is problematies.
Dat de AKB er niet omheen kan om de
massale aanhang van die organisaties
te betrekken bij de strijd via dis
kussie en samenwerking id duidelijk.
In de diskussie ligt nog de vraag
hoe je op te stellen tOY die organi
saties als geheel. Globaal gezien
kan je twee opvattingen onderscheiden:

- bij komende akties zullen we moe
ten uitgaan van werkelijke anti-kern
energie-eisen. Als ze dan niet mee
willen doen dan is dat voor hun reke
ning. We moeten ons niet laten dwingen
tot kompromissen di.e de efsen afzwak
ken. Zo kunnen we de de niet oprechte
tegenstanders voor het blok zetten.

- willen we de basis van die orga
saties bereiken dan zullen we ook m08
ten proberen die organisaties als ge
heel bij de aksie te betrekken. Kom
premissen zijn dan niet uitgesloten,
waarbij echter het voeren van de eigen
aktieve strijd voorop moet blijven
staan. (dus niet slechts richten op
parlementaire organen). Die kOlllprOlllis"



sen betekenen dan niet dat .we verder
gaande standpunten daarmee moeten in
slikken, sterker .nog: het voortdurend
naar buiten dragen van de eigen op
vattingen krijgt dan een bijzondere
nadruk. Binnen een brede aksie-een~

heid kunnen we ill de praktijk de kon,.
!rontatie tussen de standpunten dan
beter aangaan.

In ieder geval moet eell deel van de
AVV bekritiseerd worden w.b. het bij
voorbaat kapituleren voor minder
vergaande standpunten, zodat de dis
kussie uit de weg gegaan wordt.Kom
promissen mag je slechts sluiten op
basis van een demokratiese diskussie,
en met het behoud van het recht op
meningsuiting van de minderheid.
De demonstratie ill Alaelo heeft
bewezen dat dat de AKB binnen een
breed verbond en een gezamelijke
aksie de reformisten en halfslach
tige kerenergiekritiese voorbijge
streefd kunnen worden.

DE PLAA~SELIJKE ORGA~ISATIE

Naast het BKK in Nijmegen zijn er in
het hele laad een 15 tal energie
kommites geweest die eell «root deel
van de mobilisatie gedragen hebben.
Dit heeft een tot nu toe ongekend
aantal mensen op de benen gebracht
en geaktiveerd tegen een onderdeel
van het kernenergieprogramma. De
georganiseerde AKB plukt daar duide
lijk de vruchten van. Stroomgroepen
krijgen nieuwe leden, nieuwe akaie.
groepen worden opgericht.
Het SKK heeft voor de Almelo-aksie )
een 20 tal organisaties verenigd. ~
De mobilisatie is groter dan ooit
geweest. De 7000 verkochte energie
kranten en 1940 buskaarten spreken
vooJ: zich.
Enige kanttekeningen zijn echter
wel op hun plaats. De ontwikkeling
en in de voorbèreiding en de opvat
tingen van het SKK zelf zijn te
lang en te veel intern gebleven.
Alleen de landelijke oproep is
verspreid (terwijl het SKK toch
uitgesprokener standpunten innam)
en alleen op een gedeelte van de
Grohnde manifestatie kon een open
bare diskussie gevoerd worden. Het
uiteindelijke anti-kernenergie
leuzenblok werd pas 2 weken voor
·de demo een feit. Konklusie is dan

ook dat in het vervolg zeker meer
en eerder informatie en standpunten
moeten worden doorgegeven (via sten
ails, Onderstroom enz). Via een
voorbereidende manifestatie of
vergadering moet het. SKK ook open
baar haar werkwijze verantwoorden.
Zo kan iedereen aktief bij de voor
bereiding betrokken worden. De
stroomgroep SSK is weer duidelijk
groter uit de mobilisatie voor
Almelo tevoorschijn gekomen. Maar
we staan nog maar aan het begin van
de strijd tegen de uitvoering van
het kernenergieprogramma in Neder
land. Er is steeds meer werk aan de
winkel, kortom ••••
Dit was het zoveelste begin, we
gaan door met de strijd I.

Je) Voetnoot;
Vlak voor de delllonstra.tie is
de SKK in de AVV een lid kwijt
geraakt. De SKK vertegenwoordiger
had in de AVV op grond van het feit
dat de landelijke PVDA niet aan
de m·obilisatie-eisen voldaan had,
tegen een spreker namena de PVDA
gestemd. De meerderheid van de
AVV was ervoor om opnieuw met de
PVDA te onderhandelen. Aangezien
hetSKK dit stemgedrag n.iet af
keurde, stapte de PVDA afaeling
Nijmegen op.

Gyusz.i Fleuren
R\lud Bllkkerink
'ron van Gijsel



REDE VAN HOLGER STROHM

Almelo betekent voor sommige landen
in de wereld niet alleen een nieuwe
Atoom-technologie, maar ook een di
rekte verdere stap op weg naar de a-·
toombommemproduktie.
De BRD heeft met de produktie van a
toombommen niets van doen zegt ze I
En ze verzwijgd .dat haar eerste atoom
minister, Franz,-Josef strauss, open
lijk een pleidooi gehouden h",eft voor
Duitse nukleaire wap"ns. In de "Ti_
mes" van 3.10.1974 was te lezen dat
de Israelische atoombom met hulp VRD
israelische kernfysici in het kern
onderzoekscentrum in Karlsruhe is ge
fabriceerd. Verschillende Afrikaanse
staten beschuldigen de BRD ervan, ook
Zuid-Afrika's atoombom ontwikkeld te
hebben.
Maar de BRD heeft met de produktie
van atoombommen niets.van doen zegt
ze.
In de Frankf'lrter Algemeine van 2.10
1975 was te lezen dat de BRD voor E
gypte een atoomcentrale ontwikkeld,
In geval van oorlog kunnen, dank zij
die centrale, atoomkoppen ingezet wor
den. Egypte als nukleair testgebied
voor de BRD?
Maar de BRD heeft met de produktie
van atoombommen niets van doen zo zegt
ze.
~ BRD levert ook atoomcentrales aan
Brazilië, Perzië, Irak, Pakistan,
Zuid-Korea en met andere landen wordt
onderhandelt. De meeste van deze lan
den hebben het non-proliferatie ver
drag niet ondertekent en ze proberen
nog niet eens te verbergen dat men de
"vreedzame" kerntechnologj.e ook wil
gebruiken voor minder vreedzame doe
len.
Maar de BRD haaft met de produktie van
atoombommenhiets Van doen zegt ze.
Niet alleen in het buitenland wordt
door de hulp van de BRD de kans op
een atoomoorlog groter, ook in het
binnenland verdwijnt langzamerhand de
vrede en met haar de demokratische
vrijheid. Wij kernenergietegenstan
ders, die zich keren tegen iedere in
voering van kernenrgie, worden hoe lan~
ger hoe meer in de boek van annarchis
ten, terroristen enkommunisten ge-

~rukt, en onverholen als staatsvijan
den bestempelt (op 1 Mei bv. openlijk
door een topman van de vakbond in Ham
burg)
Men verbied ons het dragen van badges,
we mogen in scholen geen zakelijke in
formatie geven als tegenwicht voor de
openlijk bedreven propaganda van de
kernenergieondernemers, het recht in
formatie te geven en in sommige krasse
gevallen het recht op vrije menings
uiting wordt ons ontnomen.
We worden bespioneerd en bewaakt als
of we gevaarlijke kriminelen zijn.

Maar: De BRD is een demgkratie - zo
zegt ze
Op deze manier wil lIlen een zakelijke
discussie over de gevaren van atoom
energie uit de weg gaan.
Men verteld liever niet de waarheid
over wat er ~et de mensen gebeurt als
er een ongeval met een kerncentrale
plaatsvind. De bewoners van de grote
steden zoal~ bv. Hamburg kunnen on
mogelijk geevakueerd worden. Daarvoor
he~ft men 100.000 bussen nodig.
Na een voetbalwedstrijd met een be
zoekersaantal van 50.000 mensen ont
staat er al een verkeerschaos, hoewel
die mensen verscheidene richtingen
uitmoeten.



Bij een atoomongevsl moeten 1+0 maal
zo~eel mensen worden geëvakuee~d in
een riClhting, ·weg van de reaktor en
tegen de windrichting in en dat bin
nen een uurf
De door de bondsregering vaak. beloof
de medische hulp in zo'n geval is on
mogelijk. Hoe wil je bij twee miljoen
mensen het bloed en hetbeenmerg trans
planteren? Hiervoor zijn 10.000.000
liter bloed en ca. 200. 000.000 been
mergdonors nodig en miljoenen artzen
die echter radioaktief besmette perso
nen niet mogen behandelen omdat ze dan
zelf besmet worden en niet meer behan
delt kunnen worden. De sterk. radioak.
tier besmette personen mogen het gebied
niet verlaten omdat ze een gevaar zijn
voor de nog niet zo sterk bestraalde
mensen. In de USA zijn de tot nou toe
nog niet zo vele sterk besmette slacht
offers van militaire atoomproeven me
tersdiep in kisten van lood en beton
ingegoten en begraven.
Met praten kan men de besmette mensen
nj.et dwingen binnen het radioaktieve
gebied te blijven.
Op de vraag of het waar is dat er bij
de Bundeswehr plannen klaB1' liggen om
in geval van nood besmette mensen, die
in grote getale het radioaktieve ge
bied willen verlaten, met Leopardtanks
tegen te houden wordt niet geantwoordt
Ook op de twee vragen:l) Kan men toe
staan dat sterk radioaktief besmette
mensen het besmette gebied verlaten?

2) Zo niet hoe
wil men ze dan tegenhouden?
wordt niet geantwoordtl
Daarentegen zegt men, we hebben atoom
energie nodig om de arbeidsplaatsen ze
ker te stellen, hoewel met de energie
uit iedere grote atoomcentrale nog eens
45.000 arbeidsplaatsen weggerationali
seerd worden.
Voor de op ons toekomende elektronische
rationalisering en voor de komputerge
stuurde produktie processen zijn reus
achtige hoeveelheden energie nodig.
Zij zorgen ervoor dat ambtenaren en
machine en vakarbeiders overbodig wor
den. De "Ford-Foundation" schat het
werkeloosheidspercentage voor het jaar
2000 op 50% en die werkeloosheid wordt
veroorzaakt door het elektronisch ge
stuurd produktieproces.
Dit rationaliseringsconcept heeft niet
alleen reusachtige hoevee1.hed.en energie
nodig, maar ook een drastische inperking
van de demokratische rechten.

Msar: de BRD is een demokratie ëo
zegt zeI
Beschouw het alstublief niet als
een polemiek, maar vele kernenergie
tegenstanders hebben mij gezegt dat
ze zich in de BRD al haast zo voe
len zoals de Joden zich bij het be
gin van het "Derde rijk" gevoelt
moeten hebben.
Onze rechten worden voortdurend in
geperkt, de Verfassungsschutz en
de politie scnijnen bijzonder veel
interesse voor ons te hebben en
er komen steeds meer atoomenergie
tegenstanders voor de rechtbank.
Met de l'1toomstaat, een toekomst ~an

totale bewaking d.m.v. persoonsre
gisters van politieke onvrijheid
door totale controle over het indi
vidu, kome·n we in een elektronisch
1984 terecht, waaruit geen ontsl18.p
ping meer mogelijk is.
Daarom ben ik bang I En daarom wil
ik u vragen:
I.ET ALSTUBLIE.'F OP DE BRD EN HELP
ONS DE BEANGSTIGENDE ONTWIKKELING
IN ONS LAND TE °KEREN! WANT EEN DER
DE WERELDOORLOG EN EEN VIERDE RIJK
MOGEN NIET MEER ONTSTAAN!
Ik dank u.

Holgel' Strohm 4mrt AlmelO'
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"Here comes the sun"
Nog steeds gaat het zoeken naar
stukken van de verongelukte
Kosmos 954 in Oanada door. 350
mensen en 7 vliegtuigen zijn nog
bij de zoekaktie betrokken. Men
probeert zoveel mogelijk brokken
te vinden, tot zelfs splinters
toe. Daar is dan wel haast bij,
want ook in de poolstreken is de
lente in aantocht. Met het smelt
water zullen ook radio-aktieve
materialen worden meegevoerd. Het
besmette gebied zal dan zijn uit
gebreid tot aan de Noordelijke
IJszee. Dit is vooral "vervelend"
voor de Eskimo's die uit deze
zee hun voedsel halen. Vroeger
of later zal de vis radio-aktieve
stoffen bevatten.
De bewoners rond het Grote Sla
venmeer zijn er na het ongeluk
zeer van doordrongen wat het be
tekent om in een met radio-ak
tieve stoffen besmet gebied te
wonen. In de winter zijn de be
woners voor hun drinkwater aan
gewezen op sneeuw. Men is er zeer
voorzichtig mee. Alleen de onder
ste sneeuw kan nog worden gebruikt.

BRAZILIE BOUWT VERDER.
Bij de bouw van drie kerncen
trales in Brazili~ zijn ernstige
konstruktiefouten ontdekt.
"Gelukkig",volgens een vooraan
staande Braziliaanse kerngeleer
de. "':/aren de fouten niet ont
dekt, dan zouden de gevolgen ka
tastrofaal geweest zijn. Radio
aktiviteit in hoeveelheden, zo
als die bij de bom op Hiroshima
vrijkwamen, zou de atmosfeer
vergiftigen".
Toch: Brazilië bouwt door!!!!!!

INFORMATIEDIENST TEGEN
KERNENERGIE: W.I.S.E.

Eind februari is in Amsterdam
de World Information Service on
Energy opgericht.
De opzet is om een internationa
le informatiedienst te worden.
De W.I.S.E. zal haar informatie
verstrekken zonder kommentaar.
Bovendien is de dienst aktiege
richt d.w.z. dat ze informatie
verstrekt over nationale en inter
nationale akties van de anti
kernenergie-beweging.



INTERNATIONALE DAG VOOR EEN NIET
NUKLEAIRE TOEKOMST

BLINKEN

"BRÜTER"

Op 6 Augustus, 33 jaar na het gooi
en van de atoombom op Hiroshima zal
er over de hele wereld een dag ge
organiseerd worden voor een niet
nuleaire toekomst.
In Australië heeft de nationale co
alitie van alle groepen die protes
teren tegen de uraniummijnbouw, het
Uranium Moratorium aangekondigd de
monstraties te houden in alle grote
steden. Ook in Japan vinden demon
straties plaats op de Hiroshima-dag.
1978 is een cruciaal jaar voor de
internationale beweging voor een
niet-nukleaire toekomst. De bewe
ging is sterker dan ooit, de atoom
industrie heeft nooit zo zwak gele
ken. De Hiroshima-dag is een stap
naar een niet-radioaktteve toekomst.

In het vlakke gebied tussen Hën
nepel, Grieth en Wissel is hij
weliswaar niet over het hoofd te
zien, maar met "aftekenende"
blauwe verf en met bl.lnkende alu
minium beplating moet hij niet nog
eens ekstra de blikken op zich
richten. Dat was nu ook de wens
van de minister van werkgelegen
heid. gezondheids-en sociale za
ken met betrekking tot het bui
tenaanzicht van de kerncentrale
in Kalkar. nadat dit al was ge
wens't door de "advieskommissie
voor de lagere natuurbescher
mings-autoriteiten", zo gaf de
advieskommissie in de zitting
van gisteren met genoegen te ken
nen.
Dit komitee had zich een kwart
jaar terug al eens met de vorm
geving van de gevelaankleding
van de betonkolos aan de Rijn
oever bezig gehouden en nu hin
gen de kleurenfoto's van het mo
del, zoals de planners zich de
kweekreaktor binnen een paar jaar
voorstellen. opnieuw aan de muur
van de vergaderkamer. Toendert\~

lmd men vooral kritiek geleverd
op de al te felle tinten blauw
en men had ge~ist dat deze moes
ten overeenstemmen met het om
liggende landschap en dan ook
zodanig moesten worden aangepast.

NIETMAG

( advieskommissie wenst decentere
gevelvormgeving )

Hier volgt een vertaling van een
artikel uit de "Rheinische Post"
van 18 januari j.l.
Het artikel illustreert op welk
nivo de betrokken instanties
overleg voeren over de snelle
kweekreaktor in Kalkar, nl. al
leen over de kleur die de voor
gevel van de kerncentrale moet
krijgen:



De minister van wergelegenheid
in Dtlsseldorf was nu ingegaan op
deze kritiek. In overleg met de
atoomrechtelijke autoriteiten
die toestemming moeten verlenen
was hij een gesprek begonnen om
er over te stemmen. De uitslag
was dat men afzag van het "sig_
naalblauw" op het dak van het
stoomturbinegebouw, dat nu met
aluminiumplaten in een natuur
lijke tint bekleed wordt, even
als het ernaast gelegen reaktor
gebouw.Ook veranderde men de
kleur van de trappenhuizen aan

het gebouw met de schakelings
installaties van geel in blauw.
Men zou verder geprofileerde alu
minium platen in trapezevorm,
met een beschilderd oppervlak,
gebruiken voor de aankleding van
de grote vlakken van het machi
nehuis, in plaats van reflekte
rend, bv. spiegelend, glad blik.
De voorzitter van de advieskom
missie Peter Mott maakte giste
ren zonder verder overleg de
toestemming van zijn komitee
voor deze veranderingen bekend.

xxxx xx
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de multimiljonairs (R.P.R. met oa.
M.Dassault, Baron Empain en
P.Messmer) te etemmen. ret tegen
deel was eerder waar. In veel dis
trikten werden geen kandidaten ge
steld en de kandidaten van Ecolo
gie '78 deden alsof kernenergie
niets met politiek te maken heeft.
Er vielen maar 560.000 stemmen op
de verschillende Ecolo-lijsten.
Landelijk gezien haalden de Eco
lo's ongeveer twee procent en in
Parijs nog 5% ( vorige keer 10% )
In Orleans, waar vorige keer
meer dan 20% werd behaald, was
geen enkele kandidaat gesteld.

@1t()~i
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Veel mensen uit de anti-kernener
gie-beweginggingen niet met ei
gen lijsten de verkiezingen in,
maar sloten zich aan bij het
"zelfbeheer-front" van de rest
van de P.S.U. (verenigdé Bocia
listiese partij) en de beweging
voor geweldloze aktie (M.A.N.).
De lijst van de Kommunistiese
Komitees voor Zelfbeheer (linker
vleugel van de P.S.U.), de Revo
lutionair Kommunis~iese Liga (4 e
Internationale) en de Kommunis
tiese Arbeiders Organisatie vorm
de samen met de P.S.U. de enige
anti-kernenergie-lijst buiten de
Ecolo's.

In de schaduw van de titanen
s'trijd van de partijen van het
"Gemeenschappelijk Program" en
de "Meerderheid", staat de strijd
tegen de kernenergie in de Franse
verkiezingen. Want behalve in de
monstraties en manifestaties uit
te de anti-kernenergie-beweging
in Frankrijk zich ook via de ver
kiezingslijsten.
Er was geen eenheidslijst tegen
kernenergie, maar integendeel er
waren vele, vaak plaatselijke,
anti-kernenergie-groepen. In vele
distrikten waren twee en soms
zelfs drie anti-kernenergie-lijs
ten. Speciaal voor de verkiezingen
was er een samenwerkingsverband
van strikt a-politieke anti-kern
energie-groepen onder de naam
Ecologie '78 gevormd. Met dit
verband probeerden sommige groe
~en de winst voor de Ecolo's
~natuurbeschermers en kernener
gie-tegenstanders) bij de vorige
verkiezingen, de gemeenteiaden,
vast te houden. In het 14 arron
disement van Parijs, een wijk vol
gepropt met grauwe torenflats,
behaalden de Bcolo's meer dan 15%
in de arbeidersbuurten van grote
steden zoals Lyon, Orleans, Mar
seille en Roubaix waren er zelfs
uitschieters boven de 20%. Cen
traal stond toen de strijd tegen
de verkrotting en vóór een woning
bouw in handen van bewoners-ko
mitees en naar de eisen van de
bewoners. Behalve een paar schil
derachtige plekjes kent Frankrijk
enorme, grauwe en saaie, wijken
met woonsilo's waar de Bijmermeer
en Ommoord nog paradijzen bij zijn.
j"en zou verwachten dat er voor de
laatste verkiezingen overal kan
didaten met lijsten tegen het
kernenergieprogramma, voor geso
cialiseerde woningbouw enz. ge
steld zouden worden. Ook zouden
die kandidaten dan in de tweede
ronde oproepen om voor de linkse
partijen en voor de verandering
van de politiek van de partij van



Wat waren de standpunten van de
andere partijen over kernenergie?
De communistiese partij (Marchais)
heeft zich een paar maanden voor
de verkiezingen uitdrukkelijk voor
de uitvoering van her kernenergie
programma en uitbreiding van de
Franse kernmacht uitgesproken. In
het kielzog van de P.O. verklaar
de ook de leiding van de O.G.T.,
de communistiese vakbeweging, zich
voor kernenergie. De socialistiese
partij is voor een bouwstop van
18 to 24 maanden en in die perio
de een debat in het openbaar over
het programma van P.Messmer (Gaul
list) uit 1974. De beweging van
radikaal links (een soort D'66),
is eventueel voor een bouwstop,
maar aan de Super-Phenix, de
snelle kweekreaktor in MalvilIe,
moet gewoon doorgebouwd worden.
De partijen van de meerderheid
zijn zoals te verwachten tegen
elke vertraging van het bouwpro
gramma; veel van hun leden hebben
enorme belangen in de kernindus
trie. Het is duidelijk dat de
Franse anti-kernenergie-beweging
geen goede politiek tegenover de
partijen heeft gevoerd; zowel de
P.O. als de P.S. konden zich er
met een smoesje van afmaken zon
der zich tegen kernenergie uit te
spreken en op devakbeweging is ook
geen druk uitgeoefend. Juist de
rol van de vakbeweging is in de
naaste toekomst erg belangrijk,
zij kan immers het werk voor de
kernindustrie besmet verklaren en
stakingen tegen deze industrie
steunen. Voordat de top zich ech
ter hiervoor inzet, moet er heel
wat druk op haar worden ui tge
oerend. Dit deden de Ecolo's niet.
Deze gang van zaken bracht Brice
Lalonde, kandidaat van de niet-a
politieke Paria Ecologie tor-ae
volgende uitspraak: "De Ecolo's
moeten zich eens uit het hoofd
zetten dat zij de enige op de we
reld zijn. Eoe moeten we kernener
gie tegen houden? In ons dooie
eentje zijn we er niet in geslaagd.
Er worden op het ogenblik 16 re
aktors gebouwd en die moeten we
tegenhouden. Het is mogelijk de
verstening van de partijen te
breken en positieve antwoorden
op onze vragen over kernenergie
te krijgen". (LiMration,ll-3-77).

De anti-kernenergie-beweging in
Frankrijk en in Nederland zal les
sen uit de verpletterende neder
laag van de Ecolo's moeten trek
ken. Want het verlies van de
ecologisten, van 12 naar 4 pro
cent, is niet te verklaren uit
een algemene verrechtsing van
Frankrijk. In tegendeel, uiterst
links, de P.S.U., de ~laoIsten en
de overige organisaties bleven
konstant en gingen in de tradi
tioneel kommunistiese arbeiders
wijken zelfs sterk vooruit.
Juist onder de arbeiders is een
enorme kritiek op de leiding van
de P.C. en de P.S •• op hun poli
tiek van gedraai. De linkse par
tijen bereikten juist hun sukses
door de eis van onverkorte uitvoe
ring van het gemeenschappelijk
program van de P.C. en de P.S. en
de beweging van radikaal links.
Zij eisten de nationalisatie van
de Franse industrie, verhoging
van het minimumloon, algemeen
ouderdomspensioen en andere so
ciale voorzieningen.. Ook kwamen
zij op voor het onmiddelijk en
volledig stopzetten van het kern
energieprogramma van Messmer. Dat
is dezelfde eis als die gevoerd
werd door Ecologie '78. Hoe is
het sukses van links en het ver
lies van Ecologie '78 met deze
eis te verklaren? Ecologie bleef
bij die eis staan, maar links
eiste de onteigening van de kern
industrieän en de nationalisatie
van de bedrijven. Daarmee gaf
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De keuze was een kernenergie-pro
gram opgedrongen door de multina
tionale concerns of anders de
industrie in handen van de arbei
ders. De keus was voor of tegen
"demokratiese beslissingen door
iedereen over alles wat leven be
paalt" (PSU). Die keuze werd ont
weken door Ecologie '78 met als
gevolg de nederlaag in de verkie
zingen en de terugslag in de strijd
tegen de kernenergie. Dit is iets
wat niet alleen Ecologie '78 en
de Fransen aangaat, dit is ook
een zaak voor de Nederlandse anti
kernenergie-beweging. Erice La
londe van Paris-Ecologie 4ad gelijk
in ons dooie eentje bonden we de
kernenergie niet tegen. We zullen
alle linkse partijen en de vakbe
weging moeten dwingen tegen het
kernenergie-program van de multi
nationals te vechten.
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links een duidelijk anti-kernener
gie perspektief aan de arbeiders
van de COGE}a (opwerking van
kernbrandstof in La Hague en ·1'Iar
coule), van de Pechiney-Ungine
Kuhlmann (kernbrandstof en ura
nium-mijnbouw) en van de groep
Empain-Schneider, waarin Creusot
Loire en Framatome (reaktors, pom
pen enz.). Bij deze arbeiders
sloeg de eis van nationalisatie
en arbeiders-beheer enorm aan en
zij gingen van P.C. over naar
uiterst links. Daarbij speelde de
houding van de leiding van de P.C.
een belangrijke rol. Zij ontnam
de arbeiders in de vijfde repu
bliek de hoop op veranderingen
twintig jaar na de staatsgreep
van Charles de Gaulle en tien
jaar na de meiopstand.
voor deze vijfde republiek, be
kend als de republiek van de adel
en de multimiljonairs, was het ge
forceerd a-politieke program van
Ecologie '78 geen alternatief.
De keuze was tussen het Frankrijk
van de multimiljonairs Giscard,
Empain, Dassault en de anderen en
aan de andere kant een "Frankrijk
met een socialisme met het mense
lijke gezicht, een Frankrijk met
het Zelfbeheers-Socialisme (PSU)".



Intervieuw met Wolfgang Henze, inge
!J.;eJlf-JlT1.~,X!:c_o-:::çhemi2 - - - -

Onderstaand artikeltje is samenge
steld m.b.v. de gegevens die Wolf
gang Henze ons verstrekte op een e
valuatieavond over Almelo te ArnhEIII •

Wolfgang Heaze is bij een ondernemings
raad verkiezing in 1974 uit de vak
bond IG Chemie gezet. Als reden hier
voor werd een overtreding van de re
glementen aangevoerd. De onderlig
gende reden was dat er al langere
tijd grote verschillen bestonden tu s
sen wat de vakbondstop wilde en wat
hij en zijn collega's wilden binnen
het bedrijf. Ondanks die uitwijzing
uit de vakbond kregen ze bij de on
dernemersraadverkiezingen 35% van
de stemmen.
Het uitsluiten uit een vakbond kan
voor een bedrijf aanleiding zijn om
iemand te ontslaan. Dit is in zijn
geval niet gebeurt omdat er teveel
collega's achter ~em stonden.
Het totaal aantal uitsluitingen uit
de vakbond die in verband staan met
politieke opvattingen bedraagt vol
gens hem 10- 15 mensen.
Een klein stukje vakbondsgeschie
denis: Na 1945 was de invloed van
links vooral kommunisten zeer sterk
binnen de vakbonden. De sociaaldemo
kraten zijn zlcb in de vijftiger ja_
ren duidelijk gaan afzetten tegen
11eze linkse invloed en dit heeft tot
resultaat gehad, dat er sinds 1974
een officieel uitsluitingsbeleid be
staat. Iedereen die lid is of aktief
binnen partijen links van de DKP
kan zonder verdere aanleiding uit
de vakbond gezet worden.

De "Groene lijsten" die bv. in Slees
wijk-Holstein bebben meegedaan aan
de verkiezingen hebben in sommige
plaatsen zoveel stemmen gekregen
dat ze ook in sommige gemeentera-
den vertegenwoordigd zijn.
Hun programma is voornamelijk geba
seerd op de ecologische problematiek
op milieubescherming. Ze zijn te ver
gelijken met de "Ecologistes" in
Frankrijk (zie artikel Martin Poot)
Naderhand bleek dat de Groene lijs
ten, die meegedaan hadden in gebie
den waar bv. kerncentrales gebouwd
werden, veel meer stemmen hadden ge
kregen, dan in ge~ieden waar geen
direkte milieuproblematiek aan wezig
was.

Bij analyse van de stemuitslagen
bleek dat de stemmen vooral afkom
stig waren van vroegere FDP en CDU
stemmers niet van de SPD.
Dit is waarschijnlijk te verklaren
uit het feit dat de SPD in Slees
wijk-Holstein de meest linkse in
de BRD 1s en zich ook vaak diudelijk
heeft uitgesproken tegen kernenergie
Na de verkiezingen in Novemder in
Neder-Saksen is men tot de conçlu
sie gekomen, dat men waarschijnlijk
meer stemmen had kunnen winnen als
het accent niet alleen op het milieu
had gelegen, wanneer het verkie
zingsprogramma breder was geweest
als alleen maar antie-kernener~ie

In Hàmburg doet bij de volgende ver
kiezingen een breed verbond mee het
zgn. "W'ebrt-Euch Bundnis" een ver
bond met een brede politieke .opzet
waaraan bv. kerkelijke groepen,
vrouwengroeper1ngenpolitieke orga
nisaties en zeer belangrijk de an
tiekernenergiebeweging de.elnemen'.
Succes voor hen betekent niet allee.
in de gemeenteraad komen (hiervoor
is 5% van de stemmen ofwel in Ham
burg 50.000 nodig) maar ook als er
mind.er dan 5% op hun stemt is in
ieder geval gebleken dat zo'n ver
bond mogelijk is •.
ginnen het Wehrt Euch verbond be
staat geen afgrenzing t.av de niet
burgerlijke linkse politieke groe
peringen.
Ook in Nijmegen was het opzet zo'n
breed links verbOnd op poten te zet
ten een opzet die helaas alweer ten
grave is gedragen.

Hilbrand en Jan.



KOMMENTAAR
om veel stemmen aan te trekken, zal
weer bevestigd worden dat ekologie zon
der veel politieke stellingname geen
alternatief is voor~politieke sceptioi~

Het interview met Wolfgang Henze ( zie
bOTen ) bevestigt deze veronderstelling.
wat krlIlnen wij els Stroomgroep dear van
leren? Binnen de Stroomgroep bestaat al
enige tijd een diskussie over de mte
waarin we ons politiek moeten engageren.
De ontwikkeling leidt zoale het er nu
uitziet ook zeker in de riohting van
een breder politiek perspektief. Uit
gaande van het Franse en Dllitse Toor
beeld ZOIl een Nijmeegse Stroomgroeplijst
los ven el te veel politiek tam-tam,
weliswear stemmen kllnnen aantrekken.
Op grotere schaal (provinciale staten,
parlement) velt echter van zo een .eko
logieee lijet weinig te verwechten. We
kllnnen de verwoording van onze ekolo
giese verlangens den achter over laten
aan politieke partijen. Onze inbreng zel
er dan uit bestaen, dié politieke klubs
die het hardst van de daken schreellwen
dat ze de huidige energiepolitiek af
wijzen er toe te dwingen dit ook.hard
te mken.
Wat Nijmegen betreft lukt het de SKK en
het G.D.voldoende greep te krijgen op
de politieke partijen om onze eisen
verwoord te zien. Toch lijkt deelname
ean de· gemeentersadeTerkiezingen in
1982 een aardig streven in hat ·kader van
de hoogst noodzakelijke planning op
lange termijn.

gererd nn poppel

(vertaald door Toon,Diok en Ad.)

L/ 1Steun. Callaghan
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Kan uitboTenstsands artikelen worden
afgeleid det Iliteluitend ekologies
getnspireerde bewegingen geen kans van
slagen hebben in de politiek? Het
plaatselijke sukses van de Dllitse
groene lijsten bij de gemeentereads
verkiezingen lijkt erg vsel op de
franse. sitlletie. Zolang bet plaatselijke
lijsten betreft heeft een pUllr ekole
giese· lijst nog enige kans (b.v. Erok
dorf 7%, 148 arrondissement Parijs 14%).
}la bij de komende parlementaire ver
kiezingen in Nederlend hetzelfde ge
bellrt als in Prankrijk n.l. sen eko
logies programlIla det te mger blijkt



Tanker breekt
OLIE BEDREIGT BRETAGNE
WACHTEN OP DE VOffiENDE RAMP ?-----------------------------
Voor de zoveelste keer hebben de
nieuwsmedia ons weer op de hoog
te gebracht van de laatste aan
slag op het milieu. Deze keer be
treft het weer een ongeluk met
een mammoettanker. Naar het zich
laat aanzien zijn meer dan 200.000
ton ruwe olie in zee en op de
Bretonse stranden' terecht geko
men. De gevolgen op korte termijn
zijn al overduidelijk: een ont
stellende sterfte onder vissen en
vogels en een grote aantasting
van de flora. Wat de gevolgen op
langere termijn zullen zijn is
nog niet te voorzien. Het kan
maanden of jaren duren voordat
we zullen weten welke invloed de
ramp op de mikro-organismen in
zee - en daarmee op de gehele er
mee verbonden voedselketen - zal
hebben. Door de Franse streekbe
woners wordt geroepen om het hoofd
van de schuldige; is dit de bouwer
van dergelijke schèpen, de kapi
tein van het schip zelf of de olie
maatschappij Shell, die de op
dracht tot transport heeft gege
ven? Idee~n tot het boycotten
van Shell-produkten zijn in, Bre
tagne al gerezen.

Amo~ Cadiz
breekt

De kern van de zaak wordt even
wel niet benaderd wanneer de
schuldvraag op een dusdanige wij
ze wordt gesteld, dat iemand voor
de rechtbank verschijnt en voor
de "schoonmaakkosten" moet op
draaien. De ware - en veel dieper
gelegen - schuld moet namelijk
worden gezocht in onze samenle
ving zelf. Zolang wij in een maat
schappij leven waarin winst het

enige kriterium is, waarmee uit
eindelijk rekening wordt gehouden
zullen dergelijke rampen nooit
voorkomen kunnen worden.
De massale overkonsumptie die
wordt aangedreven door de motor
van geldgewin zal veel eerder
dergelijke rampen veroorzaken
dan ze onmogelijk maken. de strijd
die door velen wordt gevoerd in
de milieuaktiegroepen e.d. zal
daarom ook steeds meer het aan
zien moeten krijgen van een ge
vecht tegen de uitwassen van de
kapitalistiese samenleving.

Vogelreservaat
gedoemd
tot ondergang

Of nu de olieramp, het behoud
van het Waddengebied, de (kern-)
energieproblematiek of welke ak
tie ook de ingang hiervoor biedt
zal op de langere duur niet veel
meer uitmaken. Elke nieuwe aan
tasting van ons milieu zal meer
mensen doordringen van de nood
zaak om protest aan te tekenen
tegen het systematies uitbuiten
van de natuur, de mens daarbij
inbegrepen.
Wij hoeven dan ook niet te wach
ten tot de volgende ramp op onze
hoofden neerkomt. We moeten de
krachten bundelen van steeds
meer mensen die zich gaan inzet
ten voor het behoud van het le
ven van ons en van degenen die
na ons zullen komen. Slechts op
die manier kan de samenleving
afgehouden worden van de moord
zichzelf.

ad heijkants

Alle tanb AftIOtóo.(adix
nu lekgeslagen



De demonstratie werd verder onder-·
steund door de AGG (een kath. stu
denten werkgroep), door de keulse
Burgerinitiatieven tegenK.E. en
door de SSK-~ijmegen die met de Duit
se B.l.'s regelmatige kontakten on
derhoudt.
De demonstratie zelf verliep uiterst
vreedzaam en in de redes die werden
voorgelezen werd geprotesteerd tegen:
1-- Het Duits-Braziliaanse atoomver
drag, waar toch wel erg veel vraag
tekens bij geplaatst moeten worden.
O.a. vanwege het gevaar dat een ge
welddadig regiem door deze deal de
mogelijkheid wordt gegeven om de
door hen zo fel begeerde atoombom
te maken.
2-- Het bezoek van een staatshoofd
dat verantwoordelijk is voor een
systeem waarin 80% van de 110 mil
joen brazilianen niet beschikt
over de allernoodzakelijkste levens
voorwaarden omdat de bevolkink oon
tinu kaalgeplukt wordt o.a. door
duitse en nederlandse investeerders.
Enkele voorbeelden:

-De nederlandse multinational
Bruynzeel (opererend onder de
naam BRUMASA) is al jaren bezig
om van straatarme mensen met de
meest doortrapte leugens, hun
laatste stukje grond te kopen.
Zij bezit nu een gebied minstens
zo groot als Nederland, waarvan
de bewoners als een minderwaar
dige werkkudde behandeld worden.

-De Duits-Braziliaanse nucleaire
deal is een onderdeel van het
prestigeobjekt Angra dos Reis,
(op zo'n 250 km onder Rio de Ja
neiro) een kernoentrale die 20
miljard gaat kosten. Het Ameri-

Op 9 maart j.l. kwam Geisel, chef
van de braziliaanse dictatuur, naar
Keulen om daar zijn bezoek aan
Duits.land af te sluiten met een
banket in de meest sjeike gelegen
heid die Keulen voor zulke evene
menten te bieden heeft, het "GÜJ:'ze
nich" paleis. Voor het eerst sinds
de 2e Wereldoorlog bood de B.a.D.
het staatshoofd van een door fas
cisten geregeerd land weer een
grootse ontvangst aan. Geisel mooht
zelfs met z'n trawanten een eretooht
door de stad maken.
Dat gevolg bestond dan uit zo'n 100
industriebonzen die in Keulen nog
vier dagen onderhandeld hebben met
het "Bundesverband der Deutschen In
dustrie" (BDI), over verdere nuole
aire deals na het 12 miljard projekt
dat in '75 al a..t'geal. oten is. De
praaltooht werd a..t'gesohermd door
minstens duizend politiemansohappen
waaronder eenhedem. van de zo lang
zamerhand wel bekende Bundesgrenz
sohutz, in Duitsland ook wel, en
niet ten onreohte, de nieuwe S.S.
genoemd.
Om te protesteren tegen deze mani
festatie van ekonomiese belangen in
fasoistenkleren werd er in Keulen
een protestmars gehouden. Organisa
tor was de "Aktion Brennpunkt Bra
sUien". Een groep die door ak-tie
groepen en studenten in '74 opge
rioht werd, na akties ten gunste
van de Braziliaanse aardsbissohop
Don Helder Camara (die enkele weken
geleden door het Vatikaan het werk
onmogelijk gemaakt werd doordat hem
een reisverbod opgelegd werd; wegeas
"te marxistiese" ideelin).

HOE HET IN
KEULEN

DONDERDE!



kaanse aandeel, de centrales An
gra I die door Westinghouse ge
bouwd worden (kosten 8 miljard)
is al bijna klaar. Aan het Duit-
se aandeel, Siemens dus, begint
men binnenkort (kosten 12 miljard).
Nu al is men bezig om de barakken
te bouwen voor de arbeiders die
van verre geronseld worden. Sla
ven die zich afbeulen voor een
hongerloontje en die daarvoor
zelfs hun gezin moeten verlaten.
het concentratiekamp bij Angra I
telde 8000 slaven. Bij de Siemens
centrales zullen er dat nog meer
worden.

Walter Scheel noemde BrazilH!"een
ideale handelspartner". NatuurlijkL;
een onuitputtelijke voorraad werk
vlees, zwijgend en arm gehouden
door een stabiele diktatuur, en bo
vendien opties op het uranium van
.Brazilië.

3-- De repressie die in Brazilie
welig woekert. Nog elke dag worden
er in dit land mensen die het fas
cistiese systeem niet volledig ak
septeren opgepakt, gemarteld en ge
dood.
De vijfhonderd demonstranten beslo
ten hun protestmars met het verbran
den van poppen. De hele demonstratie
werd nauwlettend in het oog gehouden
door een overmacht aan politie. Tij
dens de redes zag ik Dláar vooral
hoorde ik motorpolitie met 'vol gas
onnodig lamgs de demonstranten ra
zen om zo het spreken te bemoeilij
ken. Deze ergerlijke onbeschoftheden
door de politie komen in de B.R.D.
echter zo vaak voor dat er nauwe
lijks nog op gereageerd wordt.

Hetgeen nu volgt berust op onse ei
gen waarnemingen (van Ruud en mij),
van schriftelijke yerslagen van om
standers en van de verslagen die de
arrestanten zelf na afloop maakten.

Na afloop van de demonstratie be
sloten zo'n 200 mensen om naar het
Gilrzenich te lopen om te gaan kij
ken naar de intocht van Giesel die
men omstreeks dat tijdstip verwacht
te. Tijdens onze tocht daar n~r toe
werd het aantal "bullen" per m2
steeds groter. Toen we vlak bij de
afgezette ereroute kwamen zag ik
dat een eenheid van de bundesgrenz
schutz ons aan de overzijde van de
straat waarin we liepen, inhaalde.
Alsof de duivel er mee speelde kwam
juist toen we bij de hoek van het
Gilrzenich-voorplein aankwamen, de
stoet auto's waarin ook de schoft
Geisel te zien was, aanrijden. Bij
de aanblik van het tuig zelf begon
iedereen spontaan en met verbolgen
gemoed leuzen aan te heffen.
Vanuit de mensenmenigte werden ook
plastik zakjes met, naar we later
vernamen, stront of zoei geworpen.
Wie precies gooide kon niemand zien.
Tot nu toe gebeurde er niets speo
takulairs maar toen de laatste
zwart-glimmende mercedes voorbij
was brak er opeens paniek uit. De
eenheid die ons zonet voorbij was
gelopen bleek in formatie de straat
te zijn overgestoken en joeg ieder
een die er verdacht uitzag een win
kelstraat in die loodrecht op de
route uitkwam. Wat zich daarna af
speelde was werkelijk mensonwaardig.



Iedereen die zich had laten opjagen
werd door de politie achternagezeten
en in elkaar geslagen. Verbijsterd
moesten we toezien hoe een jongen
die, door de klappen i~ zijn gezicht
kwaad geworden, een neo-SS'er terug
sloeg, door vijf geuniformeerden
vastgegrepen werd en tegen een auto
aan werd gekwakt, waarna zehemlllet
laarzen sohopten waar ze hem maar
raken konden. Nadat hij finaal voor
rot lag pakten ze hem vast en sleur
den ze hem aan een been weg.
Aan de andere kant van de winkel
straat zagen we dat een vrouw in
haar gezicht geramd werd. Wijzelf
konden zonder geslagen te worden een
zijstraat bereiken waar we veilig
waren.
Van de zojuist genoemde vrouw zal
ik in het kort verslag weergeven
want ook zij werd gearresteerd.

Nadat de stoet van Gei
sel voorbij was merkte dat iedereen
wegliep en probeerde Ook zijzelf
weg te komen, hetgeen niet meer luk
te. Ze werd hard op haar schouder
geslagen, van achter bij haar hals
doek gegrepen zodat ze luoht tekort
kwam en in haar geslagen zodat haar
neus gskneusd werd en zij vreselijk
bloedde. Een vriend van haar sohreeuw
de tegen de "dienstdoende beambte"
dat hoe op moest houden en werd
promt daarop door vijf andere bul-
len beetgepakt en door stompen en
stampen tegen de grond gewerkt,
waarna hij aan een been werd wegge
sleept, terwijl zIn hoofd op de
straat bonkte. Terwijl ze het uit
gilde van de pijn werd zijzelf ook
weggevoerd, onder voortdurende stom
pen in de rug (vooral tegen haar nie
ren), Bij de overvalwagen bezweek
ze maar werd door harde schoppen
weer overeind "geholpen". Met vier
andere gearresteerden (in totaal 7)
die allen afgetuigd waren, werden
ze naar het politiebureau gebracht.
Bij het uitstappen begon de mis
handeling opnieuw. Bij het beklimmen
van de trap werden onder een van de
gearresteerden de benen weggeschopt.
Een ander werd met zijn hoofd tegen
de deurportaal geslagen. Bij het on
dervragen werd de vroUw zo hard tegen
haar gezicht geslagen dat, naar la
ter bleek, de bovenste snijtanden
gespleten waren. Bij wijze van grap
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presteerde men het om de verdachten
dunne stront in het gezicht te sme
zodat ze eens konden zien wat het is
om stront toegesmeten te krijgen.
Na het nemen van foto's e.d. werden
de gearresteerden in een oel gegooid
en na drie uur weer vrij gelaten.
Terwij~ de arrestanten mishandeld
werden werd aan de bekenden niet
meeg~eeld op welk bureau ze zaten
om zo de hulp van een a~vocaat 0n
mogelijk te maken. De aanklacht luid
de overigens: landvredebreuk, weer
stand tegen de staat, opzettelijke
beschadiging en belediging van een
buitenlands staatshoofd. De ervaring
en met de Grohnde processen doen d e
zwaarste straffen vrezen.
Het is zo absurd, wat er zioh afge
speeld heeft, het ie zo smerig, dat
een gedetaieerd verslag als dit een
noodzaak iSf om te laten zien in
welke riohting het gaat met de mo
delstaat Duitsland. Door de vele
verslagen openbaar te maken op een
persoonferentie. is men er in ge
slaagd om deze daad van staatstereur
in sommige kranten te krijgen, zelfs
op de duitse't.v. Aan de politie van
Keulen zijn protestbrieven geschre
ven ~n vanuit Amnesty International
in Londen is toegezegd ~at ze zioh
met deze zaak bezig zullen houden.
Tot slot moge gezegd zijn dat een
RusselI Tribunaal voor de B.R.D.
bepaald geen overbodige luxe is.

ries van de camp
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De demonstratie in Malville (60.000 deelnemers) op 30 en 31
juli 1977 tegen de bouw van de Super Phenix (een snelle kweek
reaktor) ligt al weer lang achter ons. Vele andere gebeurte
nissen in binnen-en buitenland maken dat wij geneigd zijn
voort te hollen en te vergeten.
Maar destijds beloofden wij aan een lid van het Franse orga
nisatiekomitee in Morestel, dat wij zouden proberen ook in
Nederland geld in te zamelen voor de vele demonstranten, die
door provocerend en zeer gewelddadig optreden van de Franse
politie gewond raakten. Met een kleine delegatie was ook Neder
land vertegenwoordigd. Bovendien kwamen nog in Frankrijk vakan
tie houdende Nederlanders naar Malville om deel te nemen aan
de demonstratie.
Uit een uitvoerige brief van het Franse organisatiekomitee ver
namen we het verdriet om de dood van één van de demonstranten,
Vital MichaIon, maar ook de dankbaarheid van de Fransen over
de Nederlandse deelname aan de demonstratie, die een enorme
steun betekende. De brief vermeldde ook de geweldige financiMle
problemen waarmee het Franse komitee te kampen heeft, vooral
in verband met de proceskosten van 6 mensen, die gevangenis
straffen kregen en in hoger beroep zijn gegaan; maar vooral
ook voor de enkele zwaar gewonden (been-en handamputaties) en
de vele minderzwaar gewonden, die dringend financigle steun
nodig hebben.
Wij willen graag ingaan op hun dringende verzoek om financigle
hulp voor de slachtoffers van MalvilIe. Hoewel we weten dat
tal van andere akties op stapel staan en er steeds weer voor
alle mogelijke doelen geld wordt gevraagd, willen we toch een
beroep doen op uw solidariteit.
Op het gironummer 3149700, dat eerst openstond voor de weige
raars van de 3% Kalkarheffing, kunt u tot 31 mei a.s. uw bij
drage storten voor de slachtoffers van MalvilIe.
Wij zullen er zorg voor dragen dat dit bedrag veilig op de be
stemde plaats komt. Het gironummer is bovendien open voor kon
trole.
LAAT DE FRANSE SLACHTOFFERS· NIET IN DE STEEK..

Nogmaals: Giro 3149700 t.n.v.Fonds Slachtoffers MalvilIe,
Grebbeberglaan 11, Eindhoven.

Wij willen u alvast bedanken voor uw steun.



SYMB.IOSE

Symbiose is krities. Symbiose is lastig. Daarom moet Symbiose
weg. Van Doorn trok haar zendmachtiging in. Symbiose ging in
beroep maar verloor. Nu dreigt op 1 oktober een unieke omroep
te verdwijnen. Een omroep die organisaties en groepen mensen
het woord geeft om het zélf te kunnen zeggen. Meer dan honderd
twintig in drie en een half jaar. Honderd twintig organisaties
en groepen die via Symbiose opkwamen voor de belangen van men
sen die elke dag opnieuw aan het kortste eind trekken. Wiens
stem anders niet wordt gehoord.
Symbiose moet e-omroep worden, anders verdwijnt ze uit de lucht
Maar daarvoor zijn 40.000 leden nodig. Het lidmaatschap is maar
een tientje. Dus daar hoeft niemand het voor te laten. Als u
vindt dat Symbiose moet blijven, maak dan 10 gulden over op:
gironummer 144144, postbus 410 Utrecht.

®APRIL
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Op 4 april a.s. is het 10 jaar geleden, dat de negerleider
dr.ds.Martin Luther King werd vermoord. King streed op geweld
loze wijze tegen de rassendiskriminatie in de Verenigde Staten
en werd in 1964 de jongste winnaar van de Nobelprijs voor de
Vrede tot dan toe.
Naar aanleiding hiervan wordt op zaterdagavond 8 april a.s.
een manifestatie gehouden met sprekers (prof.dr.mr.C.J.M.Schuyt
en prof.dr.ds.K.Strijd, beide onder meer bekend vanwege hun
publikaties op het gebied van geweldloze strijd ,en John
Hontelez van het L.E.K.), muziek, optreden van een kabaret
groep en een film over King's "Mars naar Washington", de groot
ste demonstratiemars uit de geschiedenis van de U.S.A., tevens
bekend vanwege King's rede "I have a dream".
Enerzijds zal belicht worden, wat Martin Luther King nu voor
ons betekenen kan, anderzijds zal ook veel aandacht worden
besteed aan geweldloze akties zoals tegen de neutronenbom en
de uitbreiding van de DeN-fabriek in Almelo.
Plaats: U-huis (Mensa), Prof.van Weliestraat 8, Nijmegen.
Tijd: 's avonds om half 8 op zaterdag 8 april.
Ter bestrijding van de kosten is het helaas nodig een entree
bijdrage te vragen. Deze bedraagt f 2,50. Iedereen is welkom.
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4 april Plenaire vergadering SSK
P.MV-gebouw, Gyotstraat,
Nijmegen. 20.00 uur.

8 a,ril ~~rtin Luther King-wsnifestatiè
Mensa, Prof. Welieatraat, Nijm.

1Aapril Plenaire vergadering SSK
PMV-gebouw, Gyot8traat,
Nijmagea. 20.00 uUr.

1 mei Dag van de arbeid.

We krljgen voor ons werk geen subsidie.
Het geld waarover we beschikken is afkomM .

stig van giften van mensen die ons werk
steunen.
Om onze aktiviteiten, zoals de komende
dámonstratie in Almelo en de uitgave van
dit blad te kunnen voortzetten, hebben we
geld nodig.
Je steunt ons door een abonnement op "On_
derstroom te nemen.
Als je 17,50 (en liefst meer) overmaakt op
gironummer 3767600 t.n.v. penningmees
ter SSK, Vondelstraat 6 in Nljmegen, dan
steun je niet alleen ons werk, maar je
k~igt ook een jaar lang informatie (ong.
eens per maand) over kernenergie en de
strijd daartegen.
Mensen buiten N~egen worden vérzocht om
115,- over te maken Lv.m. portokosten.

NEEM EEN ABOBNEMENT EN WORDT AKTIEF!!!
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