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•BIREKJE AKTIES IN DE V.S.
De ken>:;eJ1Ua1e in aanbouw in sea
1n'ook. Nel< IIlIIlpshUe. lilt 50 Ion ten
llllOrden van Boston. 5eabrook heeft
voor de A1Ierikaanse antl.kernenergi....
b_ina: dezelfde s)'llboliase waarde
als WyhJ. en Jltokdprf voor de Westduit
se AJCB. Als sinds de eerste pl_
bekend g<aaakt werden. 10 jaar geleden
g_it en bloeit het pleetselijk en
regi.oll8elverzet.

In eerste instantie had dat verzet.
zoals ovorel in de V.5•• de VO!lIl van
sdIIIinistrati,eve en jl/ridiese ptoce
dllres. De &rgIIlIeIItan tegen de bOIlw
van de centrale betroffen in die be
ginj aren niet de bezwaren tegen kern
energie in het als-en. maar waren
toegespitst op de lokale anstandil
heden: de kwetsbare ekologie van de
kl/ststreek van !lew IIlIIlpsbire, het
zoetwatergebNik bij de bouw in een
streek waar een chronies tekort be
staat aan water. de bouw op een gec
grafiese brtlllklijn, en de OlJllQge
lijkheid 011I, vooral in de zener als
.... tiendtJiz_ toeristen zijn. in
het geval van een ramp de mensen te
Iamnen evaaJeren. De bevolking van
Seabrook en OIII1iggende g_ten
hebben bij diverse gelegenheden te
gen de bOIlw gestEllld (het betrof bier
mteraard niet bindende referenda).
I.angz__ werd dIIidelijk dat al
die procedures bitter weinig m t
healden. Weliswaar werd er veel be
reikt wat betreft de publieke be-
....~. en ontwikkelde zich de
ar_tatie tegen kernenergie in
het alg_. maar de bOIlw onder
vond weinig vertraging.
Er was in het begin van de jaren' '70
ook nog geen sprake van een' anti
kernenergie~ing.De bezwaren te
gen kernenerg.e ioilTden geuit door
verontruste wetenschappers via adm,
nistrátieve proce<1IJres .en parle-
....taire lobbie • De Amerikaanse
oppositie die zich zo dIlidelijk mani
festeerde tijdens de anti-Vietnam
d_traties. had zich teruggetrokken
op (plattelands)Jo:uwnes voor persoon
lijke groei en gezond voeeI$el. Pas
nadat in I!uropa de akb van de groIll1
kwam. en de eerste denonstraties en
bezettingen waren geweest, kon ér in
de V.S. gesproken worden van geor
ganiseerd verzet aan de basis.

Een van de eerste kernen van verzet
was Nieuw Engeland. Boston en au
gev~. Lokale ifQePOD verenigden
zich 1D de Cl....hell Alliance; het
grote doelwit was de centrale in
Seabrook. Daarnaast wordt veel
aandacht geschonken aan voorlichting
over kernenergie en alternatieve
energiebronnen.

Sinds lWilUStllS 1976 is Seabrook een
pe:nuanent doelwit geweest v;m de
Cl....hell Alliance. De akties be
stonden mt deIIIonstraties, alterna
tieve energietentoonstellingen,
symboliese betettingen en blokkades.
In de loop van die drie j aar zijn
bij die akties meer dan twaedllizend
mensen gearresteard.
Al die akties hebben wederan bereikt
dat de regionale antikernenergie
beweging zich verbreidde en dat de
meningsvol'llling dllidelijk beJnvloed
werd. Maar de bouw ging verder. In
het voorjaar van 1979 werd daaran
besloten aD. oveT te gaan tot een
bezetting die dit keer geen symbo
lies karakter zou hebben. werden VO°
rige bezettingen uitgevoerd vanwege
de publisiteitswaarde en liet men
zieh arresteren an de betrokkenheid
duidelijk te maken, dit keer zou via
een permanente beze~ting de bouw
stopgezet worden. ''Wij moeten de
autoriteiten dllidelijk men dat zij
ons leven en onze toekanst niet

langer 1cllImen manipuleren voor hw1
winsten en b.m macht. we JllJSt close
the nukes ourselves."
liet vert!'O\1Wèll in de parl<lltaire
deIIIokratie was hiennee definitief
opgezegd. De aktie werd voorbereid
door de Coalition for Direct Action
(de naamsverandering werd veroor
zaakt door dat niet de gehele

ClmDShell Alliance zlch achter de
aktie schaarde).
De voorbereiding vond in alle open
heid plaats en de c\atllll van bezetting,
6 oktober. werd publiekelijk aange
kondigd. Er werd een kanpleet hend
boek opgesteld waarin uitvoerig werd
ingegaan op achtergrond. doel, strijd
middelen en logistiek. In principe
doorliep iedel'éen die aan de aktie
meedeed en training en behoorde ieder
een bij een zogeheten 'affinitygroup'.

Het vedoop van de aktie is bekend.
Enerzijds door het relatief gering
aantal deelnemers (3000), anderzijds
door organisatiefoutenen een over
maat aan politiegeweld. moest de
aktie na drie dagen opgegeven worden.
In het vervolg van dit artikel wil
ik verder ingaan op de organisatie
vormen, aktiemiddelen en de verdere
lessen die uit deze aktie geleerd
Iamnen worden.
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FFINITV GROUPS

HAffinitys"
Ahes vanSWijelijke ongehoorzaam
heid en direkte akties in de V.S.
kennen als basiseenheid de "affinity
group''', vrieMschapsgroep in een
slechte vertalinll. Dit Kons8l't is
afkanstig uit de Spaanse burger
oorlog, waar de ''Grupos de afinidadll

de basisvo!Dl van de anarchistiese
organisatie was. Het kiezen van deze
vom kant enerzljd,s voort uit de
sterke anarcbistiese traditie van
de ClllllSheU Alliance (m.n. in Boston),
anderzijds met het inzicht dat de
fouten van de anti-Vietnsmbeweginll
die een sterlt ctraliSserde struk-
tuur bad, voor dienden te
worden.
Een affinity group is een groep men
sen die zich g<namenlijkop een aktie
voorbereiden. liet is op dle manier
mogelijk dat tien tot twintig mensen
elkaar redelijk goed leren kennen,
weten wat ze aan elkaa:r hebhen in
stress-situaties. Zelfs in zeer
grote akties heeft iedereen zijn eigen
vertrouwd angeving....., hij/zij op
terug kan vallen; niemand hoeft
zich verloren te voelen. Akties
worden in grote lijnen van te VOren
vastgelegd, en daarbinnen handelt de
affinity group autonoom. Tijdens de
ajttie vomt de affinity groep de
basiseenheid van beSluitvorming. Zij

stuurt een afgevaardigde naar de
besluitvotmende vergadering die bij
da Soabrook-aktie twe-u daags
plaatsvond. Ook andere taken "",rden
binnen de affinity group verdeeld:
perskontakten, madiese hulp, voedsel
voorziening. enz.
In sannige ideale gevallen is de
affinity group permanent: mensen die
stIIIIOIIl«lne, gezamenlijk andere
sociale aktie voeren dan alleen de
anti-kernenergiestrijd, en samen
strategiediskussies voeren. Het is
belangrijk det niet alleen aan
dacht wordt geschonken aan het
eksterne doel t maar ook aan de
wij ze waarop de mensen binnen de
groep met elkaar angaan.
liet organisatienodel van affinity
groepen lijkt vruchtbaar te zijn,
vooral nu hét er naar uitgaat zien
dat de strijd zich steeds meer
zal verh arden, dat staatsgeweld en
repressie zullen toenemen.
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Voorbereidina; en organisatie van
atles
Dë voorbereiding van de Seabrook
aktie vond vooral plaats in Boston.
De grote lijnen van de aktie werden
vastgesteld door bijeenl<aasUn waar
vertegen>lOOrdigingen van affinity
groepen en andere lokale aktiegroepen
uit het hele land aanwezig waren.
Besluitvominll vond in principe
plaats door consensus. Groepen
en mensen die zich later bij de
aktie voegden moesten zich neerleggen
bij het gekozen aktienodel, dit om
té voorkomen dat dezelfde diskussies
zich telkemla1e zouden herllalen. Er
werd voor gekozen geen besluitvotming
te delegeren. Er was geen organisatie
komitee, geen demonstratieleiding ,
Zoals gezegd, de belangrijke beslis·
singen werden g_n door de verga
derinll van afgevaardigden van affinity
groepen, en tussen die vergaderinllen
in waren de groepen autonoom..
Dit organisatie- en besluitvormings
model gaf nogal wat aanleiding tot
problemen en verwarring, vooral ver
oorzaakt door de onervlU'enheid
daarmee. De beslui tvotming in zeer
grote vergaderingen (meer dan 200
mensen vaak) verliep uiterst moeizaam,
t_er daar men bleef streven naar
konsensus. In paniekkonfrontaties
met de poltie was de verwarring vaak
kanpleet door gebrek aan leiding en
ollllOgelijkheid tot snelle gekollr
dineerde verandering van taktiek.
Toch denk ik dat deze besluitvotmings
struktuur mogelijkheden biedt. Ze is
zeer demokraties: de afgevaardigden
van de affinity groepen zijn niet
vergelij kbaar met de gedelegeerden
in een parlementaire demokratie.
Zij zijn afgevaardlgd omdat de hele
groep hem/haar het vertrouwen geeft
en zij weten béel precies 'Wàt er in
hun affinity groep leeft. Ook lIlOet
het mogelijk zijn, bij een goede voor
bespreking van da te volgen taktiek



een aktie uit te voeren zonder OOide
lij k leidersc;hap. Het betekent wel
dat indivicluen in groepen ooeten
leren veel meer eigen verantwoorde
lijk te nemen in plUts van af te
wachten 'wat anderen doen of tot dat
er instnJkties van "baven" kanen ..
Het grote voonleel van een dergelijk
organisatiEllllXiel is, naast het prin
cipe van basisdelllOkratie, dat de aktie
nooit gebroken kan worden door het
oppakken van de leiders, of het
verbraken van KoomunikatiestTUkturen
door de tegenstander.

ILEBBEN BEABRDDK I

niet bezworen. Het is tot :nu toe
wel gelukt aD de eenheid naar bui
ten toe te bewaren. Ondanks verwoede
pogingen is de staat en de pers er
niet in geslaagd de beweging te
splijten.
Belangrijk is geweest dat de publi
citeit tijdens en na de aktie gema
tigd positief tot zeer positief is
geweest en dat de publieke opinie
daarmee ~elijke tred heeft gehouden.

GEWELDLDCBHEID

Geweldloosheid

Bij het bespreken van de affinity
groep is al duidelijk geworden dat
de .Amerikaanse antikemenergiebewe...
ging grote nadTUk op de wij ze waarop
het verzet gevoerd wordt.
Het gaat er niet alleen 0JJl welk
(ekstern) doel bereikt worcjt, maar
de middelen waarmee dat gebeurt zijn
daar in WIl ogen Onlosmakelijk mee
verbonden.De organisatie- en be
sluitvonningsstruktuur is een be
langTijk elanent. Daarnaast is de
praktijk ven g~ldloosheid onlos
makelijk verbonden met de !\meri
kaanse antikernenergiestrijd:
geweld valt niet met geweld te keren.
Enerzijds schuilt hier een principi
èle, ethiese benadering achter
(vooral ven de kant ven de Q.ulkers
die zeer aktief zijn. in het verzet)
anderzijds is het een kwestie van
kritiek: wij kunnen het repressie
appaTaat Dooit met hun eigen midde
len verslaan; ons wapen is aktivi
teit.
Een belengTijk element van die ge
weldloosheid is de openbaarheid
waarin de voorbereiding plaats
vindt. Daardoor is oogelijk det de
inhoud van een aktie goed over...
komt en niet alleen bet spekta
kulaire ka:rakter ervan., en dat het
achteraf aen iedereen duidelijk is
ven welke kant bet geweld komt.
Een ander element is het kontakt ma
ken met je tegenstander. Alsmaar
blijven inpraten opde individu-
ele politiemensen dié daar gevoe
lig voor zijn, en duidelijk maken
waarom wij daar staan en waaran wij
bereid zijn ons bloot te stellen
aan hun geweld. Het effekt 'kon
zijn: begrip, demoralisatie en

scheurintI: binnen het apparaat.
over <Ie 1nl1oucI van geweld
loosheid werden binnlmede Alneri
kaanse AKI! verwoede diskussies
gevoerd. Zo deed een deel van de
CI_heU Alliance niet mee aan
de aktie <lIII<Iat zij zich uitspra-
ken tegen het vernielen valf zaken en
andet zij meenden dat een direkte
konfrontatie met de politie zou
leiden tot eskalatie. Ook achter-
af is het gevaar va scheuring nog

Oit enquêtes, wa;mnee ze in de V.S.
bliksemsnel zijn, bleek dat de ....er
derheid van de bevolking een derge
lijke bezettingsaktie akseptabel
vindt. Het blijkt dat 'de AKI! over
het alg_ de publieke opinie te
konservatief inschat, we zijn te
bang aD met bepaalde aktiemiddelen
de ''massall van ons te vervreem'"
den. Een belengTijke les die ook wel
eens voor Nederland zou kunnen gel
den.

Nog meer lessen uit Seabrook

.De meeste mensen die aan de 5ea
brookaktie meededen werden voor de
eerste keer in hun leven gekonfron
teerd met geweld. Ondanks goede
voorbereidingen konden zij daar niet
adekwaat op reageren. Geweldloos
heid werd in de praktijk te veel
verward met passiV'iteit.
Dit is een ven de hoofdoorzaken
van het niet lukken van de bezetting.
Het is belengTijk dat m 3000 men
sen direkt gekonfronteerd zijn
met dat geweld. liet zijn _isbare
ervaringen die naar volgende akties
kunnen worden overgedragen.
Veel lessen zijn ook geleerd met
betrekking tot organisatie, k0m
munikatie en besluitvorming. Er
varingen die in de toekomst als de
strijd zich gaat verharden en de
bevolking zelf , op eigen kracht,
de kernenergie zal moeten tegenhouden
ven onnisbare waarde zullen blijken
te zijn,

Pieter LaDmers.
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KRUIPEND KOMEN WE ER NIET! r. ,

EEN VOORSTEL TOT MEER BEWEGING IN DE AKB
De stTij d TClIldom het dooTVOeTen van
het kemeneTgiept'OgTllIIIIIll is in vol
le gang. Niet elleen in NedeTland,
maaT in ol!> hele lOeTeld. west, oost,
soc1elisties, kapite1isties.
Kern van de stTijd is de VTaag of de
groepen achtOT de kemenet'gielobby
eTin zullen slagen het kemeReTgie
progTlllllllll eTdooT te krijgen.
Itm kTacht is van grote b,eteken1s.
Achtel' de kemeneTgielobby veTbel'
gen zich de gTOte liRÜtinationele
ondernemingen die via hun investe
T1ngen in de kemenetgie diTekt he
lang hebben bij het dooTVOeren van
het prYlPllIIIIIll. liet geld wat el' in
C~ is _t el' ook weet uit-

Wat el' g-.n wanneet er een stag
natie optreedt in het uitvoeren van
bet kemenetgi~llIIIIIllblijkt uit
de recente ontw1kkelingen bij het 
~itse bedTijf ABG. Dit bedtijf in
vesteOTde sSllli>n liet Si_ in de
kel11eüergie~t"K'raitwerk".
ABG en Siemens hedden de ordets
VOOT het uitvoeren van de bouw van
kemcentTeles in lren. Na de TeVO
!utie in lren is el' daar besloten
Ilet de bouw van kerneentTeles te
stoppen. Bovendien stagneert in
~its18lld het dooTVOeren van het
kemenetgiepJOiTlIIIIla ook an een
aantel 8IldeTe tedenen. Gevolg: de
hele f1naJlci8le situatie van ABG
ligt ondeTSteboven. L1kw1diteits-

probl........ Meel' dan 1,3 miljaTd
veTlies op de kemeneTg1é-1nveste
Tingen. Grondig TeoTgaJlisatieplannen
zijn nodig an het bedt1j f weel' fi
nancieel gezond te maken. 13.000
aTheideTS bedteigd met ontslag.
DaaraD.~ stagnatie in het kemener...
g1eprogTlllllllll zel de kapetelistiese
bedtijven die gefnvesteetd hebben in
de kernhal>del op enorme veTliezen
};men te Staan. Aangezien de terug
slag op de kemindustrie ontzettend
sterk zal zijn ze! deze terug doot
werken op de hele ekonanie.
liet is de VTaag of de kapitalistiese
ekonan1e dit zel kunnen opvangen.
Gezien Teeds de InJidige kTisis van
lange duut, gezien de moei..... weg
terug naar de ekonaniese gTOei.
gezien de probl...... net het afwente
len van de stijgende eneTgieprijzen
op de aTbeiderS.
We _ten Teken1JlJ[ dutvan houden met
het feit dat els liet kemprogTllIIIII
niet langs "danokratiesett wet door- '.
gedrukt kan ""nien, het via een 8Ilde.
Te weg zel gaan, ten dienste van de
kapitaalsbelangen. Ia Oostenrijk is
men onder 4e noemer ualgemeen belangU
toch verder gegaan met de bouw van
Jcemcentre1es. Ondanks de uitslag
van het teferendum meel' dan de
helft van de OostenTijkeTS bed geen
tTek in kemeneTg1e. Het is niet on
waarschijnlijk dat els de uitslag
van de Brede Maatschappelijke Dis-
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kussie (IM)) "nee tegen kernenergie"
wamt, staat en kementgielobby
toch rustig verder gaan en dool' b0u
wen. Een klein stapje verdeT ligt
de konstatel'l,ng dat el' in het veT
leden el vskeT naar het faseis
ties maatschappelijk systeem is
,gegrepen els de machtsknncentnties
van de kapitaalSbelangen in gevaat
kwamen.

De rol van de staat

De eneTgiebedtijven en 8Ildere oveT
heidsinstanties, met voorop de rege
Ting, stellen zich op els SteTke,
wel een beetje bedachtzame. voot
st8lldeTs van het kel'llelt1'll1ePrT_".
Hi..... doet de oveTheid-zièh kennen
els de beste belangenveTdecl1geT van
de ke.nenergie en het "elgemeen be-

lang". liet el~ belang is in dit
gevel VOOT de Ol/erheid: de voot-

~tep=~äS=re
van dë 1iiJ<äji1tälistiese elëO.
Jl<JIl.e.
'I!lfTs" de OVOTheid dQs 1I1les aan ge
legen CD een basisvoorwaaTde tot
veTdete ontwikkeling van deze maat
schappij : de eneTgieVOOTziening,
veilig te stellen.

De vootkTachten VOOT het kementg1e
progt...... zijn !mens groot en steTk.
De meest kapitaalkTachtig. bedTijven
spannen samen met de techtse partij
en "!' de TegeT1ngen an hun belangen
veilig te stallen. Belangen di. even
eens !mens zijn.

Maat toch staat het er niet el te
best VOOT met de kemenrg1elobby,
en het dooTVOeren van hun prognm
1Ill. Dit is te dankea aan het voort
duten6 felen van de ket_Sie
projekten. WeaTdoot de argmenten
van de ant1kemaneTgieheweging
steeds weet worden bevestigd en be
kTachtigd. Gevaren van StTeling, de
probi...... liet het opslaan van het
kemafvel, StoTingén in eentteles
met gevaar van ontPloffingen, de
kosten van bouw en afbTaak van de
centrales.enz • .enz..
De _ten blijken geen theoT1el!n
te zijn van intellekt>Jelen en zond
v!oed-vootspelleTS. De _ten
worden dagelijks bekTachtigd. liet
14Chten is slechts op de grote knal
en dan zal de laatste onheilSVOOT
spelling van de aat1kemaneTgie1>e
weging ook nog uit1<aDen, nadat al
hun 8Ildere voorspellingen el _
Mid g_ lO8:Ten. IlaTrisbutg ",as
bijna de knal. liet liep liet een sis·
ser af.



D&~ van de ant1kemener
.iebeweliJll sprebn un bij arote
Jroepen VIIfl de beYol~. Overal kJ)
~ Mni.ates op de been bij antikem-
enet'Ii~traties en akties ca de
verdere doo:rvoeritW van het 1cemeMr
,ieprorr_ te verliialeren. De aqu.
MDten spreken niet alleen aan c.dat
de waars~enWIl de aDtikern
enera:iebewea~ steeds uiw-n.
Het laat bij kemeneraie CII zaken
als stralq. bijna-onp1ukken, de
1qo dwr van de afval afbraak, en
de omekerheid over wat dlw-e te
doen voor latere ,eneraties. Deze
uken raken wmsen direkt in tam oi·
Ken leven, wlzijn zekeThecSen en bJn
toetalst.
e- het anders te zegen: nieund wil
IMler een kemcentrale in zijn achter~

tuin.(of het zou Mostert meten zij"
Is hiemee ce. dat de atItftern·
eMl'Iiebeweaina tip het punt staat CII
de strijd te winnen. Nee, "kor niet.
De antihmenergiebewetinl heeft al,.
lem een aantal &oedo uitiqspo-
sities veroverd voor de verdere
strijd. En dat hNft ze .er te
danken aan de zwakte van de aux:.
lobby en tun :taak dan aan huR eiaeh
kncht.
Die uiqanaspositie bmnen we be
schrijven als:
- Een broed verspreid vant:rtlUWen
~ kemeneraie als oplossilW
van het ener,ievraq:stuk.

- Een groot wnt:1'<Ufen in de kem
eDeraielobby. d6 deskuni:iJen en de
bedrijven die erachter zitten.
De lIIlIlSell .erken dat ze s~ be
lazerd worden door die f1plren.

Het inzicht dat het oppervlaklda van
de kefemlraio niet zonder het ook
~teel afwijzen van de kapiUl
listiese eroeiekQQaaie kan. is zeker
Iliet 'wijd verbreid.
En de keuze is wel depl1jk: erte'rJie
ja. bpitali.e ja (zo niet ,oed
4m wl bIaad.schiks) of:kernensraio
nee, kapitali.-e nee.
ZO zijn we aanaeland bij de 1consta
miDI UD het feit dat de Bl\tibm
eneraiebewej"ina: op een nivo staat
-ar de beJ.arwenstrijd is leworden
tot een Matschappelijke strijd. Het
laat niet alleen ca afval, ca stra
linl; e.d., het iaat ca de hele uat·
sc.hçpij, 00e we leven, 00e we wil·
1en leven in de toekaut en wat we
over willen laten voor toekcastile
lenlIraties.
De nijd verplaatst zich naar het 81
j8leelt JNl8,t.scl'Iappelijk terrein.
Het laat tIJ <.- het kemenergiepro·
a:r.... in al zijn facetten, als t0
taliteit. De 'ti d van dmonstraties
per kerncentrale is voorbij, ten
ainste op zichzelf staard. De proef.
boriJ:la:en en per keer en de aktios
daartea;en zijn voorbij.
De ontwikke1.irC van Grune:n in DJits
1a1d van belqenstrj,J,1d;ot partij
leeft deze beweaina: lijk weer.
Waamee zeker niet lezead wordt
dat de antilcerneneq;iebewejina Jds
ook lllB&r een partij .cet oprich
ten. rnteaemeel •

•

wat met er wellebeuren door de anti
kernenerJiebewea:inI Nederland op kor
te termjn7
- II'Ote d8Ionstl'aties zijn Il&INe

lijks JlHT te verwachten. mis~

schien een 1I"0te aktie rooi
Ilorssele. Maar op aktiea:ebied zal
het vnl. draaien ca speerpunt-,
pfUakties, zoals bij te.a, A1Ilelo
en de zoutkoepe-ls.

- verder zal de JM) volop in de be
lqstellin& staadJf we nou Deedoen
of niet: belangrijk is bet dat we
onze stan3:punten naar buiten brq:,
en; waa:I'aII de IN) volksverlakkrij
is. De uIen in en de beren en da·
_s desbmdiaen uitkleden en plaat
sen war ze horen UI staan, niet
izwaan op lam ara:u-nten of diskus
sies. Of buiten ,erichte akties ak
ties tejen de IN) voeTen. Maar
niet het kontakt.et de tv. de pers
en de ..ua verliezen. We moa:en ons
niet isoleren.

BROK.DORr

7

Maar naast de B4) en de speerpuntek
ties staat de ant:ikemenra:iet-
lina: nog veel lleflI' te doen.
- het wantrouwen tejen kernenera:ie

W&I'II houden en aanwakkeren, aan de
hand van talloze voorbeelden uit
het verleden. en het heden.
Stral1ni. kanker enz.

- het wantrouwen teaen de ~raie
lobby aanwakkeren. DeslaRlilen:door
lIllIId e:n:aee.

- voortdurcml de relatie leuen tus
sen pro kernenerlie-overheid-bedrij
ven-deskundilen. lIiiet met arot.e ana
lyses en meilijke taal. Maar .et
praktiese voorbeelden op zoveel
qe1ijk lIe'ftSen iericht.

- MnSen verz-=len, -=nsen orianise-
ren en scholen.

ZOals het er tIJ naar uit ziet kan de
tarldige antikerneneraiebeweaina: die
taken lII&8.r ten dele uitvoeren.
De antibmenergiebeweaina: is ver
deeld versnipperd. Zeer druk be~iI.
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DIKRUIT IN (DEl AKTIE
Ht_r volgt een versl:t,i: de jongste OnImrit-
aktie in Brussel. De aanle hiervoor was de
beslissing van de NAVO tot produktie en plaatsing
van nieuwe kernwapens in aJropa. Deze beslissing
vond plaats op woensdag 12 december en de llktie
eveneens. Het verslag dient ertoe (IR aan te geven
op welke manier Onkru.it aktievoert en OOI. de sfeer
te beschrijven, waarin dat gebeuTt.
On 5 v66r 11 kanen de uit verschillende richtingen
aanlopende aktievoerders samen in een zijstraatje
vlak bij het ministerie van buitenlandse zaken in
Brossel. De groep bestaat uit iets meer dan 30 mensen,
be1~en en nederlanders. Il;In begeeft de groep zich
gel1jktijdig naar de toegangsdeuren van het ministe,
Tie.Dit gebeurt snel maar met overhaast. Achter de
drie glazen toegangsdeuren is een halletje, dat
eveneens met 3g1azen deuren met tralies ervoor is
afgescheiden van de ontvangsthal. Enkele deuren zit
ten op slot maar uit voorzorg ""rden "lle 6 deuren
gelijktijdig door 12 -.sen vergtendeld met ketting-
en en touw. Van te voren is afgesproken wie welke
deur zou nemen. Door andere mensen wo1'den de 2 span
doeken met als opschrift ''bewapening is moord" en
"geen cent voor de NAVO" ontrold en duidelijk zicht
baar voor buiten opgehangen. Buiten zijn drie mensen
met spuitbussen bezig de gevel te versiern met leuzen
zoe1s:"weg met de NAVO" en zijn enkele anderen pamflet
ten llan het uitdelen llan voorbijgangers.
In het pamflet ""rdt spesifiek op de kwe1ijke rol
van de kernwapens gewezen en het winstvoordeel dat
voore1 Amerikaanse en lUitse industriëlen hierbij heb
ben.
Terug naar de llkUe:ln de re<:eptiehe1 versçhijnen
enkele hoge heren en nieuwsgierig toekijkend personeel.
De hoge heren werpen een misprij zende blik naar ons.
6en ervan staat wat te grijnzen. Vól5rdat we de deur
afgesloten hebben zijn we niet vergeten enkele páDl
netten in de ontvangsthal te deponeren zodat. het
personeel weet wat erllan de hand is. Ben verbouwe
reerde bezoeker probeert, e1s de tent. e1 gesloten is
nog naar buiten te kanen en ""rdt door ons naar de
achterdeur verwezen.
We zien den dat een hoge piet de politie belt en al
heel snel, binnen een kwartier verschijnt de rijkswacht
ten tonele. Deze kaat in groten getale met vijf over
valbusjes. aa:ru;etten. De rijkswacht verschijnt in drie
kleuren: grijs overall t de gekazerneerde rijkswacht,
een duurdere uitgllVe met bl_ petten en pak en een
groep witgehe1mden. Er zijn ongeveer drie fliclcen op
Eén aktievoerder. Zoveel eer is ons nog nooit llan8e
daan. Ilndat een aantal rijkswachten het geweer in de
aanslag heeft 'WOrdt er vanaf gezien ons 'te verzetten
of zelfs lijdelijk "erzet te plegen. liet duurt nog
geruime tijd voordat een toegengsdeur v8lJJit de recep
tiehe1 geforceerd kan ""rden. Rukken helpt niet.
kant men al snel achter, een ijzertaagje is ook geen

..a

probaat middel. De uiteindelijk llan8esleepte __
betonschaar past niet in de smaale spleet tussen
de twee klapdeuren waarvan de klinken door ketting en
touw met elkaar verbonden zijn. Pas nadat de deur uit
zijn schsrnieren is gelicht lukt het de s~leet breed
genoeg te _ voor de betonschaar. Il;In 15 bet nog
vijf minuten gefri_l all het touw los te _ en
zijn wij tenslotte overgeleverd aan de rijkswachten.
Imiddels zijn drie kwartier verstreken. De poli-
tie gebruikt gelukldg geen geweld. Iedereen ""rdt grof
weg gefouilleerd waarbij mijn _ ""rdt afg_.
Pllspoorten ""rden eveneens in beslll8 g_.
liet is in België verplicht an je te identificeren;
heb je geen identiteitsbewijs bij je den kost je dat
een boete en kumen ze je langer vasthouden.
In België kuo je iondermeer 24 uur vastgehwden wrden.
(in ,Nederland is deze tennijn 6 uur) •
De lIlensen die biutlt namfletten uitdeelden zijn ook
opgepakt. Onder bet zingen van anti-militairistiese
liederen ""rden we naar bet politieburo gebracht en
gelukldg allen tezamen in een ietwat te krap loksal
gestopt. Ni~wil een verklaring afleggen (is van
te voren afgesproken) maar all de rechercheur niet bele
maal teleur te stellen wordt ban een pamflet in de hand
gedrukt.
Wellicht ""rdt intussen druk gebeld naar de Neder
landse BVD an meer van ons llan de weet te kanen.
Tegen etenstijd ,2 uur 's middags, wNt ons gevraagd
of wij iets willen nuttigen en wanneer wij dat beves
tigen wordt veIVOlgens van ODS verlangd dat wij ons in
vier rijen opstellen en twee IlÎlUten stilte in acht
nemen. Dit all te tonen dat wij volwallrdige-.sen
zijn zoals de dienstdoende ambtenaar ons meedeelt.
A1ó11l grote hilariteit en een llOggrotere pu~.
Wanneer duidelijk is dat wij PIlS niet in het ge11d
laten dwingen krijgen wij 5 minuten later toch nog
koffie (zonder melk want zulks wNt door het wet
boek niet verplicht gesteld) en brood.vriendelijk
wordt ons nog gevraagd of het naar onze '·goesting' is
Het witte brood met vieze jam is echter nauwelijks te
eten.
Tegen 4 wr IS middags (we hebben dan zo'n vier wr
vastgezeten) ""rdt één van pIlS uitgenodigd óIIl mee te
gaan. Ondat niet l!Uidelijk is waaran het gaat ""rdt in
eerste instantie geweigerd. Il;In blijkt dat ieder op
z'n beurt z'n pas kan ophalen aR vervolgens vrijge
laten te wrden. De helft aan de voorkant en de andere
helft llan de achterkant van het politieburo.
De laatse. die met de grootste mond volgens de riJks
wacht, wordt gedwongen het loksal op te ruimen. Hij
weigert dit en wordt vervolgens door de' politieoffi
eier llan zijn haren op de vloer getrokken in het bij
zijn van 10 agenten. Had die_ j<?Jlien zijn haar net punk
laten knippen. Hij gaat gelukldg niet op de uitdaging
in an te vechten en roept dat hij bedreigt ""rdt.Ver
volgens wordt ook hij vrijgelaten.

WIE HltlPT

'IITCIIANVA
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Dat OnIauit de laatste tijo gekrimimldseerd liOrdt
bl;,jkt wel \lÎt het volgende:het proces tegen de totaal
_iaeraars WilI'" de Haan. Theo Wolswijk en Flip
de lCroon wrd overdreven sterk -.. Iloven het
gerechtsgebouw cirke1<le een helikopter. Vanaf het
dak ven !let gerechtsgebouw en vanû het dak van een
belendend perceel werden de wachtenden gefilm<l en ge,
fi.1m<l ... gefotograveerd. Ben twintiatal stillen
(qenten in burger) waren in de weer. Agenten met hon
den "-akten !le~ terrein. De mobiele eenheio wrd

Als _10 van een geslaag<le l>ktie wil ik nog .<Ie
Knrlthoormktie noemen waar 90 mensen aan deelg....,..
men !lebben.Deze mensen konden kiezen voor verschillen
de groepjes van hooguit ZO mensen.Blk araepje ling
zich met een bepaalde taak bezighou<len. Zo 'n
kleine groep is nog overzichtelijk en je weet bij
welke _en je boort. Zo waren er <!rie bezettings
groepjes die verschillende kamers gingen bezetten.
De groep die met spandoeken het <lak probeerde te be
reiken slaagde hier niet in maar kon zich op het
laatst nog bij <Ie andere bezettingsgroepjes voegen.
Verder ..... er een schildersgroepje en een groepje dat
pamfletten uitdee1<1e. Ben aantallllOJlSen hiel<! zich
met de P"'S bezia. Al met al een geslllllllde l>ktie en
kan Un araepje niet aan het geste1<le <loeI vol<!oen dan
hoeft <Ie hele aktie nog <Ie mist in te pan.

Wat OnIauit tot nu toe bereikt heeft is vUl publici
teit door haaT manier van aktievoeren. Hierdoor rijzen
de plaatselijke ûdelingen als 0IIIàui<l uit de grom
en kan er s:inl:ls jaren weer, besproken lOOrden van een a
antimilitaristiese beweging die van zich laat boren.
Allen in Nijmegen al zijn er een viertal aroepen die
vollens <Ie Onktuitlijn praten en aktievoeren tegen
het IIilitari_, ~rkelld hierbij is <lat <Ie persoon
lijke betrokkenbeio ven _en die krities willen
diens_iaerea hierin een arate rol speelt; maar in
teite pat het antimilitarl_ ons ~leiï aan.

Nog enl<ele ane1olotes:
Ben boze rijkswacht loopt op boveng<!l108lllle jOl1llell toe
pekt h... bij Zijn keel en zegt"'Gij hebt zeker den
oori.og niet _ellUkt?" WBlIr<lP de jOllllen ad rem zegt:
''Gij dan ....U" en de agent hierop ~t:''Ne<ldat
niet, maar ik heb daar wel veel over gelezen.ft

q, een IegeYen lIIlJIll>Jlt ""rdt er een auto de b_·
plaats "PIesleept. die hel....,u doorzeefo is met koPIs.
lnzitten<le • een beIUChte gllllllster zoals later blijkt,
heeft geen schijn van kans gehad. Over <leze nieuwe
lIlIIÛlOUdiIlIl~ van de politie zoals in Parijs liet
Mesrine, uiten wij onze veron-.rdiling. Depoiitie
officier S<IIIlIeert ons Van het r .... weg te pan dat op
de binnenplaats uitkijkt en posteert hiervoor enkele
IIIIIIIIletjes.

Na de aktie kmen _ op het verzameladre.. te:zanen, la
ten ons van de prel>entielijst ûstrepen en praten nog
....t m. De pers en tv is ondanks beloften nauwelijks
op kaDen dagen. Alleen de franstaliae radio beeft de
beztting v8l'Slagen. De nederlandse pers en radio laat
het heleoueal Ilfweten. lCDnklusie is clat .... de vo1gellde
keer een nog intensievere pers1alllpagne meten organi
seren. Wel hebben _ veel bekijks gehad van de overkant
ven het ministerie waar kantoorpersoneel in araten ce
tale voor de ramen van het reusachtige kantooraebouw
verscheen

Enkele <lagen voor onze l>ktie (zondag) heeft er een
arote intermtionale _tratie met meer dan 50.000
deelnemers tegen de kernbewapenina plaatsgevonden.
Onkruit, ook in Belliê vertegeJllO)Ord:ig<I <Ioor een klei
ne groep ziet dit aktiEllliddel, een massadeamsti'atie,
voor zichzelf niet ZO zitten. OnIauit staat bardere
l>ktie voor zoals bezettingen, blokkades, verfakties
e.o. Bij deraelijke akties liOrdt lIIli& gevraag<! ven de
<Iee1nemers clan bij vreeo.... o-mstreren.
Ik dacht dat ook VOOr veel. stlOOil&loepers de lanste
~ratieeen frustrerende ervaring .
KillIlIeters 1""8 lopen tot aan de centrale, t bui-
zen plaatsen, misschien nog een bordj e bij de ingllllll
volspuiten en dan weer kilane_s tenlglopen tot je er
zere voeten van krijlt. Dit wa:s vóor mij de laatste
deelname aan zo'n vreec1zame _tratie• De volgende
<lag ""rdt er toch gewoon verder ge_.

In pricipegebruil<t Onkruit gUn gel<el<! tegen perso
nen maar -schrikt er niet voor terug (militair) mate
rieel te saboteren, verven e.o. Wij stellen ons <lus
niet zo vredelillVl"'d op als onze lieve BANners
(Breek A_ Neder1an<l) die (tot nu toe) een
steen uit de straat halen al te ver vinden laan.

cmkruit is ontstaan vamit mensen , mannen die toaa1
wilden gaan _iaeren. Zij <!oen ook geen beroep op de
wet g-zensbezwaren militaire dienst andat ze deze
wt aanpassend vinclan aan het militaire systeem.
Juist de laatste tijo is het aksent van akties rem
lID totaalweigeren. verschoven naar antimilitaristies
verzet in !let algemeen, zoals het verstoren van vlieg
sboIos. militaire taptoes en zelfs het bezetten van
een IIlnitiefabriel\t(de lû'uithoorn).
Heel bel_ijk bij OnIauit is dat je jezelf niet
als "PllOtromelo aktievee in een l>ktie stort maar dat
je wet wat je <loet, de konsekwenties van de aktie
(~ vorden en welke rechten je hierbij !lebt)
emgszins overziet. OOk is bel_ijk dat je zelf
mee de inhoU<I en de vonn van de aktie bepaalt.
Zie je op het' óp het laatste _t niet zitten lID
mee te <!oen aan een bezetting bij"; <Ian moet dat Jam
nen. Angst is geen schande en hierover met ook gepraat
vorden. Meestal is iecierèen vlek voor een aktie erg
zemlWllChtia maar als e l>ktie eemaal loopt valt
het wel mee. " ., ,.....,

I~~--.,

11



liet vijf politiebussen op de achtergrond gehouden.
Toen enkelen VlIII ons _e de kou een rondj e an
bet pbouw llÜl8en lopen werden we door de fi_ra
op bet dak gevollld en liep er aan de 8Ddere kant van
bet hek En gracht een agent met hond aan de lijn met
ons mee!
Op de rèchuzitting zelf 10lS slechts plaats voor 20
flllilieleden en vrienden VlIII de'Verdachten', dit tel'
wijl het pl'Q<:eS openbaar was. Minstens evenveel po
litie en marachaussees waren in de rechtszaal ook
_tg. Op de lang stonden nog eens een tiental
agenten. VrIenden Van Theo die buiten in de kou s_
den te wachten an te ruilen met vrienden VlIII Will..
die al. eerste voor de krijpraad moe.t verschijnen,
krelen hiertoe leen gelegenheid meer.
Al. dit leen politiestaat is dan weet ik het niet meerl
Tegen deze aantesting VlIII deDokratiese rechten zul-
len we ook moeten vechten

tiaar recht onrecht wordt wordt verzet een plicht l

Inl. over Onlauit:
po.tb1s 7007 Groninllen.
of
het politiek dienstweiger
kollektief
prof. IlraI1str.39 tel:22811l
NijJlegen.
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• GEMEENTE NIJMEGEN

Aan de 1nwoners van de gemeente

Nijlllegen

Nijmegen, dl;!celDber 1979

Hierbij doen wij U toekOllleIl een door de CQlDIIIissie Energie

opqestelde circula1.re betreffende de kerncentrale te Kalkar.

Aangez1.en het in de bedoel1.t1gliqt de snelle kweekreactor (SNR) te

Kalkar over en'ige tijd in bedrijf te _ en Kalkar slechts 30 km

van Nijmegen verwijderd is, lijkt het ons verstandig U van een en

ander op de hooqte te stellen.

De SNR zal zorg gaan draqen voor een veUige stroomvoorz1.ening

in DUitsland en wordt gebouwd volgens de modernste veiligheidsvoorschrif

ten. Het is echter niet olllllOqel1jk dat er taChiete mis gaat.

In zo'n onverhoopt geval is het belangrijk op de juiste manier te

reageren en daarom deze circulaire.

Voor ongevallen Illèt kerncentrales' zijn door de overheid

alarlDregel1.ngen uitgewerkt. VOlgens een opgesteld draaiboek komen na

de melding van een ongeval devoorl.ichting van de bevolking en de te nemen

maatregelen tot hUlpverlening op gang. De Burgellleester van Kalkar is

onder alle omstandigheden de eerste die gewaarschuwd wordt, en -zonodig

de Burgemeesters van de omliggende gemeente.. De Burgemeester neemt

een besl1.ssing omtrent de ernst van de situatie (bv. valse melding, geen

groentes eten e.d.) en l1.cht indien nodig andere instanties en tenslotte

de bevolking in. De waarschuwing geschiedt door middel van geluidswagens

en via.de radio.

WA'!' TE DOEN ?

1. Bij een zgn. Malt-down. Deze is in de regel al twee uur voor

de werkelijke ontsnapping aan te Zien komen en niet meer te

keren. Er is dus voldcl!ndetijd tot het nèlllen van Maatregelen. t<rijgt

U de waarschUWing, d;ln is het beste wat U kunt doen binnen te blijven
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of zich naar binnen te beqeven en ramen, deu:r;en en kieren te sluiten.

Wacht op nader advies.

Wordt er besloten tot algehele evacuatie volg dan stipt de aanwijzingen

van de BB op, QIIIuent vluchj::r;outes en tijdstip van vertrek; dit CIIl ver

stoppingen te voorkomen. Als U in het bezit van een auto bent, neem

dan zove~l mogelijk mensen en zo weinig mogelijk bagage mee.

Houdt ramen en ventilatie-openingen in Uw auto gesloten.,

2. In priJlC'ipe kan zich ook een ontploffing voordoen in Kalkar •

Ook in zo'n geval is een juiste manier van reageren belangrijk.

Indien U zich buiten bevindt: onmiddellijk en met qesloten ogen dekken,

plat voorover, gezicht CIIllaag en handen onder de borst.

Indien U zich in een auto bevindt: geleidelijk met gesloten ogen tot

stilstand brengen en samen met de 'passagiers dekking zoeken achter het

metaal. Men bolijft tot minstens 90 seconden na de ontploffing op deze

plek. DalU'na, een qevouwen zakdoek voor de ,mcind voorkomt het inademen

van radio-aktieve stoffen. Ga dan zo snel mogelijk naar binnen.

Voor het verwijderen van de radio-aktieve stoffen is warm douchen

noodzakelijk. Let op nagels, haren en huidplooien.

Schone kleren aanuekken en wachten-op aanwijzingen van de BB.

Als U zich op het mcment van de ontploffing binnen bevindt:.

onder tafels en bedden vermindert U de kans op verlfondingen ten

gevolqe 'van instortingen.

Vlak onder en naast ramen vermindert U de kans op verwondingen ten

gevolge van glasscherven.

In geval van alarm worden Kalium-jodaattabletten uitgedeeld. U kunt ze

dan innemen ter voorkoming van opname van radio-aktief jodium in de

schildklier. Houdt U echter nauw-kau:r;ig aan het bij de tabletten, gepakt

gebruiksvoorschrift.

Dit zij·n in het kort di! gedragsregels waaraah U zich het bestll

kunt houden, indien zich onVérhoopt ongewenste situaties voordoen.

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS GBMEENTE NIJMEGEN
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Gemeente weet van niets

Vervalste
brief over
"Kalkar'~~DEC'
NIJMEGEN • Een"groep verontrnste

Nijmegenaren" heeft de afgeloPJlD dagen
opgrote sebaal brieven verspreid waarin
de gemeente Nijmegen aanwijzingen
geeft over hetgeen gedaan moet werden
bij een ramp In de kerncentrales van D0
dewaard en Kalkar.

-----.__--J
AlIN AI,I,E EVEN'1UEEL VERON'rRrJS'2E INIIO~ VAN IIIJItBGEli.
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Eigentijk "tndsn ... dat ds g-.nt. de taak hosft "" ......"" """" t. tw/rio"" ""sr de gevaren """ "
"""'Vie. Btij1l1xv,no vindt ae /lat; .etf .""_ ni.t >tDdig. miea.hi"" ...t _ .e .......n "iet ~ng......t "'f
maksn. !laar >rij utndsn ;Iuiet det ds ......en ...t ong......t moetsn Bijn ""sr ds onMklr.eUngen tn uePband met
~•. At, je mensen niet dB juiste feitsn wn lIt1PUUm omd.at '•• ~Wi1'z. eens 80UdePI kunnBn ~1rU<
I<sn. dan bst.kent aat ast;le .e dom houdt BIt niet _ ""t _iet. lI;.j utndsnast ds l1_ents ds ......en
ni.t dom mag hsudsn. daarom hsbbsn >rij ......... de g_. ds.e me! g••tuu>od.

De gog"'e... uit ds~ Wief hsbbsn "'J not.t uit """e duim g~en. maar hsbben ... uit into-U••tsneits
van de glllttfilente DJtuten en ui.t hst 'handbo.k Sf)1.daat;. IJs.. infoltntZUs i. at af8Chl'iJol1tikk.m~~ de wa
kstij/thsid .at nog afao/rl'fJlJ,>e1<Jcendsr Bijn. Ats sr m. _kstijk ao'n _ (ontploffing o! _tUng """
ds kemreaktor) ge/>oun en ds ""'d etaat ongunatig. dan .at een~ dset "ah ds bevotking hst niet .......
na Itunnon "srtsU"". CiIId:lt de radioaktielJ. a_Ung bij _ deg.lijl< ongeluk a4 hoog ie. ast "luo/rioen i"
de huis ni.t meer hstpt. En ook at 80U d. huie ...t 11_ bs.aheming bieden. dan noghsatt dit ni."
uit. want .ruit kun ;I. niet meer. aang••i"" host NiJ_ ."" tijd tóngo~ aat .ij". Via _Us
_ ""aohi.en ."" aantat ......"" gered ""ras... """",. getoef maar ni.t à;lt de BB vcor ieds%'BB1l gaemaaksrs
.n radioakti."e-de.tt.i.a~pakksn hs.ft.

Kortom >rij get"""" ni.t tn reddVrgaakti.. biJ _ met 1cemoentl'<lt••• lH.i g.tt>l>"" "i.t ast ... 10 '"
_ .,at"" ""ert.""" en ... ...tt"" ast ni.t ..... ""ert.,)en. _ hst lij/rio ono af&O_tijk te teven
met de hsrinnoring _ .""aat dodan. ds Dong" """,. kanker Of miamaakts ltinderan "" ds aohu.tdq_et.... <IIIId4t
........ eerder i.ta togen /<e.ronsnsrgie hsbbsn ondernomen.

lI;.j "inas,. dan ook dat sr glln~ moat 1o:wlen "" ten aat hst niat nodig i,. aadat aU_
at d. bruikbaP. aonnesnargie at "ete matsn 10 gzooot ie at. het tdsnergiogBbruik. om. """ an. <znde2'tr
.olrono "" witiga allBJ.'giabronnen aoat. oJindenergi•• _._. energie uit af1/4t "" plant"" nog maar
te ..";jg",,.Ook ...ten ... dat ds ono.,,;klr.eUng van asa. anerg,;_~ togtmgogaan. _ ds gpot. he
d2';.juon nog niet genoeg »>...t hsbbsn g.atag"" uit da /<e.ronsnsrgia .... _ 88 bang .ijn dat .a uit asa.
at_."a anergiobronnen. di. ook op kt",.....hsa~ bruikbaczi' Bijn. mat gsnosg ......t _ baten.a.t
ie duo ook aen ItWB.Us van ho. >rij """. maata,,1toppid in ~ toe""'.t tn »>tten ,.,;,,/rioen; k.......,.,pgi. be
tekent gPOOt&Oltatighsid. maa.akoll8lDllpti., ...tiauprobtemsrJ en atBeds minder deino1aoatiooe _htsn.

_ .trijd"" >rij togan k_"a. tog"" -..._tee. t&gen .neU. 1tWB.1<Na1ctoPB. togen op
_ki-.gofaWiaken. tog"" uttJoa-oent;ri.fugea "" togen hst opl'ItÜJIBn """ radioaktiaf afVat i" ooutkoapat•• En
daarom -ook hsbbsn "'" aan dsot """ U NiJmeogaa bswtlting aan hst &Ohrlkksn gemaakt met 0 .... bri.f. In de
hoop dat sr "'.&ohien .on aantat )IIB>I8""~ ..at"" .0hrl1<Jcen en ",éh aan ...ttan .tuitsn biJ "",e .trijd.
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C, ~'? tI!
Een aantal weken geleden Z1JD er allerlei dingen gebeurd, waardoor het duidelijk is gawordeIl dat 8J;' binnen de
stroomaroep snel gepraat moet gaan worden over aktles en &ktievormen. 'Deze Onderstroom wordt dan ook als
diakuSlilie.tuk gebruikt binnen de stroomgroep.
Dàt deze. diskussie voorlopig nog niet is afge.lopen, is denk ik wel te verwachten. De. mensen die Onderstroom
lezen, worden dan ook gevraagd zich te mengen in due diskussie. Voor ons is het heel belançijk te weten wat
anderen hierover voor i<leeën hebben. Niet alleen 0'Ilf nieuwe en frisse ideeën op te doen, maar ook omdat we pen
aktie villen voerén los van '8.11e mensen die solidair met ons zijn.

het voorstel;
vaar- en tegenergumenten

het regio-voorstel hield in dat er op de dag dat erin
Gorleben' akties zouden plaatsvinden (blokkade-akties
door alle bürger-initiativ.en uit Duitsland ondersteund)
er in Nederland ondersteunende akties aan de grens
zoudén plaats vinden. Het voorstel was dat 4e gren$
bij Aa1ten-Emm.rich volledig zou worden afgesloten~

door een groep meD$endie door de verschillende regio
nale groepen via interne mobilisatie bij elkaar
getrqmmeld zouden worden.

Dir voorstel stuitte op nogal wae bezwaten.

-1- Ben grens-aktie maakt niet genoeg duidelijk vaarom
het gaat. Xernenergie in zowel Duitsland,Ned.edand
of waa'r dan ook, 'Çoegespitst... op Gorleben en de
wijze waarop dit doorgedrukt wordt. EeD. aktie hij een
keruenergie-objekt kan dit veel beter' na.a!t buiten
br~en.

""!'2- Bij een volledige afsluiting van de arens, tref je
....asen die je eigenlijk wilt bereiken, en
waarvan je vindt dat ze zelf ook het sladltoffer

Eerst wil ik uitlegpn W'at er toen. gebeurd is, om
daarna dieper in te gaan op de problemen die toen
boven zijn KOlDen drijven.
lta de laatste Kalkardemonstrat;l! zijo. we doorgegaan
'IIlIet het regionaal overleg dat tijdens de voorbereidittg
ontstaan was. Aaan zo~n regionaal overleg zitten nogal
wat haken en ogen~ Een goed funktionerea:d.overleg ver"
eist nogal wat .iskussies~ Zoveel zelfs dat we er enkele
ODdentrooms me_ kunnen vullen. Misschien DlOéten ve
da.u toch eens over gaan denken.
Echter tot nu toe is dit goed doorpraten GVer de vorm
en inhoud van een>regionaal overleg niet of nauwelijks
gebeurd. Dit heeft ook in deze toestand een rol gespeeld.
Het is er onder andere de oorzaak van geweest, -da:t de,
regio-ve:rgadering een voorstel aannam, die later door
de meeste groepen, waaTonder Nijmegen, weer werd
verworpen.
Over de besluitvorming en de daar achter li$letide
probleRm, vil ilt hier niet 'verder op ingaan, maa1:
me beperken tot het voorstel zelf, en de argumenten
vaarom het later weet' verworpen werd.

~oarbereiding_---I

1B

zijn van het.systeem. dat ons kernenergie oplegt.
Dit wU je hen duidelijk maken door hen onze aktie
op te leggen.

-3- Infonaatie over het hoe ea waarom van de .aktie
wo~t onmogelijk door de aagressie die ZO'n aktie
opToept. Je krijgt de verkeerde diskussiu. Niet
een diskussie ove:t: Gorleben,k.ernenergie en alles
vat daante. samenhangt, maar over d&3ktievorm.

-4- Door internemob:l.1isatie sluit je Mn grote groep
. IIietlsen buiten die samen met ons ae strijd teaen

kernenergie willen en moeten v:oeren.!r vordt een
aktie-elite gek1(eekt, die door bet gesloten karak
ter .andere mensèll buitensluit. Dit ie nu net iets
wat je niet wilt. Dit oog afgezien van het risiko
d-at je loopt om in. een geisoleerde po.itie te
raki!ll, al was dit bij deze aktie nog niet v.an
belang.

Welke argumenten stonden daar nu tegenover?

-J- Akties t~en kernenersie-objekten vielen om ver
schillende redenen af. De mee.t voor de hand lig
gende waren. de kerncen.trs:le bij Dodewaard en het
geplande tuasenopslagterrein bij Ahaus. (over de
KEMA heb ik niets gehoord I ik weet niet waarom).
Ahaus viel af doordat het Twents Energie .Kommitee
dit niet zag ~tten. Het zou een doorkruisingziin van
hun strategie. Een strategie die er op gericht is
de mensen daar op de lange duur zelf in aktie te
laten komen.
Van Dodewaard. werd aezegd dat van een aktie bij het
toch wel geisoleerd liggende Dodewaard nauwelijks
kracht af straalde. Daarnaast wàs de gelegenheid
om infot1Ptie uit te dTagen juist da-ardoor erg
klein.

-2- Een grensakeie legt het duidelijkst de link aet
de BRD.

-3-- Er bestaat een. grotere mogelijkheid ~ infoTaati.
en argumentatie uit te dràgen.

-4- Van een grensaktie straalt meer kracht uit

-5- Bij een aktie zonder open mobilisatie kan je beter
de alttie doordiskussieëren. Er bestaat minder risilto
dat er tijdens de aktie iets gebeurd waardoor een .
deel van de ~sen iets anders wilt d~ de rest,
met all. moeilijkheden van dien.

-6- De. aktie zou een ])l:oefakti. moeten worden voor
komende akties., en kan daarom beter Wórdenuit
gevoerd door mensen uit de georganiseerde aati-



kernenergie beweging.

Als we deze araumenteJl naast elkaar leSStm" valt onmid
dellijk op dat bijvoorbeeld het ar~t informatie
geven ,zowel voor als tegen deze aktie wordt gebruikt.
Het is duidelijk dat de aktie ni1!t goed Î's door:gepraat
als dit soort tegenstellingen blijven bestaan.
Nadat dEl grens&ktiEl van de baan was, heeft Ruud
Bökkerink,van de Nijmeegse stroomgroep p de sebruilete
tegen-argumenten nos bekritiseerd. Deze kritiek kan
het beste worden toegelicht door te citeren uit een
diskussiestuk dat hij voor de stroa.groep heeft
aeschreven.
11 Je kW\t naar JÛjn 1DEIn1ng niet princ:l:.p1eel voor een

open mobilisatie- kiezen, omaa'(. dit stee<ls afhangt
van de aktie die je wilt uitvoeren. In cUt geval
waren er $E'gumenten aanwezig om de aktie in het
geniep voor te bereiden. Een 'andere kwestie vind ik
veel ernStiger: Sinds wanneer J.s bij het be$luiten
tot eni.ge aktJ.ehet een principieel breekpunt of je
IDéneen hindert die niets met de aktie te maken hebben?
we worden konstant lastig 'FVallen door allerlei
me.nsen en aachten dl8 kerncentrale& bouwen, willen
dat je een reflektor op je fiett monteert, of een
valhelm draaqt als je op eén broaDer stapt, of met
allerlei -regeltjes~ alS je een h~ wilt
ko.PM (~). Mogen wij dan ook eventjee?
.Wij z.:ljn er van overtuigt dat kernenergie lev.ms
gevaarl'ijk is voor lM!IlS en milieu, wij wilien niet
dat 41e inqevoer4 WOJ;dt;.. Sommigen zijn het met ons
eens en zullen zich niet irriteren, aaèleren niet,
die worden alleen .aar last1g gevallen door propa
ganda van staat en kap!taal, die er alles aan g'el~

1s om kernenar,g'ie doo~ te voeren. Het risJ.ko dat
I18Dsengeirriteerd worden is groot, maar &Lt zal
aij een rotzorg z.ijn; als 1k bij zo"'n aktie het
gevoel ,heb dat. die bijdraagt 'tot de bewustwording
onder de mensen over de gevaren ~ kernenerqie
en (eventueel) wat (laarmee sa.enbanqt, don wel
effektief' he'b at.oomenerÇJieprogramma àa&rmee hin4..,
dan ace ik daar aan mee.
Ik geef er liever de VOQrkeur aan mensen teh~
en te in"lteren (en ZO:fg er voor doOr me goed voor
te bereiden,dat die ~rritat.ie ~t een lIinimum beperkt
blij ft) liever dan dat z:t,j straks qeh1nc1erd én ge
irriteerd woraen door ongevallen ll1s in Harrisburg.
Dat klinkt arrogant en betuttelend, !llaar ik. ben nu
eenmaal bang VOóJ' kernenergle,en niet alleen OIQdat
die ÇJevaarlljk is ~zie Gorleben). ft

Uit de bovenstaande diskussie OVer r:ie reglo-aktJ.e,
zijn nogal wat punten. te halen -.arover eens grondig vaD
gedachten gewisseld moet worden
Ik wil proben:n er eens een aantal naar voren te
halei1, in ieder qeval die, d1e ik beliUlg%'ijk vind.
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Iwet: zijn ekt:ieïïï

Belangrijk bij een 'diskussie over akti.e.s en aktie
vo~ is een analyse van de huidige de-uatie.
Waar ben je JDe;t je st:rijd? Hoe ben je hier gekOlll!U?
en waal' wil je naar ~?
Vanuit die analyse kan je een strategie bepalen. I:ó.
die stratesJe hebben akties een plaats. In 4ie kontekst
moet je over aktie. praten.
Hierbij moet ik eerst duidelijk lIBken wat ile onder
akties ver.u.• Akties zijn voor mj alle aktiviteitBIl.
die ontplooid worden naar buiten tae, oa druk uit te
oefenen op mensen en uehtèn, oa op due wijz. dat.__
te ~erei1tea. waarvoor je strijd.
.Het deze bred.e definitie omvàt ik vrij veel. Om toch
zinnig ver4e~ te. kUlûleD. praten wil ik eerst een
onderverdeling maken.

l)DIIUlI<TB Alt'1'IBS
Dit zijn akti~s waarin je direkt de strijd aanbindt
met iut_ties en machten.. In ons geval aktie. tegen
kernenergie-o'bjek.ten of andere symbolen van de leern
energielobby• Hierbij kunnen w* denken aan bezettinpo.
van bouwterreinen of kanto:l:'eD van Ureneo of de KEKA.
Akties in de lijn ·van de anti-militairisten, akt.ies
10al8' onkruid die op hetmçnuent uitvoe,rt.

S) IlIWBAI<TIBS
'Sieronder vallen akties die als doel hebben druk uit
te oefenen met door het .ystee- legaal geachte mid
delen. Dus grote demonstraties, processen en hanc1
tekeningenakties.

S) IIIPO-Alt'1'IBS
.Alhoewel ~ dlte VOT:lll van aktie een info'l'lDllt'ie
aspekt verbonden is, wil ik toch die a'ttiviteiten di..
als hoofddoel infonoatie. verschaffing hebben, onder
brensen in een Speciale kategorie.
Info-akties ale bet verspreiden van pamflett., DUUr
~cnten~ manifesta~ies, pop-festivals, info~avondeD

op scholen en vormingscentra en de -stand. in d. stad
gijn aktiviteitén die we hieronder willen 8amanv.t~.

4> lIACBTVOKIIBlO) AKTIES
Hiermee becloel ik samenwerking met aDdere sroeperingeu
oa. zodoende: een zo ,groot lIOaelijk machtsblok te
kreeëren. Samenwerking met andere stTOOllgroepen, _t
politieke partijen, vakbonden, ,andere milieugroepen
en metsroepen die zich niet specifiek met kerneneraie
bezighouden, zoals het I1tV, derde wereldgroepen .e. d.



Al deze aktie mogelijkheden spelen een rol als je
je~lf afvraagt, welke. wegen. je moet. inslaan om. de
strijd verder te voeren. Het belang dat je hecht
aan de. soort aktie is afhankelijk van de situatie
waarin je zit., en van bet. doel dat je llQDl' ogen hebt.

1doel ven de ·ek1oie. r
Een van de belangrijkste punten bij akties en' bij d.e
voorbereiding ervan, is het doel van dÏé aktie.
Waarom voer je überhäubt aktie. en waarom. specifiek
deze?
ZOals zo vaak is deze vraag niet met een dgémeD.8
kreet of stelregel te beantwoorden. Een ding is
zeker, je wilt met je aktie iets bereiken..
Alleen wa.t? Publiçit.eit, druk op het parlement,
bewustwording van 1Déns&n, informatie geven, daad
werkelijk het kernenergie progr81Dlll4 vertragen?
Ben strijd telen kernenera!e. of een ...er alaemen.
anti-kapitalistiese strijd? Mikken op korte termijn
resultaten of _er op de lange termijn mikken?
Vragen zat, en D)88sta! is het geen kwestie Van of-of.
Boe dan ook met eea aktie heb je een doeL Dit doel
moet daarom ook duidelijk zijn. Vooral omdat in som
tQÎ.ge gevallen het -ene doel het andere kan dwars...
bomen. Bijvoorbeeld kan een korte temijn aktie
een lange termijn planning dania ver.toren.
Bet is dus een voortdurende afweling, dus eenkontmue
diskussie en bezinning. Het kost wel wat moeite,
maar het is noodzakelijk. Aktie om de aktieltan soms
wel ean kik geven, maar het is te belangrijk. 011I zomaar
een aktie te voeren met zelfbevredigina als enil d<*l.

LOPENDE DISKU98I18
In de vorige Onderstrooma(22 en 23) is de diskussie
gestart over de richting wàarheen de anti-kemetlergie
beweging zich zou moeten ontwikkelen.. I)e diSkusBie
over akties en aktievormen passen hierin. Sterker
nog, ze vormen een ontzettend belangrijk onderdeel
bij deze diskussies , omdat de uitingsvorm van een
beweging tegen kernenergie. juist de akties zijn.
Daarom. vind ik het belangrijk dat in Je akties bet
doel wat je nastreeft naar buiten komt.
Zoals uit de lopende diskussies in Onderstroom blijkt,
staan juist het dpel van de strijd ter diskussie.
Wat wil je kernenergie tegenhouden of wil je meed
Als je onderkent dat ke.rnenergie levensgevaarlijk is
'Voor DBD.S en milieu, terwij 1 het toch door winst- en
machtsbelangen wordt doorgedrukt, onderken. je tevens
het politiek karakter van kernenergie al. technologie.
Politiek in die ~in dat een strijd tegen kernenergie
een strijd is tegen maatschappelijk machtsverhoudingen.
Bet is dus van belang dat je nadenkt over die maat
schappelijke aachtsverhoudingen, en dat je je positie
bepàal\- in de strijd tegen die verhoudingen.
Die positie moet dan naar buiten komen in alle
aktievormen die je te> je beschikking hebt.
De wijze waarop we Op het ogenblik aktie voeren
kenmerkt inderdaad de positie die we ons .zelf toe
kennen. we voeren 'geen aktie en we weten niet welke
po.itie we moeten innemen, dus dat klopt.

dat ik op dat moment met spit in bed lag. Dit bevorder~

niet een afgewogen neerpennen, maar eerder een vom
van afraffelen. Toch ben ik DOg steeds van mening dat
de stroOJDSroep een meer politieke groep moet worden.
Ik wil proberen dit nu ~eter te beargumenteren en
ook aan te geven vat ik me voorstel bij een politiekere
aroep.
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de huidige si1ouetie,

'n poging 10010 enelyee
Veel van de aspekten die hier naar voren worden gehaald
zijn al eerder door mij of door anderen gezegd. Maar
voor dEl duidelijkheid en volledigheid. worden ze
toch hier herhaald. VOOI:' een beter bearip vaD ele
aangehaalele aspekten moet je Onderstroom 23 lezen.

UBBP1'ATIE

Een aantal j aren geleden werd.en :mensen die tegen
ket'nenergie waren, als milieu-fanaten besebouwd.
Lanazamerhand. door de vele protesten en door de vele
incidenten,niet in de laatste plaats Harrisburg,
is het klimaat sterk veranderd. Bij de stand. in
de stad of bij bijvoorbeeld fBllilie., merk ik dat ik
met andere ogen bekeken wordt. Het wantrouwen is om
ael1agen in hearip. aehalve dat dit prettig is voor
mezelf, is er ook een basis ontstaan om over de
achterliggende aspekten te kunnen praten.
Br zitten echter ook minder leuke aspekten aan dè
akeeptatie. Door Ton en Hams ia erop gewezen dat de
strijd tegen kernenergie veel komplexer geworden is.
De beweging is een rijke verzameling van :mensen en
g~oeperingen van verschillende politieke pluimage.
Groeperingen die in hun argumentatie tegen kernenergie
grote verschillen vertonen. Niet voor niets wijzen
Manu$,Sible en Hilbrand op het niet identiek zijn
van een strijd tegen kernenergie en een linkse
strijd. Vanuit verschillende invalshoeken kan men
tegen kernenergie zijn.
Eeen evell groot verschil ontdekken we bij de beweging
tegen de nieuwe kernwapens. Ook hier is echter duide
lijk dat de korte termijn doelstelling geen aarantie
ia voor een maatschappelijke strijdbeweging met
doelen die wat verder weg liR~en.

Een beweging geeentr~erd rond éin strijdpunt kan op
korte termijn door allerlij oorzaken, een erg krachtige
maar intern sterk verdeeld beweging vormen.
De verdeeldheid, de sterke politieke verschillen maken
echter een verdergaanda maatschappelijke strijd onmo
gelijk. Sterker nog, de aspekten die wijzen op een
wat meer linkse ar umentlitie worden er langzamerhand
uitgezeefd.--

De rot die het parlement in dit proces speelt, is door
mij de vorige keer al benadrukt (inkapselingatende1i.e,
het wegzuigen van de zelfaktiviteit, verwatering
van de argumenten).
Toch is een beweging gecentreerd rond één tema niet
<Laarom af te keuren. Ik denk. zelf dat door zo"'u
beweging een meer linksere argumsntatie veel JJl8er
kans krijgt. Daarom zou het eens heel aOK :ijn een
analyse te maken van het verband. tussen de beweging
tegen de kernwapens en de beweging tegen kernenergie.
Zijn mensen door de ene beweging nu bewuster aaaa. na
denken zodat de andere beweaina een beter voedings
bodem gehad heeft?

DI JllDIA

Ben ander aspekt is tot nu toe DOch niet aangehaald.
Behalve bij di! diverse groeperingen staat kernenergie
ook bij de media sterk in de belangstelling.
Ieder zich respekterende omroep, krant of tijdschrift
besteed aandacht aan de energieproblematiek.
In zoverrre heeft de brede maatschappelij~ diSkussie
voor de atoomlobby een minder leuke bijwerking.
Kernenergie is al teveel in diskussie, oa tijdens deze
fopprocedure de argumenten tegen kernenergie onde.r
tafel te kunnen stoppen.
De (verwaterde) argumenten teaen kernenergie zv11en de
komende tijd uitgebreid op tafel komen. De inforutie
voorzienina voor een groot aedeelte van de arsu-enten
is daarom de komende tijd verzekerd.



Het ie vrijwel zeker dat een groot gedeelte van 4e men
len weet dat kernenergie gevaarlijk is. Ook zullen
er maar weinig mensen zijn die nooit g~bQord hebben
van allerlei vormen van a1ternatie~ energiebronnen.
Het is best een populair onderwerp om arti1teien
o( progr4111118."s aan t~ wijden. lSijvoodleeld aan boer
Jansen die zijn boerderij kan laten draaien op hulpmid
delen die hij zelf in elkaar geknutseld heeft. Of
faai!!e Pietenen die door een windmolen op dat. hun
huis verwarmen.
Toevallig ben ik op dit moment aan het luisteren naar
een proIr....., waarin een molenaat' uitsebreid uit de
doeken doet hoe hij met een aangepaste molen al ~ijn

benodigde elektriciteit opwekt.

----:r"""T.'ï;n;;;~=-

Bm-rBSJ< OIl8TAlO>ICIIIDlIW

Naast de verandering in kli.maat voor de anti-kernener
gie beweging, is er nog een andere erg belangrijk.
aspekt. De ekonomiese situatie van kernenergielobby
is steeds moeilijker voor hen aan het worden.
Door 4e hogere veiligheidseisen en door de vele
incid~ten veroorzaa&te afbestellingen is kernenergie
een onz.kere bedrijfstak geworden. Daarbij komt nog
dat de alternatieve eneTgiebroM,tm boe langer boe
.eer een kotîkureerende positie gaan innemen.
Steeds meer firma~s storten zich op de energie
branche. »esparings- en isolatiebedrijven schieten
als paddenstoelen uit de grond.
Hoewel de hogere olieprijzen in het voordeel van
de kernenergielobby werkt. werken ze O()'k in het
voordeel van bedrijven die mee~ toekomst zien in
alternatieve energie~onnen.

e etropmgroep In e

huidl e situatie

,Het ia duideli.jk dàt met het veranderen van het
klimaat rond k.ernenergi8c ook de positie van de
stroomgro'ep veranderd ÎBe
krst de positieve kant van de zaak. Ik g:éloofdat de
meeste IleD.sen veel ontvankelijker geworden zijn
voor onze argumenten dan ooit tevoeren.
Dit houdt in dat we. als enti-kernenergie groep
in een unieke positie zaten als we tevens een politieke
poep warene Maar helaas••••••
Deneaatieve, kant van de zaak is echter veel belang
rijker,. omdat deze zijde ons werk in een krisis heeft
gestorte Onze IDBlaise is daarop teruste voeren,
Ik wil onze positie in bet kort samenvat.ten met: een
groep die door haar aktiviteiten er mede voor gezorgd
heeft dat de anti-kernenergie stemming zo groot
geword.en is, uar die daardoor haar argume.ntèn en haar
doel langzamerhand in eEm mistig parlementair en publi
citair spel ziet verdwijnen.
Op het politiek front uitgerangeerd zodra het een
belangrijt politiek ,item werd, en publicitair gekOn
fronteèrd met een st~ geselekteerde informatie
~r .,. ~l~l"'lI;;ictk.&D lSt~ ilrhft1J/Kie
die zich toe.pitst op het gevaar van kernenergie
als technologie en op de alternatieven voor kern..·
ener,aile. Eventueel wordt het verband met de kern
bewapening: er nog bijgehaald, terwijl een enkd woord
JlÏs8,cb,ien nog over blijft voor de atoomstaat.
De achterliggende .achtsspelletjes zullen verzwegen
wordeRe De maarsch$ppij die ons kérnenergie heeft
gebracht en die kontinu vergelijkbare zaken (chips,

kemfusie,DN:A.-rekombinatie) aan de bevolking opdringt
blijft buiten besebouwinSe Evenals de wijze 'van
1;Jes1uitvorming.

IlACBTSVORIIIKQ

Dit is ook vrij logies omdat de strijd tegen kem
enersietot nu toe gevoerd is op een vrij ainima1e
politieke b$sise Het belangrijkste waá een. machts
vorainth waarbij d.. meeste energie gestoken werd in
diskussies over wel of niet s8Illenwerken en op welke
basis. De. diepgang van de argumenten werd verwaar
loosd, terwijl er ook geen alternatief voor de
energievoorziening werd ontwikkeld.
De politieke diskussies werden welliswaar bepaald
door de aktiviteiten, ..ar vanuit die aktiviteiten
hadden meer en andere diskussies Ttunnen ontstaan.
Daarbij komt nog dat een deel van de strOCllDgrOep
dingen deden die nauwelijks, ter diskussie kwamen,
zoals Onderstroom, info-wer1t.
Deze achteraf gekanstateerde tekortkomingen zijn
volgens mij niet onoverkoJDenlijk. Tenslotte de
grootte van de beweging réchtvaardigt toch ook de
juiste aspekten in deze strategie die machtsvorming
tot doel had. Het is alleen jaDDll8r dat tijdens die
machtsvorming te. weinig aan verdieping is gewerkt.

TOVlllllillOllDllll

Deze verdieping, zullen we namelijk hard nodig. 'hebben.
We zullen geltollfronteerd worden at argumenten die
als tOverwoorden over de hoofden v~ de mensen heen
gestrooid zullen gaan worden.
Árgumsnten ais : werkgelegenheid, onafhankelijkheid
van de 01.i.8staten, ekonomiese groei grootschaliJbeid.

I

en <lemokratîèse bel"lQ.itvorming,. Niet wij zullen die
toverwoorden gebruiken, maar de atOOilllobby.
In de komende pet:îode zullél1 deze begrippfm. kam
punten in de diskussie wordene Alhoewel deze diskussie
totaal over de hoofden van de bevolkina- heen. zal
wordet1 gevoerd. Ze zullen gaan dienen ab mistieke
dooddoenérse Vaak dienen ,ze als uitgangspunt (ekono
miese g:oei, onafhankelijkheid van de olieltaten),
soms als argument (werkgelegenheid, voordeel van:
centralisatie) en het geheel zal overgoten worden
met een verzocend sausjes (JnID als demokratiese
beslui~vorming).

Dit zij'Q diskussiepunten waar wij niet of nauvelijk.
op voorbereid zijn, laat staan dat vii cleze in onze
aktilJ. op een begrijpelijke wijze naar buiten kunnen
laten komen. .De atroomgroep kan op dit moment gIIeD.
alt.matie! a8l\bieden.. Verder dan de argumenten tegen
ke-manerg!e komen wij niet.
Het wordt tijd dat de stroomaroep eea 180. aelfopvat..
ting gaat outwikkelen(Ton en Hans). Hiertoe hebben
Manua en sible een aànzet gegeven.

Ide cc nieuwe stroomgroepn I
Deze ze.J:t'opvattina. vand'e stroomaroep houett voor mtj in
dat je je PQsitie, je politieke plaats gaat bepalen.
Niet dat je een bla.uwdruk. voor een nieuwe ma.tschappij
gaat ontwikkelen, maar dat we onze ideeën OVér de
aergievoorziening verder proberen te ontwikkelene
Ideeën die verder gaan dan alleen de gevaren van kern"
energie, maar ook terreinen als werkelooahflid en ratio
nalisatie e.d. bestrijken.
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De aktie zou dan de volgende aktiviteiten
kUJ;lDeA OIIVatten;
1) een teAtooostellina
2) beAaderinc scholen
3) benaderinc a:rQeidera(sters) uit bedrijven

uit die wijk
4) publiciteit o.a. door d~ brochure
5) organiseren van een Itindermiddag
8) inio-diskussie avond
"7) filmavond
8) slotfeest (met dtll fanfare door de wijlt?)

I'THINK

\Iltt.I/lil!d~1i!IJ..i)i/,f10

~/
""~'-"".'

.......... I _dIleTJES
v~:zet tonen. Bij het tonen van verzet a.eef je. natuur
hJk..ook. ~fo~ti!, ~ar dat doe je naar aanleidins
van J"e aktl.e. D1t 1S J.ets anders dan de illusie mensen
te kwmen infora.e.ren door ze te binderen.
Grensakties ,.ijn voor de anti-brnen.rai, beweging pen.
verzetspunt • Je kan bet alleen gebruik.en door inforaatie
te seven en te.selijk.ettijd 1lI8tlsen niet te hinderen.
Maar dan kan je net zo goed op de markt gaan staan.
Venet tonen kan je veel beter d.oo~ je te richten op
kernea.eflie-obj-ekten of die instanties die een symbool
van de kernernergielobby zijn. Dit houdt in dat je je
moet: gaan ricbten op staat en kapitaal.

Bij drukakties worden vuk vraag,te1tens gezet.. Ze halen
tooh niets uit, ze beve8tig~ slechts onze parle.en
taire demokratie of ze kosten teveel tijd gezien
het resultaat. Ik denk dat eX' dan voorbij ses&an wordt
aan' vele aspekten.
A!lereerst~ 4u!. denkbeelden !OC?rt ....it groepen
41e werken ut eeD. vnJ besc.herad ml1eu. Bet is heet
ieta anders te werken in plaatsen met bv een over
heersend CDA-karakter, of in grote steden. In het
laatste .aeval beb je ais groep vrij snel de illusie
dat je ,een grote aanhang hebt terwijl je van de
plaatselijke bevolking no. nielDa:nd bereikt hebt.
In kleinere. plaatsen zijn drulta1ttîes vaalt de enigste
~gelijkheden om de bevalkins aktief te krij gen. Dit
1.~ t~ch een van de belangrijkste doelstellingen
d1e Je. há'bt. Het voeren van bandtekeningen akties
zijn belanarijk. ab bewustvordinas middelt daarbij
kan het als illunratie dieneu om de çootte van bet
volksve.rzet aan te tonen..
Belangrijk bij dit·· soort akties ia vel 'aan te seven
wat de IlIOgelijkhedeJi van die aktie z-iju. Aan te gevtUl
dat je er noS uiet ae bent een bandtekeni.cg te zetten
of een gemeentebestuur een verklarina tegen kern
energie af te laten lesgen, maar dat dit slechts
het beSin b. Door dit soort akties krijgen ~sen
ook veel meer het gevoel dat ze er bij betrokken zijll,
tenslotte ze zettea. een handtekenina:. Als er andere
aktie. uitgevoerd worden hebben ze waarschijnlijk
ook veel meer begri.p. Ze hebben gezien dat htm
bandtekening niet gewerkt beeft.

ldrukekties I..::... ----1

Dit zijn zomaar wat aDuitgewerkte i~e~.

We zouden het erg fijn viD.d.eb als jUllie
11den reageren op dit voorstel en

:Zélf' wat voorstellen lanceerd.eD.

Jullie weten wa&r8chijnlljk nog wel dat de
atrooagroep subsidie gekregen heeft. Op het
ogenblik ligt er een vooratel hoe we die
subsidie Baan beatedeo.
WIJ plaatlJeD 'Cl!t voorstel .in -Onderst:r'O<*
zodat jullie d..r op kunnen reageren.
Bet idee 18 er 011 cle brochure te koppelen
aan een Nijllleegle-.akUe week tegen kernenergie
Voorlopl& beperkt tot één wijk, omdat het betlr
lijkt 1n 660 wijk intensief: te werken. dat
1.0 lleer<leren ha1f.
De hele aktie zou dan aiot"'al een 'Week duren,
alhoewel de voo:rbereldinl(8n natuurlijk veel
INe". tijd kl;>8ten. Deze aktie en de voorbere;l.dinc
zOU ~eten gebeurell door mensen uit de stroom'"
groep I in saaenwer1r.inc ut .neen uit 4e Wijk
en eventueel buurtwerker(aters).
De bedoeli:D.c was een aantal tem..,. in een
brochure uit te werken. Geopperd is
- 1terD$Dergie en dl! gevaren ervan
~ alternatieven
.. en_rei.besparing
.. de brede maatSChappelijke diskuBsie

HAiRlSIUIC
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diskussie aan te gaan lISt groeperingen die de
arbeidersbeweging preteaderen te vertesenwoordigen.
Dit omdat je de basis niet kan bereiken á18 je de
leid1ng niet kan dwingen samen te wuken in konkrete
akttes, en dat je de basis afsehrijft, als je de
orgänisatie afschrijft.
Dit snap ik totaal niet.
Ten eerste hoef je die organisatie nil!.tover te halen
een anti-kernenergie standpunt in te nemen, dit
hebben ze allang ingenomen. GQed betrouwbaar zijn
ze niet, en dat zullen ze ook wel nooit worden.
Maar ik vind het een VOrm van minac.htÛlg als ze
stellen dat je mensen alleen maar kan bereiken als
je samenwerkt met hw:i meerderen. Ik geloof dat je,
zeker in dit stadium, af lIOet van het hopeloos gelul
met IllEinSèD, uit organieatiest'1'Ukturen, die zelf
eèn Jtwalijke arrogantie ten op zichte van hun basis
vertonen.
Ala ik bet benader van de principiële kant, dan kom
ik er niet onderuit vakbonden en politieke partijen
als de PvdA en deen af te wijzen.
Ze vertegenwoordiaea. voor mij juist die strukturen
die .-ensen dvilll8n te handelen of te denk.en in een
wijze die door een toplaag of door een dogmaties
teoreties model opgelegd wo;r:den.
Vrijheid en socialisme zijn tegenst'r'ijdig aanorgani
satiemodellen w..rin op machtsbasis hetzij op
strategiebasis eisen aan 1M!nsBn worden opgelegd.
Eisen die mensen degraderen tot pionnen in een
machtsspel. Een maebtsapel die rilet een spel van
hen is maar van een toplaag.
Poli~ieke partijen en vakbonden maken mensen
ondergeschikt aan het 4oel~dat niet door de
mensen die ze pretenderen te vertegenwoordigen
wordt vaatgestdd. Mensen verworden tot een faktor,
terwijl de strijd zou moeten gaan voor die mensen,
voor die individuen.

BAYBIfBTAKlNG

Het meest recente VQorbeeld wat dit duidelijk
D,lUkt, is de havenstaking. In dtli:e staking werd het
konkreet strijddoel van mensen ondergeschikt gemaakt
aan algemèDe 8trategie4óelstell~die een toplaag
voor hen bad. vastgelegd.. Doelstellingen die alleen
maar ontstaan zijn uit lIiacbtabeheersingsid:e-eën en niet
uit die doelstellingen waarvOor een vakbond in het
leven ,eroepen is. Vakbonden zijn ontstaan om. met
elkaar sterk te kunnen staan t.o,v. de uitbuitende
klasse. Ze zijn verwordéD tot 'een statiese struktuur
die terwij I ze aan het onderhandelen djn met de.
hee'rsende klasse, lwn eigen status aan het waarborgen
zijn. Ken ondemokratiese struktuur die bepaald: wat
de strijdpunten ziJn én welke methoden daarbij gehan
teerd aogen worden. ze. verheffen zicb tot onderhande
linsspartl\er, gepaard met de elitaire " ik weet wel wat
goed voor je is. 1I mentaliteit. Met het .repressie-aparaat
achter zich drukken zij hun :weg door .. Of ze kreeëren
een mogelijkheid voor het staatsrepressie aparaat om
te kori.geren, of ze gebruiken de stakingskas als eko
nomies repressiemiddel. Maar bet resultaat is betzelfde.
Met die mensen en met die. strukturen moeten wij een
diskussie aangaan?????
Allereerst is het de vraag Df ik dit wel kan opbrengen.
Daarnaast vrug ik me af of ik dit wel moet opbrengen.
Door hen kontinu te bevestigen in hun status, knier
je zelf datgene wzt je 'niet wilt. Juist dan wijs je
de basis op het belang van hun .leiding.

DIUlWAPBR AKTIB

:oe. resente akt,ies tegen- de kernwapen. maken trouwen.
àaqht ik wel iets 4uidelij1<. '
De basis beeft bier een macht gekreeërd waaraan die
p.utijen niet ,meer voorbij lamnen." Het belachelijke
feit doet zich voor üt door die bewe.iDa: CDA-leden
een radîkaler standpunt innemen dan -de PvdA, ooit
te voren. Dit dDor diskus8Îes elie met de basis
zijn aangegaan, en vandaar uit naar boveo. zijn
gebracht. En juist nu zie je dat in die top met aan
en macht gemanipuleerd wordt ca deze druk in voor
hen aanvaardbare banen te leiden.
Kan je nagaan wat er zou zijn gebeurd als de omse
keerde weg doorlopen zou zijn. Pro~r ..ar op deze
wiJze een volksbeweging te kreeëren.
Als ton en Hans stellen dat je de bevolkina moet
bereiken op een manier die J:'ekening hóudt met. de
bestaande organisatievormen van de bevolkinS, en dat.
die benadering gebaseerd moet zijn op konklusie.
t.a.v. :\1oe maatschappelijke veranderiqea. tot 8tàDd
kunnent mDeten komen, dan ben ik dat met hun een••
Alleen die wijze 'is wel even anders dan hun weg.
.Ik. geloof 1I,iet in het bereiken van een 1U8tscbappe
lijke veranderingen vi4 de bestaande 8trukturen.
Niet door ze te bevestigen.
Kortom. ik ben bet zat met die atruktuten te overlesgen•.
Ik zou het zelfs niet meer kunnen al wa. het strate
gies belangrijk. Daarbij vind ik ~t strategies ook niet
niet van belans. Laten wij in onze orgaabatievorm, in
in onze akties naar de mensen toe, maar eens een
alternatief aanbiedeil. Laten we maar eens laten
zien dat je aktie en politiek voeren ook op een
andere manier kan doen. Vanuit dit alternatief
mensen weer het gevoel geven dat ·ze wel wat kwmen
veranderen als ze zich maar niet laten ringeloren
dOor strukturen en. instanties.

De samenwerk.ing met strultturen en organisaties kOIIt
wel anders te liggen als we dit vertalen naar de
plaatselijke situatie. Dan kan het best goed te zijn
samen te werken met organisaties,partijen of
andere groeperingen••ooral in kleine plaats~

is 'dit vaak een van de enigete mogelijkheden die
daar overblijven.
Ook dan JDDet je wel kontinu af blijven wegen wat je
voor een konses-siee daarvoor moet doen tegen het nut
en tegen je eigen ,evoel.
Voor Nijmegen ben 1k van mening dat di~ nut langzamer
hand. minimaal gewordeg.Js, al wil ik hiermee samen
werking, in de tOékomst afwijzen.
Wel wil*smpenwerking met landelijke of regionale
strukt\lren afwijzen.
Daarnaast wil ik wél pleiten voor samenwerking met
andere basisgroepen. Groepen die Op kernenergie
gebied, of ol!' andere strijdpunten aktief zijn. Ik
geloof dat vOoral op plaatselijk uivo deze taaenwerking
verste.rkt moet worden. Alleen door een goede 'samen
werking 1wnnen we komen tot eèD tll8Atschappelijke
s.erijdbeweging.

•••
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Goed welke strategie moeten we nu volgen. Ret is
duidelijk d.at daar aeen pasklaar antwoord voor t-e
leven is. Er zijn zoveel faktorev. bij van belanga
De strategie zal in de praktijk moeten groeien.
Vele punten die daarbij van belen• .zijn moeten
dan. vorden meegenomen. Vele zijn hier niet besproken.
Zoals bijvoorbeeld de 1liOeilijk.e vraag, waar houdt
de regionale autonomit·dt op en WaDtLe.er moaen
ngiouale sroepen een aktie tegen houden.
Dit punt is bij de reglo-aktie al q,ngeroerd., toen
het Twents Energie lÇoDmitee de aktie bij AhaUB
afweel. Wanneer is het plaatselijk belaog bepalend
~or dit soort akties die duidelijk iedereen
aangaan? nat dit zeer moeilijk kan worden wordt
duidelijk als we. cle ontwikkelingen rqn4 Gorl.ben
bekijken, waar op het ogenblik totaal geen aktie
..er ..veerd wordt., (voor de oorzaken zie Onde.rstroom
23).

Ik wil me verder beperken tot een samenvat.t1ngi
- ..er aandacht voor al ternatieven die je mensen UA

aanbieden. Niet alleen kerneaergie als gevaarlijk
naar voren halen, maar ook aangeven hoe het anders
kan. Hierbij zijn antwoorden nodig op vele maat
schappelijke vragen.

- Sond.er de drukak.tie te, verwaarlozen, en aissebiea.
zelfs meer naar voren halen, meer je gaan ricbten
op direk.te akties. Deze moeten dan wel voldoen aan
aan bepaalde voorwaarden.

- Je niet ,meer richten op landelijke en regionale
organisatiestrukturen om machtsvorming tot stand.
te brengen, maar deze machtsvorming van onderaf
kreeë-ren.

- Je aktie terrein verbreden tot heel bet energie
gebied.

- Je veel meet: dan tot nu toe &aan richten op de
tot nu toe " vergetent! groep mensen.

WILLEK PAIJLI

TIPS VOOR »BUY-OUT
ZIJN ALTIJD WBIJroK
TIPS VOOR KOPIJ TIlOtJdNS
OOK

WE 8BBBBN BEN IBIl-TYPIIACIlIHI
HODIG EN KOPPEN.
WIl BES" DIT BN WILT DEZE
AAN ONS GBVU OF tN
BIlUIKLBBII GEVD ?

IIBNSSH WE KUKMBN naT WAT
HULP GBBBUIDH. ALS JE zllf BB
TIJD BBB'i, KOII BIJ ONDERSTROOM

BI'f VOLGEND ~& GAAT OVBR
At."BJUiATIBVE ElQmGIB8RONDK
IIlBT ALLBEK TECHNIlS? JIA:AR
()OK BOB PASSEN WE BBT IN IN
BEN' ENERGIE POLITIBK.
RBB JI IDB".. STUUR KOPIJ

WtB JIEEFT BR I'OTO~S enlot
STRIPBOElDUf ,roroBOEKBN,
THEEHIHGEH e.d. 0Jl DB
LAY-ouT VAN ONDBR8TROOl1
TB VERBETEREN,. ALS JB ZE
NIET PIJT WIL,DAN JWlIl'NEN
WH ZB OOK KOPIBBES
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In Oaderatroa. .~1181l we in de toe
koaIit eakele pa.lna". laan wijde
• ..., aktueel nieuw. • Ko1aI8Iltarea.
op ~eDbaea, knntéDa1"ttkelltD
en t.levt.i.-~rolr.......
Deze paciJla~ a .Ulft we eeDvoud.11
achrljvftll en aooi lay-outq.
De bedoelill8' 18 deze &put naNt
On4er.UOOoa uitte pven,t ala ed
soort Nij_ecs NieuW8brlet.
Bet voordeel van de- k01!lbinaUe _t
On4er.trooa zijll de kost_fde
hoeveelheid werk, eb. jU1Ue 1l8Dina
over allerlel ûtuele aabeurteoiaa.
kaD eetoetst worden aan die vaD OD8.
De becloeliJll ia die nieuwsbrief
vooral een re.ionaal ku'akter te
gev... Dus aieuws uit de recio
st.at centraal. Dus Kalkar • KBIL\ ft,

Dodewaard Bullen in deze a.ieuwabrief
belUl&rij~ worden.
Mlaachien is deze nieuwsbrief later
uitte breiden aet nieuws vaD

aadere buiqroepen.
Dit zijn alleaaal .oorlop!,. pl&Dn8P.
_ar wat v1nclen jUllie _"aa, n.
hebben julUe er 1deeb over ot voor.
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. Op maandag 19 novanber is ~ze peri
tie aangeboden aan de voorntter van
de vaste kamerkcmnissie voor kern
energie van Houwelingen. Tevens
kregen alle leden van de Tweede
Kamer deze petitie.
Van de ongeveer 1400 inwoners die
JDet deze handtekeningenaktie bereikt
konden worden, hebben er 741 de
petitie ondertekend. Dodewaard is
het beu an 'zijn' kerncent"ue nog
lqer te 8l<septerenl
Zaterdag Z4 nov<mber heeft de Stroall
groep Dodewsud ook een aktie te
Deesd (Druten) gevoerd. Er was op
dat ogenblik een PvelA-delegatie daar
op bezoek, met onder :JDÇer de voor
zitter M8x van de Berg. Vanaf de
kerncentrale aan jle Dodewaardse
zij de van de Waal werd een~
naar Deesd overgevaren~ '~ deze
boot een skelet die een symboli..
sche overtocht maakte als ongelukki
ge Dodewsarder" die slachtoffer.
werd van een atoomramp. Dit terwijl
een luidsprekeT met een 'hete
aardappelstEUl' Geerts_-kreto-
logie spuidde : kernenergie is
priJDa, en de rest zijn Indianen
verhalen en a1"l<'.llllla1 pllltiekzaai
erij. Na·de overtocht kreeg van
de Berg nog een keer de resultaten
van de handtekeningenaktie onder
zijn De\JS, en de vra8g of de
PvdA-fraktie nou eerst een~
-nodig heeft voordat ze voor sluiting
van de kerncentrales in Dodewaard
-en. Borssele is.
Dodewsud is Iq niet de eerste
plaats waar de bevolking zich tegen
kernenergie uirsprak. ZO bleek
onlangs in Almelo nog 65\ van de
bevolking voorsluiting te zijn.
Veel langer zal men an deze resul
taten niet meer heen kunnen.

met dank aan Dolf van:
De St""""ll"oep Dodewaard e.o.
adres: woonark l'Dolphinetl

Dodewaard
tel: 081185-1267

DEWAARD TEGEN KEllNENERGIE

st""""ll"oep Dodewsud heeft een
handtekeningenaktie georganiseerd
nder de Dodewaardse bevolking van

j aar en ouder.
oor veel Dodewaarders :tijn de
beurtenissen in Harrisburg aan
iding geweest an hun handtekening
zetten een petitie" waarin men

aandringt op sluiting van de kern
centrales te Dodewaard en Borssele.

tekst van deze petitie was de
!geIJde:

Wij ~ buPgtt1'8 van Nederland, lIYiUen
U naa2' aan'Leiding van het HazTie
burg-debat het votgends onder
ogen brengen.
Het ong_t in Harrillburg heeft
duidetiJk Zaten .ion, dat de
moge.LiJkheid van een ongeva'L rele'L
is.
Of de OOPaCUJk van technische aá2>d
is dan Me'L het gevoZg van men.se
'Lijke fouten, do4t aan de gevolgen
van een ematig ongeval. niets af.
Een .l5em- 91'OOt deel van de bevol
king kan daarbij direkt het .lac1lt
oflelt WONen van dB vztijkcmendB
radic-aktiviteit, teMjl. een
groot deel. van hst Zand voor ti"!1
tanen jaren onteefbaar ~n onbruik
baar .sou lA1Crden.
Wij .iJn van msning dat de beuo tking
nist aan dergelijke risico'8 l>loct
gesteZd mag 1JJ01'den, teMdl boven
dien de nood2aak daazovoolt ontbreekt.
Dit ia een van de ,Ndenen, tJaarOm
wij aandring"" op de etuiting van
de tt.1ee bestaande NederZandee k......
oentltates (te Bo~s8e'Le en Dode
dlaal'd) •

ideeendag

zaterdag tüa8 Bl'. een ideHnda(; goor-
ganiseel'd door het Wf{PS (WS,.kq:roep
voor Ekot.ogie~ Passifie:me en So--
ciatisme) BAN (Breek Atoomk8ten
Nederland) en het Centzrum VQOl' ge-
1lIe~dZo.e lI1e~baar'heid.

Eer,fJt werd er een inleiding gehou-
den d.ool' mens61't van dSLersohiZl.en-
de grQepe:n die deze dag georgani-
seerd h4dden. Hierin probeerden
.iJ duidetiJk te ma1<en waarom "ij
gfNeta:Loosheid a'L8 een mogeUjke
aktievomr koaen.
Hun standpunten lûaren:
HBt ie bel.angrijk dat je mensen dui-
delijk maakt waaran je aktie voort IXltegen kernenergie (een systeem 1ûaa:l"
de mens niet Zangero centraal staat) DeDool" je gelJ)eZa'toos (menseLijk) op
te stenen is dat makk.sUJker omdat

0je dan sympathieker I$J'I)er1<omt bij 16
de bevolking. Door g8lPel.d :roep je \Iatteen maar meer geweld op aodat een gepo"Litie8'taat eeme2" in de hand ge Ie
werkt lJOrdt. Met geI.Ve14toosheid heb teje op tangeN 1;emijn meer sukses!
Na de irfleiding werd er verder ge-
praat OVIn' nieuwe mogeUjkhede;n van De
aktie voeren tegen atoomenerg1-lia. vollûIr kwam weinig nieuwe uit.
We"/, kMam het idee naar voren de hete
ayk1.UB van een 'Lading uranium eens
met aktiea te begeleiden.
Ook werd fIl' gepraat otJe!" howl11' je
du g~1.dl008heiddoor flri.l voeren.
AlZeen geen g6bJ8Zd tegen mensen of
of ook niet tegen materiaal.. Bier-
over 1c'r.t2"Sn de meningen ve1"deel.d.
Jcmrnezo genoeg is er niet ove:rge~

praat over het totaat t<mg8 de
st:l'oomgZ'Oepen h{f,~ePken van het
BAN. Bid aktiea ~rden de 8tro~

gl'Oepen na:u,weZijke of niet betrok-
ken.
De idellndag werd op de .etfde daq
gehouden d'La het weekend Varl de
tandetiJke st:roomg:roep.

Mieke

es



PRAATJES OP DE
ANTI- REPRE

Tijdens het weeksnd van 12/13 okt. werd er een !iÛl1Wgekend gehouàlm in 0'42.
Een van deze avonden 'had ats thema~ repressie t.o.v. ·de AXB. DB 4 ~e8
die gehbuden werden aiJn hièrCnder samengevat. We plaatsen dslJe prtaJZtjes
omdat tüe van mening zijn dat ze een aantal. meningen lI1eergeven ovei> aktisvormen
en l'spPeBsis# en een bijdraqB kunnen l.ev~en aan dedis1<usne hierover.
Niet iedereen fJaB het hiermes eens. Mat;ntten Ooy heeft 0118 een hPitJf ge-
8tuurd~,wa:rin hij 3ijn kJoitiek op de at'ond tUl1"'bK10ztdt.Gszt stelde siah hier
in het daarop votgendearUket tegen teitJeer.

arnoud willems
advokaat van karl

In IUitsland bestaat een groeiend verzet tegen
het staatsbeleid en het atoanprograama.De
kracht van de vreedzame demonstraties is vrij
groot (in aantal), maar het effekt op het he
leid is niet zo groot. llit leidde tot hardere
akties, zoals de bouwterreibezetttng in
G'rohnde en Brokdorf. Dit had een justitieel
offensief tot gevolg. ET werden mensen ge
arresteerd en beIloorlijk lange straffen
(1 jaar) gegeven.Dat de mensen vrij wille
kaarig, waaronder Kar! en Bso J werde n ge
arresteerd, wordt duidelijk uit de zeer dubi
euze verklaringen van de politieagenten.

Daarna l<aDt de Kalkar-deononstratie. die ge
paard gilla met eeen zeer groot machtsver
toon van het leger, OOt duidelijk te maken
dat zij geen verzet duldden.
Langs juridiese weg zijn er dankzij de
hardere akties, zoals de bouwterreinbezetting
in Brokdorf, wat dingen bereikt. De
_stop in Brokdorf is het gevolg van het
feit dat de "straat in aktie is gekanenlt

•

Hierin vind -. een rechtvaardiging voor
de hardere akties. wel krijg je dan te
maken met een sterk repressieapparaat J

zoals bv. de schade 'claims. Het verhalen van
de schade op een aantal demonstranten die dan
als zondebok funseren is pure intimidatie.

Men noemt dit preventief handelen. De
processen die hierbilj gevoerd wrden -zijn
vrij dubieus. Dit was voor Kar1 en ~ de
reden OOI de wijk naar Nederland te nemen
en hier politiek asiel aan te vragen. Er is
al een uitlevéringsverzoek gel\-eest voor Eso.
Deze is echter vrijwillig naar Duitsland terug
gegaan.
liet feit dat Duitsland ontzettend tekeer gaat
tegen kernenergietegenstanders(sters) zit hem
in het politiek konflikt tussen de staat
en de tegenstanders(sters) .Hieruit vloeien
de dingen zoals iustitiêIe
en poUtiek vervolgillaen,. voort.
Duor de invoering van kernenergie krijg je
een l'tJbenIaclI,mgsstaatlt , f;1.wz dat mensen
(tegenstanders(sters)in de gaten wrden ge
houden, inclusief familie en vrienden. Voor
saaoigen is dit .., reden OOI kernenergie
door te voeren OOI zodoende het hele zooitje
ongeregeld in de gaten te kunnen houden. In
hoeverre dit een doorslaggevend argument voor
ben is weet Arnout Willems niet maar hij vindt
dit. de invoering van kernenergie als ook de
repressie die daa11Iee samenhSngt, een griezelige
ontwikkelilla·
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PRAATJE &ER
Ik wil in deze inleicll.n8 proberen aan te

geven hoe de repressie in Nederland inwerkt
op de Anti-kernenergiebeweging en wat dat voor
gevolgen heeft voor de strijd die gevoerd wordt.
Natuurlijk werkt repressie op allerlei ma
nieren door, maar ik wil me hier beperken tot
konkrete aktievormen enda moeilijkheden daar
mee. zoals Arnoud al probeert te vertellen, was
er in de BRD een duidelijke verscl)etping te
zien van de repressie tegen de AlCB. De Duiue
overheid ging steeds feller optreden ._te
de beweging groeide en overwinningen behaalde
zoals in liybl. Op de eerste bouwterreinbezetting
in Wyh1 werd nog niet gereageerd door de over
heid. bij de volgende bezettingen veranderde dat
drasties • Er werd steeds herder opgetreden door
de politie. Dit betekent dat het mensen on
mogelijk wordt. gtlIIISSk1: cm zich aktief te
verzetten tegen de. door de overheid gekreel!rde
puinhoop. Wij kwamen daarmee voor het eerst in
aanraking tij dons de Kalkardemonstratie van
1977. Voor velen van ons heeft juist die demon
stratie de wil cm kernenergie tegen tehouden
versterkt.En niet alleen kernenergie,maar
ook daarmee gepaard gaande ontwikkelingen naar
een politiestaat. Maar in tegenstelling tot
de BRD was er in Nederland geen OIVaring hoe
we moesten optreden in een direkte konfrontatie
met de overheid, of haar vertegenwooTdi.gers t

het leger en de politie. Juist andat de AlCB
gericht was op veranderingen via het parle
ment ~ niet via haar eigen kracht.We hadden
de les van o.a. Wybl niet begrepen. n.L dat
mensen door hun eigen ktecht ook een gedaelte
1Ian hun leven kunnen veilig stellen. Daarbij
kwam dat de AKS in Nederland rond '77 in een
stroauversnelling zat. Steeds grotere groepan
van mensen, en hier en daar ook politieke
partijen kwamen in het geweer. In '78 werd er
toen voor het eerst in Nederland een grote
detoonstratie tegen kemenergie georganiseerd,
n.l. tegen de ue in Almelo. Daar bleek dat de
Nederlendse overheid de lessen van de BRD wel
begrepan had. Het fabrieksterrein was door
mobiele eenheden én Marechaussee bezet.
Naar daar bleken ook nog andere dingen!
Daar bleek dat een gedaelte van de AJ(Jl.
waaronder het LEK. landelijk energiekanitee
op een zeer centra1istiese en autoritaire wij ze
de demonstratie bepaalde.Aangezien het vast
stond dat het een vreedzame demonstratie
moest worden-we "lOeten tenslotte goede koppen
in de krant krijgen- werd er maar met de
politie onderhandeld. En in overleg daarmee
een strenge oTdedi.enst opgezet fanchaoten
tegen te houden. Die chaoten zouden dan na-

tuurlijkJi_...kanen. Zo werd niet de

,_.~
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politie de provocerende faktor. maar de
deelnemers aan de demonstratie. Dit be
tekent dat we in Nederland iets anders zien
gebeuren als in de BRD. Werd en wordt de
AJ(Jl daar steeds weer geprovoceerd en onder
drukt door de overheid. zoals nu in Gorleben.
hier zit de repressie ook binnen onze
eigen beweging. Bij verscheidene grote
demonstraties trad de ordedienst steeds Dleer
op als politie, maar dan zonder uniformen.
Dit was vaak het gevolg van onderhendelin-
gen met de politie. Die zou zich dan niet laten
zienop voolWaarele dat alles liep zoals zij
dat wilde. Toch fijn dat we in Nederland nog
steeds vrijheid van demonstreren· hebben. Een
goed voorbeeld daarvan is de demonstratie in Doel.

2S

Hiet werd de stoet een paar km. voor de centrale
angebogen en teruggestwrd .de polder in.
Terwijl niemand er natwrlijk aan gedacht zou
hebben de drie dikke rijen verdedigingslijn
van de rijkswacht te doorbreken. Maar op deze
lIlIIIlier kreeg een groot gedoelte van de dem0n
stratie dat botte machtsvertoon niet eens
te zien.

• • • ATOOIIYIU

liQBïiiijlo=.i~E '
Hetzelfde geldt voor de demonstratie in
Bots..le waar dezelfde soort afspreken lagen
en de politie in barakken verscholen zat.
Ook hier werd door de organisatie weer het
hellinsel gehenteerd dat de demonstratie tot
doel had onze grote ongerustheid te laten door
klinken. En meer dan dat moclit er dan ook niet
gebeuren. Naar er gebuerele wel iets. Een aan
tal mensen trokken een hek om en veel mensen
stroanden naar binnen. en het voorlichtings
gebouwtj e werd versierd. CID de engst hiervoor
te overwinnen was VOOr velen een grote stap.
De ordedienst zag dit allemaal niet zo dtten
en hegon aan mensen te trekken en zelfs te
vechten. Via de megafoon werd venocilt aan
de mensen die'vreedzaan t wilden demonstreren
zich op dat en dat terrein op te stellen.
Natwrlijk had de politie kunnen op,reden
en had de pars de zaak kunnen opblazen,
maar daarvoor was het voorval te onschuldig
en was de sfeer na het ongeluk in Harrisburg
te gevoelig. Bovendien werd de taak. zij
het op een overspannen manier door de or
ganisatie overgenomen. Naar de pers J maar ook
binnen de Am, heeft zij woorden als radikaalsies
chaoten en NijJilegen, wat blijkbaar ook al vies
is, gebnrlkt.
ZOIIder diskusSie wordt binnen de AJ(Jl al de
splitsing tussen tuig en oprechte kemenergie
tegenstanders (sters) gElllSllkt.
Al dit soort zeken hebben natuurlijk een ver
laDJllOll<le werking op de AJ(Jl. I)e repressie van
de overheid mag zich dan wel niet in knuppels



manifesteren,. maar schiet zijn doel niet
voorbij. Zelfs in de BRD, denk aan de
laatste Kalka.rdemonstratie,. beginnen ze de
zachte geniepige Nederlandse metode over
te nemen. cm een eventueel misverstand
te voorkanen,. ik probeer niet de TePJ'S$sie
van de overbied en die binnen de AKlI als los
staande zaken te plaatsen.f'Aridelijk moet zijn
dat het laatste een g_lg is van het
eerste. Wel is het natwrHjk absurd an
landelijlee , op het parlement gereite wandel
tochten belangrijker te vinden dan ander
soortige akties. Of om je eigen angsten an.
wat anders te doen dan wandelen door te laten
gaan als zijn<le een zuiver politieke keuze.
De AKlI zou ook een duidelijk vernieuwende
taak moeten hebben,. wil ze iflderdaad slagen
in haar strijd tegen kernenergie. Daarbij
is het noodzakelijk dat dat hespreekbaar
wordt. Dat betekent ook dat we ons niet moeten
neerleggen bij parlementair geouwehoer en
daardoor medeverantwoordelijkheid dragen voor
leernenergie. Niet de overheid houdt leemenergie
tegen, maar wij.

IHANS SCHOOLENBER~
Hans SCboolenberg van de werkgroep voor de
rechtsstaat , hield daarna een praatj e over
enkele aspekten van het politieke asielrécht.
Ov"er het ontstaan en de ontwikkeling van. het
politiekasielrecht: zo rond het midden van de
vorige eeuw vindt het uitkristalliseren van de
verschillende nationale staten plaats (in
Europa), en daaImee ook van de verschillende na
tionale belangen, en van het politieke asiel
recht dat gebaseerd werd op de destijds gel
dende superliberale rechtsbeginselen,
Was in eerste instantie het asielrecht vrij
wel algemeen,later zie je dat bepaalde soorten
delikten en bepaalde groepen worden uitge
sloten van dit asielrecht. Een 'VOOrbeeld:
in de jaren '20 werden middels een bilateraal
verdrag tussen Nederland en lliitsland anarchisten
uitgesloten van het recht op politiek asiel.
Korte tijd later volgen allerlei andere radi
kalen als spartakisten en :lrourmmisten.Ook
tijdens de koude oorlog vinit een verdere aan'"
tasting plaats.
Hans Sçhoolenherg wil echter niet te lang bij
deze oude ontwikkelingen blijven stilstaan, maar
het accent leggen op de 70'er jaren:de BRP maakt
zich nogal druk over het zgn. telTOTisme.
lIoewel nog steeds niet duidelij k is wat dat
terrorisme nou precies is J de duitse staat
verstaat er een beweging als RAF onder.Ben
beweging die de essentie van de burgerlijlee
staat aanvalt, en in het begin ook best een
groot gehoor vond bij de Duitse bevolking

(met .... op het CaiputerceJltmn in lleidelJ>erg
van ,root belang VQOT de Amerikaanse oorloas
voer>ng in Vietnam) .De bedreiging die van deze
-.. facetten uitgaat, wordt bestreden door de
lliitse staat. Br vindt een lobby plaats tegen.
het politielee karakter van die 1JeweSing en de
akties die ze on<lerneeont. De voornaamste dra
gers van deze lobby zijn de lliitse en FraDSe
staat.
Er woTdt een lij st opgesteld van delikten die ni9t

langer meer als politiélee delikten zouden worden
beschouw., mensen die dergelijlee delikten begaan
hebben, :meten volgens het voorstel worden. uitge
leverd • Begin 197615 dit voorstel door aile lan<len
die zitting hebben in de raad van Europa on<le,...
tekand. Na een dergelijlee on<lertelcening moet zo'n
verdtag nog door de afzon<lerlijke lan<len geratifi
ceerd worden. Dit is nog niet gebeurd. M.n. Frank
rijk kwam er IÛ. nogal wat oppositie. iv. vanuit
de AKlI, lIillllT ook VllIlUit _re groeperingen o.a. met
het argument dat je geen uitleveringsverdrag met

, niet stabiele of niet demJkratiese landen lamt
sluiten, T.g.v. deze oppositie doen de bestuurders
een stapje terug en komen met het voorstel om dan
dit llIlti-terrorismeveldrag voorlopig te beperken
tot de EEG, als een stap in de verdere synchroni
satie eneemrording van de EEG op rechtsgebied.
Op het ogenblik ligt dit voorstel in Nederland
bij de Reed van State. Er zijn geen politielee par
tijen die er echt tegen zijn, hoogstens bestaat
er op enkele kleine pontj es enig voorbeboud.
Toch is er wel degelijk een behoorlijke oppositie
tegen, met J1IlIIlO in de BRD maar ook in Nederland.
Er kunnen vrij gemakkelijk STeekhoudende en ge
loofwaardige argumenten tegen een de~elijk verdrag
ingebracht woTden, niet alleen uit "linksradikalelt
hoek, maar ook op reformistiese of liberale gron<len.
Men staat er dan ook niet au te springen cm deze
zaak zo snel I1lOgelijk in te voeren. Het ligt in de
lijn der verwachtingen dat de· regering meteen rati
ficatiè wacht tot er bepaalde llcalamiteitenlt

, als
een gij zeling of iets dergelijks plaatsvinden, all
door het scheppen van een kri sissfeer de oppositie
grotendeels monddood te maken.
Al is dit verdrag, dat el~taire burgerlijlee vrij
heden aantast niet on<lertelcend; toch wordt er al
vaak gewerkt op basis vaIl t of met verwijzingen naar
dit' verdrag. Al jaren worden mensen op gr_
die fonneel niet rechtsgeldig of diskutabel ~ijn

uitgeleverd. Denk maar aan Croissant, aan Wackemagel
of Schneider, of aan Italiaanse "autonomenll

t die
onlangs nog door Frankrijk zijn uitgeleverd.
Voor de politie of het Openbaar Ministerie is de
on<lertelcening dan ook niet zo hoog nodig;de
burgerlijlee rechtspraktijk kan blijkbaar wel
zonder.
Toch is het ven belq op te lllOrkan, dat de pQlitiei
die dit soort zaakjes tl netjes willen spelen" ,
zolq wachten met on<lertekening. Dit duidt erop
dat de linkse beweging en de enti-kernenergiebeweging
die door de westerse staten als een bedreiging worden
gezien dit ook in werelijkbeid zijn.

1081801 BECKMANNI
Toen Eso vrijwillig = Duitsland is teruggegaan
werd hij naar de gevangenis Linge 2 gebracht. Dit is
een open g.evangenis waar hij samen met .Anó.reas Handke,
ook een van de eerste veroordeelden van de Grohnde 
p1'PCesseIl, zit. De~e gevangenis ziet er uit als een
ziekenhuis zonder een grote cmnurinr en met heel
veel groen erai"! heen. De gevangenen worden enkele
gunsten verleend. Zp mogen ze ellee 14 dagen 12 uur
weg en elke 2 weken 2 wr bezoek hebben. Deze gunsten
zijn erg belangrijk voor de mensen, terwijl er aan
de andere kant ook hele vervelen<le verordeningen zijn
zoals het feit dat alle deuren open moeten blijven
en dat men stil moet zijn , I s zondags tussen 11 en
12. Ondanks het feit dat de deuren open zijn mogen
ze niet van hun kaner. Ook geeft men meÓè gevangenen
bepaalde taken waaraan gunsten verbonden zijn.
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Dit werkt verdelend onder de gevaJl8enen • V~ is
het zo dat wanneer iemand een regel overtreedt, waar
door je naar het veel strengere Linge 1 gebracht wordt,
dit doc>r een ander g....ld wordt.
Eso heeft hier erg. veel moeite mee~ Volgens hem
is de open gevangenis min of. meer een opvoedingsge..
sticht voor volwassenen. waarom. worden de kernenergie
tegenstanders(sters) nu zo leberaal hehandelt?
-liet doel van de Grohnde-processen is het afschrik

kingseffekt.Men heeft dit willen hereiken door de
veroordeelden lange geV8llllenisstraffen en hoge
geldboetes op te leggen .Elke deJIlonstrant kan voor
de schade verantwoordelijk worden gesteld. tiet is
nog niet duidelijk of bet juridies juist is dat
men tegen kollektieven kan optreden door een per
s_ daarvoor verantwoordelijk te stellen. Deer de
hoge geldboetes zijn bv. veel zeer militante boeren
uit Gorleben minder aktief ge>lOrden. Ook hebben
deze hoge geldboetes tot gevolg .dat hen de mogelijk-

heid tot een mmaal leven wordt ontnanen.Ieder
geldbedrag dat je verdient ben je gelijk weer kwijt.
De lust verglUlt i e den wel.

-De Grohnde-processen veroorzaken ook een splitsiJli
in de anti-1cerDenel:giebewegiJli. Men maakt lil een
onderscheid tussen de geweldlozen en de geweld
dadigen die men in de peTS als kriminelen beschrijft.
Deze tegenstellingen werkt ook door in de lliIrger
Initiatieve. WàloW-Dannenherg. bv. bij het bezetten
van de boOrgaten in Gorlehen.De BI Wchow-Damaenberg
distantieerde zich van dit soort akties.

- De splitsiJli tussen de kernenergietegenstanders(sters)
wordt nog verdiept door de liberale hebmlde1iJli van
de gevangenen. De zogeDlUEde geweldlozen zeggen dat
de staat de mensen nog niet eens zo slecht behandelt.
Voor hen is dit een bewijs dat de staat niet zo
slecht is als zij wordt afgespiegeld. Er is toch geen
reden oot met zoveel geweld tegen hen tekeer te gaan.

2'ot so ven. dB praatdeedis op het l4Sekeinde dool' mensen uit Mt foJ!lU11l aiJn
g./roudsn. Doordat de _0 Cll'PaNtuuP ni.t goed g-..kt M.ft i • ...
t1an de diskussie niets op de band vekomen. Bet Zeek ons ain1.oos het onver
staanbare gebrabbe't te rekonetrue1"en. HitlZ'fflf1esouden wij de mensen in de
saaI. on.roeoht h4bben aangedaan. omdat die het sZBtihtst te Ve2"8taan ~.
Wet geven rn,j mer'erm reaktie die na hist INebinde biJ ons Û1 binnen
g.komen. Op d. """""ehap du hifU'in r.JOl'<!t geopuid he.ft Gor ...... • en
Naktie geBohreven. DuB beBte lelSel"B en 'te:SflZlflsB~: ~ na het tJirous.

IBERICHT J
VAN EEN AAP

Zaterdag de dePti.nd. (toch h.oft
dat iets met ongetuk te maken) ~ de
dag dat ik weer eens getroffen werd
door een aanval. van betro'k.kenhei.d~

/Ja't me neg tang heugen. In tijden
hsb ik niet zutke idiotme gehoerd
ats op dess ewond~ en dan heb ik het
met name OVer een die' cnJond gehou
den VOOi'dracht in naar ik aanneem
JOB1)oZutiona.iJoe 81:rategie bii monde
van GBP Peetf1Ps. 'Bij monds tlan r

.eg ik~ omdat de voorste N4 van de

.aat beset werd deor BSK-kop8tukken~

die ofwel, sohaapa.chtig aaten te grin
nik.n biJ Mt v...haal ef\Jel .tit
wijgend toehoorden. Wie in een
dergetijks k"tub .it en so 'n verhaal.
o~e6l'sproken aanhoort~ die stemt
te•.
En in die situatie heb ik ook het
voZste reoht om dit hitsige praatje
van Pesters de 'heZe SBK aan tB :re
kenen. Waal'Om ';0 boos? lmfdät ik er
NAJaar tegen heb van het Spreek
gestoelte 1;e moeten horoBJ'j dat ik
nut kan begzoijpen heB de potitie
mept ats ik ni.et eerst :self een mep
JuW gekregen: de niet-geachte
spreker stelde ilmrers in voZZe
ernst dat hij be.waar maakte tegen
het wegteiden van demonstranten V4J1.
wehtsnde pOZitieknuppets" BO zouden
ae nooit begl"'iJpen dat er politiege
lJetd 'Î$:J en wat dat is. weZ:J heer
PeetB1"8:j ik ben geen aap:J ik kan
denkEln~ ik begroiJp ook wel dat ik
tl'at voel. al.$ er iemand op mijn kop
mept~ daal' heb ik die mep setf
niet bij nodig. Het is werkelijk
te gek dat anno 1979 iemand ao rustig
voor een hete saaI kan gaan ontvouwen
hoe de. deetnemere aan eEln demon
Btl'atie opgenaatd dienen te l«n'den~

Hoe je je in feite ~o van het stl2t%te
EIn po'titieoptreden kunt bedienen
dat het resultaat in jou voordee.t
aal. uitvaZl.en. De sOO'i.aUstiei3e

bonden aijn in Nijm~etf. nog nauwe
tijks de pijp uit of d""", Mbben ...
áowaal' &.'elilr ûmand die 2ichsetf de
maat.ohapp.~ijks uitho.k van Mt
wazoe denken toe'igent~ daazobij al/l.e
anderen beso_nd alo ve!.geP'
(of misBohUn tietl~ 'bondgenoten'?)
die dingen alt••n p"""fonde1'!Jindelijk
'teren: dat lIi;jn mensen die je wat
meet sturen:j aoa'ts het een goede
voo:rhDede betaamt:j rneneen die ;je
duidelij7<mo.t maken dat o. gewoon

dig. LEK-ordedienst voorbij nweten
t:open~ .adat se die klappen 1<.rijgen
waart as IItljzezo van wamen. Walge
Ufke intet1.ektuete ar"PO{/antie
van Mt kaUbeP van laboratorium
p8i/oho1.cgen die meneen zien ate
apen (u g.bruiken avtn'igene alz.een
de apen) die az,zeen iets ZeNn via
e'Lsktztiue echD1dum en ha.ndeLtjeB.
AZ.. Je die avond begon te denk8n~

dan kl.opte eP _kaUjk ni.t. van
het hele t1"rhaat~ dit algeaun van
de peniMnte 'Leugens. Dat de
"Laatste KIJ'tka:P-demonstNtie niet
verna""; "","", ""'" bsgrijp.lijk, die
_ nogal v,.._. _ dan d.
onain OOW Alm&l.o: ate 1lJal"e het
een eahandaal., ~ ons meegedeetd,
(iato2'(/anisatie en potitie bevNesd
waren voor roezoige duitse demon
stranten. Nou~ die li:1aren er, m hst

3D

...,.." indndaad di. duito.... die ds
fabzoiek aanLIie:t.m. Da:aP ie niM
echandatige aan~ of hatldsn .e 8CWI8
moeten. zeggen: "fis wten dat Juni.
nut altolllll><Ü van g....kI gediBnd
ai;jn# maal' knok nou euen mes", want
dû duitsers wi.tten ào graag".
Na de~ dat de politis .wh
in AÜ/lelo in ds fa/noiok had go_
~ (een 'teugen# want ae: a4tttn
heol .iohtbaalo in het ho"'. daal
aoh_J .en "OPhaal av... do wigo
t1'uuk die de poU"tie: in BoN.et. uit
hotltds door niet t1tZ1'IJ1Ss'€g te BiJt!:
_ mol j. nou .en fabl'i.k VOOJ';
in N.derland kannelijkni.t om de
fabPi.ek maar om de poUtis te pe.t....
Ik kan Il1O Bind."looo dooJogaan _
lijk, maal' dam> gaat hst niet om.
ibt ik """o1.otlf/,ijk en bo<mgotig.nd
vind u Mt entb>oeken van ••lf.
maal' Ben poging om iets t. bsgrijpen
van het f""""",en _ j. m•• te
maken /aoijgt. Al• ... nu even verge
t." dat het av...~u ging,
sn nist 01'1182" poUtie~ dan is het ook
"""" het beetl'ijden Vàn politi. on
_Bie nodig t t. ~pen
_ jo het av hebt. M2t u dat
dit poUti., _ hangt hetv~
sez, mee SdmBn:j is de staat SM
_jien in .ioh met all. autcmatio
men in /ram> handsten die j. van
een mao;iien kan vePUaOhten1 Nat hi...
._eg ve1V0_ r.JOl'<!t i. dat ds
.taat .ieh helolllll><Ü ni.t gedraqgt
.oalo /ram> begrip g.fIII01.uni. r.JOl'<!t
in .. IIIOOialo burg.lijke "'_hop.
pen (_ ik _ ik ....n tOZ'eOht
het v...haal van Gor __a ondeP
,..kenJ••okan nog ...lks gBWiohtigo
belllOhouo>ingen ophangen av... 'ds
staat'~ die be.ta.at ni.et in Û tJdl'm
van een ab.-T<t o_tBnd begrip
aan ds hemel. DB staat i. oen /talf
met paPti1a<li.,.. inetellingen v_
mengde _ieoti. die at ._
al ni." echt beetuuPbaaP blijkt
(g_, omdat and.... _t... dan
dte wZ,ke de mensM uitt1indm dsle:
maatoehappij .tuzoenJ; het enigo
>lat j. van de .taat kan .eggen io
dat haal' opt!'eden .en ,.....ltante
u van ds k"taooonetrijd en van de
maohtevePhoudingen op mikl'o- ...
ma1<Po-nioo die daaPop ve!.gen. En
du otpijd otaat ... in nedezotand Mol
wat anbre t1OOl" dan in de bzod, om
maar een niet wiUskeurig voo:-
beetd te nosmen. D,,.. nsdertand••
overheid reagurt niet met b.ruut
(Jf!4Htd# hoeleel" dat ook vanuit
Mt OógpUnt van ds .kopeP{ment.lo
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At. "Nts ~t biJ m'4i a. VI'a4(I op,
of tk "" dit 8001't van dt.kusst..
mo.t tngaan. Waal' /iaatt t_ tn
godtmaalt hst t.f vandaan "" "" 8O'n
rJIl2nlw op lOM.". te NagRfm. lIuy
Bohtsn ._ "" in !/aa1't..... bl't'f
l"'.tttev. ding.... fo.tU.f in dtp
.in dat 88 sem aanaet tot dlskueN__ siJn. Bet ....~
maakt het saht"" _.ti.tl< dit t.
ontdek1<an. Mît tI< ... ooI< 4/'1)_t. __ op at. avond .tg......
tiJk he.ft sttt... do.... KiJksn naa1'
••k-kop.tu1<lcen (ho••ten dte ""
-... utU) cf tut.t"""" naa1'
_ "" g.oogd _. H.t hst••tul<
vtndt tk dan ook stgentql< nt.t m_
dan een tachel'tJ.. Maar hst t.
natuU1'tqk "",t VNemd dat temand op
lVJ'n g.f'zvBtfoNFds~ .uBiw. .
op dB B81<~ en in di.t gwat JJliJ'~1'8Q{f'_' Vandoo1' dat tI< kon utt
pl'ObeNn "" !/aa1'tens bl't.f -tn t. g
MiJn ••rst.~ vraag ia daar
biJ """'" _ het tas. vàndaan
/iaatt dat il< -tn mtjn pPaatj. gepteit
hsb Vool' "het opmat... van demcm-
.t__" of "hst tstdsn van demon-
._t... naa1' _ht.na. potitt.knup
pets". Ut attee dan ".,t at. achtel'
ttgg...... truuk dat dt. dsmone__
Btch naa1' cm.. (1) i.deIJn _
cmtwtkket..... A~. _ g.... aD/'
te, _.t hiJ van mtj geen domptau1'
makan. Dan gaat t. nt. te.. t.
gsmakketiJk -iJ aan aatgens
_ tk heb wttt.n ._..... Daa1'1>i;f
te het ...t '0, dat tI< I>i;f datg.....
_ iJ< g••ega hsb kt"" .n daato ben
afg_7<en van a. tskst .aal. dte ooI<
tn a.•• OS .taat. .Tutet~ Iwt
8O'n OlO.ttql< (gevaa1'~iJl<) 0IIt181'
""1'P t., ... tk nog cmtsettand a.
sc1w>ft; hsb aan ..... _foon.
1Jatda Ndsnsn dt. "" m.t tos tstd...
"" a. .aat "" ta kttun, .model' het
tegtlJl@et. NaaP de tmU. uan ~t
iJ< "'"' esgg....at t tn mtjn
pmatj..... ""'. ook àuta.tql< dool'
m.naen ~n.. /JU .ss8n«' lItIS
... t. nt. dat »iJ hef; .qn die de
.WiJd teg.n kemenel'(It. _.
En dis. 'wij' is niBt .. 881c~ maal"
de hsts akb. Dat betekent ooI< dat
_ ... ••tf b_t.... ho• .... _.,.
es teg....~ v80h_. _
ook dat~... nUt at. wtUooa

het: disku..ie nivo

~~.moZogie tnt""••_t llad 1cunnen
.qn. De .taat N<1(/- met d•
• l.ogan _a. Ma<zt.oIroppotq7<e DûJ
leusst.. Bn dat do.... •• met ...aat
Iwt lun.tJ•• "'....._ .iJn at.
tets """ het .octa1.~ .n at.....
mti~. uahnotCJgiB k)'i.nen w.ten"_ ...aat •• donIHg .... reaU.tte
.... dan .... uk .qn i:n hst tnschat
t .... """ maat.c/rawetqks optnt...
rfi,e in dit tand een poUU.k 'Oàn
kst"""d _Uk g_ta voert, (/Naft
.qn .tg"J (II'tif. Z.tf. hst ""weden
in ..... àJddetiJks ~tuaU. at.
I>i;f a. IIotukkmo. cmtmoet tn .....
!>Pede /a>i.nq ..._tand, taat ._
dat ..... nsdmotands gouv_t gaat
._ tooappet.n "" .... beb>egtng
van~ tn .t"""" t. tooappen.
De lua.te nv.miBr om Bmi domi1!U3B te
moUtm is om hem te Pl"i3sen mi
1161'l1();'ens nc:razt aidn nreni"t1 tBv_..... Een "'mng hs.ft hiJ nt.
gfll4t>cm1.qk ntet. De ••k g~t .telt
ongeoew atB een dominee die. wat
gev_d te. Z. -atg.~
teeN ...t ..... pegmot?rg dt. g.....
g_ta gebrutkt, _ g..-oon a. v_
.tstt: 'Wat t14n1". Geen kemenergt.,
geen 1co-Hn en niet de pijp uitgaan"
attomaat oks., ....... dan ...t ""lT.....
ja teg.... ~nJ want de at......
naUev. _"""togote naoh a. t-
groei bî«ft. tilt (jlllln op'(,o88iJ1fl.

lIát t. dan ook uttetdstiJk de kon
.._tte """'" het het. g.truuk vanPe_ .... •ek op utt _t, _
be..tt g..... atrekt an-'N t.
hsbben, het vtak """'" a. brede dte
kusBte g_ mo.t gaan >1O>'d.... t.
(teretiIlt) cmakeepta1Jet, duo I>i;f
gebrek aan dte1cu••t • .... an_
-at de opf.oe.tng I>i;f de _ g...
tuna. wnt at. Voolo/l(,.a. moet j.
toch ..._ _ a. Net moet vtnden.
Bn dat t. dan a. Ndsn ........,., tk
op .atmodog dt. vS1'doolde dszott......
dat ~ho:zZ ot."S1" me hesn moest t4t4m
gaan: MB!' Pelltlll'8 frMI.t o'kJc niBt kk%t
hiJ ...t dte _. at.1cu• ...".......
DfJaon.id CICD'IhOet.. sn~ hst~
_ faatt moet het gevoet spN7<en:
SpH.k a. ......." aan "" lom haat
voor uniformen.. 80211 dat: .B mIJt
_ """" g_ ..... ktop VOO1"

hun har"", ~gtm.. en ds rest gaat
_tf. H.t dtNkta gevo.t, toch
at 80 'n """"tatl' .Zement in het
_tiJk be.taan tegmJOO1'dtg,
""Nt a-.. ats· 1'tohttnggevand
instrum....t aangegev.... 1Jndsl'g. ook
...... dat treff gevoet""" a. piJn
""" ..... klop, diP.kta spontane
~. aal, js dBet .i.jn~ En 4I1VenB..
I>i;f het vNg.... ...n ... tn a. f
dte1cuut., bt••k ook tot Pestere
ts oiJn d001'(/eál'ong... dat~....
...t ...... nt.t .0 g,Q{JaChttg~
_ 1cunnen .....n: hiJ vondt het
wz, sen .~iB aR _t kteins
fP'O'PfM t. gaon k1e1'lcBn en niet 1IIUZ'
in grote massa'"
Nou tat.... "'" dat don ....... hopen.

!/aa1'ten Oog
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ET zijn nogal wat kamereden binnen links die de
neiging hebben an de mate van repressie bijv. af te
meten aan het aantal agenten. in de bwrt van een
aktie. Nou zullen wij de laatsten zijn an vol te
hoUden dat de si_tie in Nijmegen daaT geen ...".
leiding toe geeft, zoals onlongs bij de <a\tTui-
ming van het kraakpand 'de Knollentuin' weer is ge
bleken. liet is j .....T dat degenen die daannee gekon
fTonteerd worden *inig meeT doen dan vast te stel
len dat we te maken hebben met een repressieve staat
(en dat is een plea>asme: el1<a staatsvonn waubinnen
spTake is van belangentegenstellingen, dTaagt repres
sieve elementen en kenneTken in zich) en zich niet
of _lijks afvrapin hoe dat kant. we willen v0or
op stellen dat ~ie niet incidenteel is, maar
een stTUktureeI kOmeTk """ die .....tschappijen WIIllTin
van belangentegensteUingeIl en dus ongelijkheid en
dus autoritaire vet!loucIingen spTake is.Die autoTi
taire _houdingen zijn noodzakelijk <JIl die ~lijke
veTdeling in stand te hoUden (we gaan eT daaTb.j van
uit dat de staat fungeert als vertegenwoordigeT van
het kapitaal: eT bestaan binnen een staat verschil
lende groepen waaTin een kleine groep het VOOT het
zeggen heeft; die bezit macht (kapitaal en bezit)
en oefent die uit via de staatsmacht).
Die repressie kant op _schillende manieren tot
uiting: doeT fysiek geweld van politie- en legenp
paraat bij scheJlle konfrontaties en door "zachtelI
repressie WBar'l8R we hieronder voorbeelden zullen
.even.
RepTessie op zich is echter geen veTklaTinaSgTOlld,
het is een instnmleD.t. Een politiek instIUBent dat
gebruikt wordt in :tin "zachte" vonn en waarvan de
"harde" vonn (het fysieke geweld ván politie en
legeT), bij ons althans, slechts S)'IIptanen zijn.
Het heeft dus o.i. weinig zin on allen bij politie
optreden stil te staan: je kant zo niet achtsT de
oorz.aken van de repressie en dat is noodzakelijk QIl
een strategie te ontwïkkelen die de repressie ftmda
menteel pTObeeTt te bestTijden.
We zullen veTbanden moeten leggen tussen de manier
waarop de staat hard optTeedt en de talloze andere
middelen (uitingsvoTmen) W88ToveT die beschikt <JIl

hetzelfde doel te bereiken.

Door de AKB wordt al sedert longe tijd als een van de
_ten tegen kernenergie aangevoerd, dat als ge
volg daarvan de samenleving een veel repressiever
1<aTakteT zal kTijgen dan deze nu al heeft.
Een van de mensen die daaT zeeT uitdTukkelijk en op
aongTijpende manieT op gewezen heeft is R. Jungk met
zijn boek 'De atoanstaat'. Binnen de veTSChillende
stroangroepen en zeker niet in de laatste plaats in
Nijmegen, is dat probleem zeer serieus genanen, en
is ook konkTeet geweTkt aan een uitdieping van deze
pTOblElJllltiek (zie Nul> 13 en 14 , 1979).
Daarnaast is er hard gewerkt ter ondersteuning van
KaTI en Esa, twee politieke :vluchtelingen uit de
BRD, en is op een fOTlllllvond tijdens het fi_
end van 12/13/14 OktObeT, georganiseerd dooT stTO<lll
groep en filmhuis, ook uitgebreid aandacht besteed
aan met name bet repressieve 1<aTakteT van de BRD.
Echter, we bebben op die IIIOIllenten en ook tijdens
diskussies rond dit tbema in de plenaire veTgade
ring van de SSK het gevoel gekTegen dat de tem re
pressie wel erg sterk aan inflatie onderhevig is.
Het begTip wordt zo longZameTband op vanalles en
nog wat toegepast; reden voor ons CIIl te proberen
hiei'mder op de tem repressie een inflatiekorrekt .
toe te passen. VerdeT zullen we belichten wat dat
met kernenergie te maken heeft, en tot slot zoll
we proberen een aanzet te geven tot een strateg .
van verzet, uitgaande van Ol)Ze analyse van he
schijnsel repressie.
Tijdens. interne diskussiees van de 5
ook wel nasT buiten toe ""rdt het
nasT onze smaak nogal koTtzichtlg g
er gesproken van repressie in jezelf~·,-":-:-:"
treft het ontwikkelen van ideelln, he
aktievOTlllOn en dergelijke. Tijdens de 'skussie
in het filmweekend werd gesteld dat de AKB de repres
sie binnen baaT geledeTen haalt dooT bijv. een orde
dienst in te stellen bij demonstraties.
het is van wezenlijk belang dat we ons realiseren dat
een repressieve maatschappij o.a. via haar opvoe
dings- ctl (..lI'1Ci.erwijssysteem de kreativiteit en
meningsvonning van baaT leden onderdrukt, en dat we
proberen dat teT diskussie te. stellen; DlaaT belong
rijker is het ons inziens te proberen de oorzaken
van repressie bloot te leggen.
Het heeft geen zin te stellen dat de AKB de repressie
binnen eigen gelederen heeft gehaald: tijdens veT
schillende demanst~aties hebben leden van de 0rde
dienst en mededeoKmstranten bewezen dat zij niet ons
onderdrukken, maar juist proberen demonstranten die
gebruik maken van een (verworven) recht de ruimte
te geven dat te doen, dan wel hen te beschenn.en
tegen optreden van het politieapparaat.
Wij weten ook dat bij een aantal akties leden van de
OD opgetreden zijn als verlengstuk van de politie,
maar, en dat is zeker niet zonder diskussie gegaan,
in Almelo had de OD de opdTacht de demonstTanten te
beschennen tegen het optreden van de politie en daar
naast te zorgen dat de demonstratie zou verlopen
overeeokaJlStig de bedoelingen van de organiseTende
groepen. Dé deelnemende groepen bepalen, geholpen
door diskussies uit de achterban, welke aktie er ge
voerd wordt; zo'n besluitvonDi:ng kaRt demokraties
;tot stand. Het is dan ook onzin on met 40.000 mensen
plotseling iets andeTS te gaan doen dan wat afgespro
ken is; bovendien komt het grootste deel van die
40.000 ook VOOT de van te voren aongekondigde aktie.
Een ordedienst dient et' o. a. voor te zorgen dat de
demnstratie inderdaad verloopt. zoals gepland.
De repressie waar wij het over willen hebben is
moeilijk kort te definitiren. Ilaar iedereen heeft
die wel eens meegemaakt. Wij willen hier toch even
stilstaan bij de manieren waarop die tot. uitdruk
king kant, an daarna in te gaan op de oorzaken van
de repressie.

KERNENER&IE &REPRESSIE:
KIP Of HET EI ?

32



- een arbeic\er >«mIt onderdrukt als hij niet voor
'1chzelf op kan !<men: hij >«mIt dan ontslagen.
- mensen in de gezondheidszorg mogen wel staken•

....... doerl dit (vrij....l) nooit (wat moet er van de

..... patillnt ""l"den? Dat wordt hen .regelmatig
bijgebracht)

- een agent die een aktie ""et breken _ hij het
persoonlijk mee een$ is; doet dat toch en is dan
een fascist. of hoUdt zich zoveel ""gelijk op de
achtergrond; anders wordt hij ontslagen.

- mensen worden gedwongen een valhelm op motor en
fiets te dregen. niet QlII!at dat gezonder of veili
ger is. maar QlII!at anders de ziektekosten en het
ziekteverzuim QDhoQg schieten.

Zulke voorbeelden lam je heel lang blij""" opscmnen.
Ons gaat het erall dat .... niet naar politieoptredens
moeten kijken en zegg:en:''Wat l«n'den we onderdrukt: ft

maar ons meten realiseren dat met name die zachte
repressie op zeer efficil!nte wij ze door de staat als
insttunentgehanteerd wordt 00\ OIlIUSt de kop in te
drukken. Je ziet wel de neiging all IIlOOr horde repres
sie toe te passen naarmate van de ene kant de belang
en van staat en kapitaal groter worden. en van de an...
deze kant het verzet tegen die belangen s-.ls ster
ker gepolitiseerd wordt naarmate de krises duidelij
ker worden. Dat zullen we straks aan de hsnd van het
voorbeeld kernenergie duidelijk Illllken.
Det doet het hier (in vergelijking met landen 00\ ons
heen. en liet name een aantal diktstoriale régîmes
buiten &raps) allemaal zo aardig lijkan. enkele gro
te uitzonderingen daanlelaten(optreden tegen etnie..
minclerhec!en. met llllIlO Zuid-Molukkers. en het optreden
tegen lI'ackernagel en SclmeideT. twee mensen uit de
BRD die van terrorisme worden verdacht)
Het is in dit kader ook opvallend dat ""'ID"nteel
m.b.v. antimilitaristiese akties, W8lIronder een aan
tal goeie, geprobeerd ""rdt de repressieviteit van
het staatsapparaat duidelijk bloot te leggen: het
feit dat ~ressie centraal in .een relatief tolerante
maal:schappi) als Nederland. tekent het ongeduld van
hen die iets wiUen veranderen.
Korte term,ijn sul<sessenzijn pd.ms: veel publike-
ties in de burgerlijke (!) pers en dus veel aandacht
voor de antimilitairisti..e strijd, maar het proberen
bere1ken van andere mensen. middels goede informatie,
wordr dan nog wel eens uit het oog verloren..
Hierboven hebben we al laten vallen dat al die vormen
van repressie niets anders zijn dan een politiek in
sttunent in handen van de staat ( de beschermer bij
uitstek van het kapitaal) om allerlei OIlIUSt de
kop in te drukken.
we willen dit idee hieronder verder uitwerken cm
daa1mee een aanzet te geven tot een diskussie over
het verschijnsel repressie. direkt gekoppeld aan de
ekonomie.. verhoudingen en de krisissituatie waarin
het kapitaal zich .....,.teel bevindt.
We zien dat door allerlei 00l'zakeJ1 van de ene kant
de produktiekosten omhoog gaan en dat van de andere
kant de afzetmarkten s-.ls verder inkrimpen: daar
dçxJr ontstaat een, nu al haast chronies te noemen,
krisis in het kapitalisme a Dat is niet een sitt$tie
die van gisteren op vandaag is ontstaan: al in de
zestiger j aren was er sprake van een verscherping
van de ekonani.ese krisis: groei.. en winstcijfers
stsgnereni de grootste stakingen sinds de oorlog vin
den plaats. Ook sedert die tijd ~ien we een opgang
van de strijd tegen de bestaande verhoudingen:
de studentenstrijd. Parijs '68, de' toenemende sociale
strijd in Ita1i~. Die tendens zet zich tot nu toe
door. Ook op het front van de antiimperialistie..
strijd (Cubs, Vietnam) zien we een steeds scherpere
konfrontatie.
Er zullen door de staat alsmaar meet' investeringen
gedaan moeten worden om in de toekanst de industiäle
ontwikkeling, ekonomiese groei en dus de werkgelegen
heid (h6t chantagemiddel van de werkgevers) te hsnd
haven. (In die middelen ter beschikking te lamnen

•••

stellen van het bédrijfsleven is stabilitêit een
vereiste. En het is..juist die stabiliteit die be
dreigd wordt door degenen die het eerst het slacht
offer worden van de krisis: degenen die ontslegen
worden. de minilm.Inloners.. de uitkeringtrekkers.
lMe"t name aan de sociale verzekeringen worden de gel
den onttrokken die nodig zijn voor de handhsving van
de verhoudingen in de burgerlijke maatschappij.
Daarnaast (en daardoor) ""rden de politieke vrij
hedeo die we ons in de loop van een jarenlange
strijd veno>rven hebben. ingekralpen.
Er ontstaat een streven naar een autoritaire staat ..
gesteund door die burgerlij ke krachten die daar alle
baat bij hebben met als argunent de door hun eigen

. wïnsthOnger ontstanenkrisis diezich uitdr1Jl<t in
ollerlei vamen van onlust (el of niet wilde s ....
~en. bedrijfs bezettingen e.d.)
In zo'n situatie werdt het budget van bet defensie
apparaat verhoogd (het niet willen plaatsen van

, ni....... kernwapens in Nederland betekent _schijn
lijk kompensatie in de vorm van versterking van de k
konventionele krijgsmiddelen, een aardige bijkomstig
heid van het onlangs genanen parlementaire hesluit'
""l"den de mensen gedwongen OOI te bespsren en krimpt
de vakbeweging haar looneisen in. Dergelijke en afge
leide vonnen van repressie zijn het gevolg.
In een aantal landen all ons heen zien we dat de
middelen waarover het repressieapparaat beschikt
steeds verfijnder worden: de canputer wordt ingeschs
keld en steeds 'betere t methodes voor afluisteren en
spionage toegepast, tevens worden pogingen Qndernaaen
om ....tschappijvijandige groeperingen te infiltreren
en worden er studies gEiBaakt over de vraag hoe bet
verzet van de bevolking op een zo efficil!nt mogelijke
wijze kan ""l"den ontkracht. Een voorbeeld hiervan is
het zgn. Batelle-ondeTzoek.De Duitse staat gaf n.a.v.
het toenemende verzet tegen kernenergie het BateUe
instituut in Fraokfurt opdracht tot een sociaal
wetenschapellijke studie: ontstaan en werkwijze van
lllIrger Initiatïeve en hun _lood op de bevolking
in de buurt van kerncentrales moest onderzocht ""l"den.

, Eerst werd vexwezen :naar oudere studies van aktie-
. groepen waaruit gebleken was dat gebrekkige dee1nallle

aan en ontbrekende legitimering van politieke beslis
singen de belangrijkste impulsen vormden voor het
verzet.Daardoor ontstaat een vet'trouwensbreuk tussen
staat en betrokkenen en ontstaan politiseringsproces
sen die'verder gaan dan de eigenlijke aanleiding voor
het verzet en alg_en maatschappelijke konfliktter
reinen tot thema hebben". Dit t1inzichtU werd meege...
nomen in het informati_rk van de overheid; haar
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doel is het' :ral deze politiseringsprocessen te kanali...
'seren, of liever nog te verhinderen en wel op zo In
handig.. wijze dat het hel.. ambitieuze etoa1lprOgr_
van de reg..rl.ng ni..t ......r ter diskussie g..steld wordt.
Officiéel heet het:''lfet enige doel van een verant·
woorde inf011lllltie lóIDq>agne in daze situati.. kan
slechts zijn, hetve~~an de bevolking te win·
nen in het goed funktioJleren van deIookretiese proces·
sen, en daar waar dat vertrouwen minder geworden is,
het weer 'te herstellen". Voorbeeld daarvan is de zgn.

"lll:Jrger dialog" in de BRD: bij ons heet dat de zgn.
Brede Maatscheppelijke Diskussie.
L~Z8IIIOrhand zijn we op.het terrein van de kernener·
gie aanbeland. Zoals al vaker naar voren is gebracht
is de toenane van repressie een belangrijk ar:gunent
tegen de invoering van k..rnenergie. Vaak wo1:'dt daar·
van afg..l"id dat kernenergi.. (naast ~oaktieve en
tenniese vervuiling enz.) repressie voortbrengt.
Tegen een dergelijke opvatting will..n we stelling·
nenen.
IDke grote teclmiese verandering beeft ook in het
verleden Qrganisatories.. maatschappelijke verande~

ringen met zich mee gebrecht.(stoallDachine,gloei.
lamp, auto ..tc.). Daarbij kaIIt dat teclmol"$iese
ontwikkall.ng een to....- en vel:'dere verfijlWlg van
repressi_len met zich meebrengt; in ..lke s_·
levillg lopen groepen en individuell rond di.. de be·
staande verllouc1ingen zo verrot vinden of zo wanl10pig
zijn, dat z.. bereid zijn geweld te ~ebruiken.

Tegen dat geweld wil de staat (zgn aD wille van de
besèheming van haar bevolking) zich beschermen.
Zij doet dat met middelen di.. alnaargelang de
tecimologiese ontwikkeling een vol:'dert steeds des·
truktiever wol:'den. Geweld en ondel:'drukking hier·
van zijn de relatieve konstánten in de samenleving,
maar de teclmiek wo1:'dt steeds v..rni..tigender.
Kerncentrales kunnen .....r gewilde obj..kten vannen
voor groepen of individuell die !"IJn doelst..llingen,
<!ie strijdig zijn met die van de bestaande machten.
liet is ni..t voor niets dat tijdens de ontwapenings·

SlJtHlOFffRS

konferenties vaker over de mogelijkheid .bàlaanslegen
op kerncentrales te voorkomen is gesproken.Verder
kan plutoni\lll gestolen en als pressiEmiddel gebruikt
worden. Dergelijke overwegingen dienen als legitime
ringring voor verregaande repressi.. en kontrole·
maatreg..len, en zullen uiteindelijk leiden tot dikta·
tariel.. anstandigbeden: anti terrorisme wetten wol:'den
g..legitimeerd, waardoor elke vorm van oppositie ge
troffen kan wol:'den en meer in het algemeen ..lke af·
Wijkende ideologi... Middelen: canputer, afluister
apparatUUr, _ng, verklikkers, politi..infil·
tratie; en ze ,wol:'den al gebruikt, ook tegen hen die
slechts van geweld vel:'dacht worden (vgl. demonstra·
tie Kalkar '77). Zij wol:'den tot staatsgevaarlijk be·
stelllpel.d en als zodanig bebandeld. liet is dan oog
maar een kl..ine stap naar inperking van het recht
op demonstrati1>, op vergadering en van persvrijheid.
Tegenover de bekende danagogi..... slogan:'"Kernenergi..
of werkeloosheid" kunnen we dan ook een ander al·
ternatief stellen:Kernenergie of ~kratief

Kernenergi. is misschien een onderwerp aan de Jumd
waa:rvan de histories. legitimatie van de kapita·
listi..... rationalit..it aang.toond kan wol:'den;
Kernenergie (en de ontwikkeling ..rvan)is bij uit
stek geschikt aD het sluimerende .geweld acht.r de
schijn van de rationaliteit van de burg..rlijke
sllillen1evillg, alsmede de destruktieve krecht van het
kapitaal naar voren te halen, en daarmee het lliddel
<lil de IIIOrel.. legitimati. van de kapitalisti..sé ....t·
schappijorde en het bewustzijn van brede lagen van
de bevolking op losse schroeven te :.tten.
(Massarat , Prokla juni 1979).
Met bovenstaand fraai citaat besluiten we dit ....rst.
deel. lil het tweede en laatse doel gaan we in op de
repressiev.. maatreg..len _ mensen in de buurt
van kerncentrales en vooral de werkers én werksteJ'S.
in de kerncentrales gekonfrontee1:'d wol:'den.
Verder zull en we proberen aan te geven hoe de gegeven
analys.. van repressie I.ngepast kan worden in de stra·
tegie van de A1<ll.

Ruud en Ton.
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ASYL KARL GEWE IGERD
De aanvraag voor politiek asiel
van KaT! is afgewezen door de staats
secretaris van justitie Haars.
Verder is hem ook een verblijfsver
gunning geweigerd. De Nederlandse
overheid reageerde precies op
tijd. Karl was ondertussen al een
half j aar in Nederland, maar had nog
steeds niks vernanen van Haars en
consorten.Daanloor hadden ~ 'n "';1
vokaten een proces Ja.mnen aanspannen
tegen de Nederlandse staat wegens
het 'passief weigeren van politiek
asiel-. De besclrikki.ng van Haars
heeft dit echter voorkcmen. en
daannee de onzekerheid van Karl' 5
situatie gerekt.
De argunentatie van Haars kant er
op neer Jdat een land als de BRD,
dat met Nederland in de EEG zit
en bovendien het vluchtelingen
verdrag mede heeft ,ondertekend,
geen politieke vluchtelingen kan
kweken. Verder stelt ze dat Kar!
"in de BRD geen gegronde redenen
heeft te vrezen voor vervolging
wegens zijn godsdienstige of poli
tieke overtuiging of nationaliteit.

dan ,."l wegens het behoren tot een
bepaald ras of een bepaalde sociale
groep". Door het ontkennen van het
politiek karakter van Karl '5 daad
(bouwterreinbezettingGrohnde),
ont1<ent Haars in feite ook het po
litieke karakter van de AKB.Dit
geeft te denken over toekanstige
akties in Nederland.VeTder geven
de pogingen van de Duitse justitie
(ID het politieoptreden te laten
betalen door veroordeelde kern
energietegenstandersCsters) aan
dat de AKB als een sociale groep
wordt beschouwd en behandeld.
Een -.de argunent van Haars OOI
Kar1 een verblij fsvergunning te
weigeren is;-IJ ovenregende dat hij
bij herhaling ""rd veroordeeld tot
langdurige gevangenisstraffen, onder
meer tenake het plegen van dief
stallen en bedrogfl, zodat Karl
" geacht moet worden hier te lande
gevaar op te leveren voor de 'open
bare orde".
Haars baseert dit op, het feit dat
Kar1 in het begin van de 70 er jaren
veroordeeld is wegens diefstal in
warenhuizen. Werkzaam in de hulp- .
verlening aan dJ'ugsvers1aafden zag

de groep waar Kari toebehoorde, zich
gedwongen au het prinsipe van 'zelf
hulp' toe te passen, toen de offie
ci!le kraan werd dichtgedraaid.
Dat betekende het kraken van Iorl.zen
voor opvang, het jatten Van eten e.d.
Dit OOI de hulpverlening toch te laten
doorgaan. Volgens Haars is dat blijk
baar hoogst krimineel en gevaarlijk
voor de openbare orde. -Wiens orde
is dan de vraag.-Trouwens een veri>lijfs
vergunning moet je als EEG-onderdaan
altijd krijgen indien je ""rk ge-
vonden hebt in een andere lidstaat,
tenzij je een gevaar bent voor.....
En Kar1 heeft ondertussen ""rk se
vonden bij de uitgeverij Lont.
Er zal dan ook in elk geval een
herziening worden aangevraagd van
de afwijzende beschikking van Haars
en vervolgens in hoger beroep bij de
Raad van State gegaan worden. Dat kan
allemaal ....r heel lang gaan wren.
En er kan ondertussen nog een uit
leveringsverzoek uit de BRD 1a:IDen,
dat is er l1lIIIelijk na een balf jaar
nog steeds niet.
Ondertussen mag Karl onder deze
anstandigheden nog even blijven, maar
het gegoochel van Haars moeten ""
in de gaten blijven hooden.

Ger.

Zaterdag '5 ;januari is er> een dsmon
"tratieIJe pZa'kt:;z.ksie naar aanleid:ing
Van h«t pl'OCeB voo~,VRIJ PLAKREclIT.
Een ;jaar, ge lilden hsbben .twee, rrM'n8Bn

.ioh .taten oppakken om een pf'OC••
voor VRIJ PLAKRECllT uit te. 'tokken.
.Nu~ dat 'pPOCBS isDp 9 januari.
KOItI'ALLEN, OP b ..JANUARI OM ZUUR

"ACBTER DE_PLAR" ._
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BANT VAN A&T DE BOM1

The two raids kllled some 200,000 people Immf!cUatety. Another
100.000 d~ 'rom ths- after-effects of radiation over the ensulng
decades. Today, vlctlms of Lhtle Boy and Fa. Man are stiJl dyJng in
Japan at the rateof 2.000ayear••.

PDE BRES VOOR VREDE EN VEILI&HEID;.

Wii~ ate aktisgroep tegen k.emenerrJie~

houden Qn8 meestal. niet .8oveez, beaig
met het uZ'aag8tuk van kePnbetMpening.
niet ~t wij dat niet beZangrijk zouden
vinden -of e:r geen. mening over zouden heb
ben# maQr omdat jB. niet aUes tegetiJk
kunt aanpakken. En hàt ve1!band tussen
"vreedsame" ke~e en kernberJqpe
ning ie al. verBchiUende keren aan de
o2'de g~est. JIiJ tViUen niet voorbij
gaan Qan de Metie die Ne~rl.and nu at
Uh tijdje ~flft besig gehouden,; nl..
de "modem'{,smng" van de Nato-kePnWá-
pens en de staticMring Brl'an- in Neder'Land.
Bet valt mij moeiZijk om OV6l' de be
lJ.1l'.lpening6lHdl.oop iilts sinnigs te lJeggenJ

omdat etks cent uitgegeven aan Legers
en wapens de waaniin tEm t 0Ji is. Laat
staan: kerJalapsne.. ~aat staan "ar4tiS6
miSBiZ.6&". Ik hebgeleaBn dat ao S (het
lom ook 40 %gfIIMe8t 'ijnJ.an de
amenkaanBe wtenschappe2"B 2ich met pro
j.kten.an miUt;al,.. aard b••;.g houden.
WeZk een beZ,@ting dó:t; • betekent VOOI"
Ben Zand met grote int~ pzoo'&l.emen,
"" l.'at een bedreiging voor .i;j11. burgers~
kun ;je ;je misschien t'Oo1>etel.l.e11.. Ik
kan O'l1e:zo àese k6l"J"RûQpElv.-kz4estie niet meer
.eggen aZs ee11..Gemiddetdenedsr1.ander, die
MIJt eens een krant l.ElBst en L1s1. Bene:
<>at hoopt 'an l'Odio of t •••• Maal' e""
paal' d,,"fI"'"

Dat datgene ""t de Nato aoet ogzoe••".f
dom en gevaarLijk i.B.De Nato butaat 9P
dit moment atl.ee~ mac::u- om dè prodUktie
en l)B1'8'pNJiding 'Oan atoQJrnVapens uit te
breidim.Ezo is van de kant 1Jan de Nato
nooit Ben aBl"iBUsB pagi1'1fl om ordilMpBning
serieus tI bBP1alÏéN'n. Natuu:zol.ijk 'Mbben de
heren van de Nato saketia"k ook meer be
tang bij bewapening. Ik kan niet beoor
deZen MtfJ smeue de Ruasiese 1Jooratet
~en 3iJn, maal' ik ben 62"'l>an o1Jertuigd
dat ats het Westen ~ ooit echt cp sou
ingaan, dat er dan resuLtaten geboekt
aoudsn kunnen ~~ die het Lood8ware
defensie-budget aan beide zijden een
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beetje souden kunnen vez-Uchten.. Ik denk
dat dat ook de reden ie lûaal"aIr de Ru'SBn
die VOOl'BteUen doen. (of SOlIJiet-Unie)
Er ie bijna geen dotmIen reaktie moge
tijk op het taatste RU~aie8e voorstel.
dan, het invoeren van nieuwe en nog ge
vaartU.J1rA.re wapensyatemen.~;, brutaal.
en misdadig. Waaxosch1.jnJ.i,jk niet dan uit
'het oogpunt van de !It11len/abriktmten~

die att8Bn in b>inst op korte tél'miJn
getnteres8B~ ai;jn.·Ats js je ~áti8.ert

dat "'" doop."" gBVaal'~ijk BOOM; lIlû
dad:igel'8 "gezoegeerd''ibroden, kun js az.teen
maal' e ~ke da(j "n jé handsn knijR"'"
dat het nog niet de laatste ia. N1,.et
VOOl' Ijou., wel misschien VOO1' die ge
ltieden in de fI1eret.d, waar de· Nato- ~
RussUse '~"getsat"1A1Orden.

Want ik -grJtoof niet dat Nedwt.-and siok
zetf regeszot ..

l1e tlBdspl.andss Nflm"fl o>t~ds aaI<lIan
keU3k~voZg.Bcit:In a'Ls at.tijd, inBtBrmen
met de, Nato-ptannen tot pr0<b4ktie en
ptaatsing van nieuwe geper!e"k:ticYUJeNe
ker1'rWapenB. (waaronder dfJ "orui.ee misei
z'es~~ uit9l'st moeilijk te ond6t'sahsppen
vUegende bonI7Ien die hun eigen koBrs
bepatenJ Het par't.emen-t hIt28 hiel' op t(I(Jlm,
althans een m"rderheid~ warvan tien
C.D.A.~fr'akt{.s~.dsn.M. de Nflm"fl dU
kamS1'standpunt naast aioh nB~ .Iou. hggrm
aou dat een kabinetsf<rms betebm6n.
Zo 1Perd atgemeen gezegd, /'nkN:nten en
01' t.v•• Ik (en meel' mensen) getoo/de
~ ."ietin,.. Van Agt en van der Ktt1.l2Ut.l1
moesten du:e op de Nato-1wnferentie het Ne
del'tandse standpunt W!rtot.k~m~ rekening
haud8nd met de uitspraak 1Jan dB PrHeede
Karn81'. Bet Pe8UZtaat lbQB dat; aneen over
dg plaatsing uan de l'aketten nog twee
jam'bBdSiiktijd aan Ned",,~ond geg..en """
""rod"'" M.a.'" mst d. p1'Odukü. hebben
ze al ingestemd. ~ in h.t al.ot-oonrnuni'lU' van de konferen1Jie 1Ja8 van het heZ-e
nederZ,ttr.d$e voorbehoud niets terug u vin
den. Ik heb wet 80'11. idee hoe hf1t daar



zqll. zijn. Van Agt en Van der> aipes t e handhaven . .. Îf<. had •gehoopt • tegen I 
aauw, aZZebei r>euze opgetogen, dat ze beter> weten in eigenlijk. dat se miss~hi 

eer> een keer> tussen aZ die dure heroen toch zouden gedlvongen zijn eindeZijk op 
ogen zitten die e'chte groote Zanden roe- te krassen, maar na'tuurZijk" mooi niet. 
eroen, die schij ten in hun brooek alleen DI'ies s laat zich er weZ. door . <I n de "dis 

bij de gedachte te moeten zeggen dat er s identen" zulZen hem ni.et·::teveét strobredeb 
in hunboerenkoollandje van die hufters in de weg leggen. Hoe Z.~ nog? Het 
zijn die niet begroijpen dat steeds meer> debat van morgen zie ik met vert~uwen 
en steeds gevaarlijker kernwapens een zege;tegemoet. De raketten kom~ ober twee jaar 
voor de mensheid zi .. -in!! Ik wou dat ik zelf en wie dat toch een beetje 11en onvei1.ig 

oedig was, dan zou ik het Dl'ies misschien gevoel vindt, die sodemietert maar vast 
gaan duidelijk maken . In ieder geval, van op naar D}tit sland of Engeland, dan kan hij dit 
Agt werd op zijn eigen c.D. A. - kongres jaar nog 'beschermd worden . 
innengehaqid als de gr>ote held, kampioen 
an vrede en veiZi<lheid. ALti.id is het 
ok VOOr ZCJgenaamde "dissidenten" be-

langrijker 'om vuile kompromissen te s lui-
en en de "eenheid" te bewaren dan hun prin· 

BETTER ACTIVE TODAY 
THAN RADIOACTIVE TOMORROW 

INTHEEND 
IT'S UP TO YOU 

ABONNEER JE 
MAAK f 12, 50 OVER OP GIRO 3767600 
TEN NAME VAN DE PENN; MEESTER SSK 
VODELSfRAAI 6, NIJMEGEN. ' 
JE KRIJGT ONDERSTROCM DAN PER POST 
TOEGESTUURD 
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