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REDAKTIONEEL
De strijd tegen kernenergie duurt nu al zo'n acht jaar. In
deze periode zijn er steeds meer mensen mee gaan doen. En
daar zijn genoeg redenen voor. De splijtstofsieklus brengt
van het begin tot het eind ellende met zich mee. Ellende
voor de bewoners van de uraniumwinningsgebieden. Ellende
voor ·de arbeiders in de opwerkingsfabrieken. Harrisburg
heeft laten zien tot wat voor een paniek situatie een groot
ongeluk kan leiden. Je kunt je toch nauwelijks voorstellen
wat er zou zijn gebeurt als het helemaal mis was gegaan.
De gevaren van redioakt.iviteit komen schokkend naar voren
bij dit ongeluk. Het afgelopen jaar zijn in Harrisburg abnormaal veel miskramen voorgekomen en er zijn erg veel
babi es gestorven. Het aantal kinderen, dat met een schildklierafwijking is geboren, is ruim vier keer zo hoog als
normaal. Hier in Arnhem zijn drie kinderen overleden aan
kanker nadat ze met radioaktief afval op het KEMA-terrein.
gespeeld hadden •.
Kernenergie i~ een van de uitwassen van deze maatschappij.
Kernenergie laat ons het duidelijkst zien hoe we de greep
op ons bestaan, op ons eigen leven verliezen. Maar kernenergie is slechts een onderdeel van een systeem dat mensen uitbuit, de aarde leegrooft en de natuur vernietigt.
De mensen mogen, nee moeten konsumeren, maar veel van wat
we echt nodig hebben krijgen we niet. Er zijn niet genoeg
goede en betaalbare woningen, de werkloosheid neemt alleen
maar toe. Het voedsel is meer en meer vergiftigd door chemikaliën. Elektriese apparaten in overvloed, maar gezond
voedsel, schoon water en frisse lucht worden steeds schaarser.

.

We leven in een maatschappij waar we steeds meer buiten
komen te staan. Mannen en vrouwen die hun werk moeten doen
in een steeds onpersoonlijker sfeer. Vrouwen, zelf zonder
betaalde baan, mogen die mannen weer oplappen en voor een
generatie zorgen waar weer hetzelfde mee gebeurt.
De strijd tegen kernenergie is een strijd voor ons leven!
In de afgelopen acht jaar hebben we gekozen voor akties
waarbij we van de atoomlobby eisten dat ze het atoomprogramma stillegde. We hebben hiermee de verdere uitbouw gedeeltelijk weten te voorkomen. De bouw van drie nieuwe kernsentrales is uitgesteld, evenals de proefboringen in het noorden. Daarnaast zijn er vanuit de antikernenergie beweging
vele initiatieven genomen voor een beter energiebeleid. Er
is een alternatief energiescenario en in vele plaatsen hebben aktiegroepen een energienota geschreven. Op veel plaatsen worden akties gevoerd voor zonneenergie, stadsverwarming en woningisolatie.
In deze situatie komt de regering met een brede maatschappelijke diskussie. Ze zegt dat het gaat om de patstelling te
doorbreken, om het eens te wordenover kernenergie omdat dat
io ieders belang zou zijn. Maar dat is natuurlijk onzin.

Het is alleen maar in het belang van de atoomlobby. Wat
valt er te diskussjeren als van Aerdenne zonder enig probleem Dodewaard even een extra vergunning geeft als de
sentrale illegaal blijkt te draaien. Of als de KEMA,SEP
en VEEN miljoenen aan eenzijdige voorlichting kunnen besteden.
.
Wij die kernenergie uiteindelijk betalen hebben niets te
zeggen over dit beleid. De gevaren van kernenergie zijn
niet meer te ontkennen. Daarom probeert de atoomlobby ons
deze'gevaren te laten aksepteren. Ze willen ons inprenten
dat.er geen keus is: aardgas en'olie raken op, steenkool
is vies, de hoeveelheid duurzame energie is de moeite
niet waard. Hun leus is: kies voor kernenergie en neem
de gevaren op de koop toe. Maar hoe is de werkelijkheid?
De olie is toch lang niet op, maar de oliemarkt wordt
gemanipuleerd door de OPEC en de multinationals. Het is
langzamerhand duidelijk dat zonneenergie een geweldige
bijdrage kan leveren. Wind alleen al kan grotendeels de
huishoudelijke behoefte aan elektrisiteit dekken.
Kernenergie is dus niet nodig. Maar de energiebedrijven en
de regeririg houden de ontwikkeling, met name de gedesentraliseerde, van duurzame energie tegen. Het geld wordt
nauwelijks 'besteed aan zonneenergie, maar aan projekten
zoals Dodewaard.
Dodewaard is opgezet als demonstratieprojeRt van de
nederlandse reaktorbouwindustrie om internationaal mee
te kunnen konkurreren. Deze slag is allang verloren.
,Vanuit energieoogpunt kan de sentrale ook onmiddelijk
gesloten worden. Hij levert slechts 50 MW, terwijl we
in nederland met een overkapasiteit zitten van zo'n
3000 MW. Het is een schande dat Dodewaard nog draaitl
WE PIKKEN HET NIET LANGER. ALS GELDERSE STROOMGROEPEN
EN ENERGIE KOMITEE'S HEBBEN WE BESLOTEN DAT DODEWAARD
DIT JAAR DICHT GAATl WE EISEN HET RECHT OP OM OVER ~N~
ZE EIGEN TOEKOMST, ONS EIGEN LEVEN TE KUNNEN BESLISSEN.
DAAROM STELLEN WE VOOR IN OKTOBER '80 ZELF DE STOPZETTING AF TE DWINGEN.
In dit achtergrond boekje h~bben we een aantal a~tikelen
bij elkaar gezet over Dodewaard, de besluitvorming over
kernenergie, de toekomst van de beweging tegen kernenergie
en het voorstel tot de terreinbezetting. We hopen h~ärmee
de diskussies tijdens en na het tentenkamp te ondersteunen.
Beschouw dit boekje ~l~ diskussie materiaal en niet als
afgeronde standpunten van de gelderse groepen. De verantwoordelijkheid voor de inhoud ligt bij de samenstellers.
Het artikel over Dodewa~rd .gaat over de affaire met de
splijtstofstaven en wat er 70al omheen hangt. Meer informatie over Dodewaard is te vinden in het laatste nummer
van Onderstroom, nr. 29.
De artikelen over de besluitvorming over kernenergie
zijn voornamelijk informatief: achtergrondinformatie over
de BMD en de atoomlobby.
De diekussLe . .over de toekomst van de beweging tegen kerni
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energ1e W1.uen we aanzwengelen V1a dr1e artikelen.
Het eerste is een same(1vatting van een lezing van Jungk
over kernenergie e·n technokratie. Het tweede artikel is ee
een eerste poging om wat meer helderheid te krijgen over
de plaats van de anti-kernenergiestrijd binnen de totale
strijd voor een betere samenleving. Wat is eigenlijk onze
positie als aktiegroep? Wat is het terrein waarop we
het kapitalisme bestrijden? Het wordt hoog tijd de beweging tegen kernenergie te verbreden tot een beweging
tegen dit industriesysteem. Het interview met Mike Cooley, ingenieur bÜ Lucas Aerospace sluit hierbü aan. Hier
gaat het om een poging van werknemers het huidige industriesysteem te veranderen.
Het boekje eindigt met een artikel over de aktievormen
die we tot nu toe gekozen hebben. Wat hebben we ermee
bereikt en wat bereiken we er niet mee? Waarom stellen de
gelderse groepen nu een openbare terreinbezetting voor?
Verder komen in dit artikel ook belangrüke vragen rond
deze aktievormnaar voren: is het niet levensgevaarlük om
het terrein rond een kernsentrale te bezetten?, willen we
gaan vechten?, hoe staan we tegenover een massale inzet van
de politie?, waarom volledige openbaarheid?
Kortom, een aantal vragen waar je niet omheen kunt als je
een dergelü~ voorstellanseert.
de samenstellers
Sible Schöne
Rob Stomphorst
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LWaarom draalt de kerncentrale(
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De actiearoep "Stop Dodewaard" knel bet betreffende
Tweed. XUlentuk beBb 19ao i.. baDdu en vroes dcb af

of de opslaaverammiaa: eD. opd&8Capecitelt vu et. c..trale te Do6•••rd. toenibDd .ouleo aijn bij eventuel.
tarup:ea4lQI "In den aUftIl.
In februari wed. de.roIt . . . . ceGtral. een groot UDtal vra. . pReld 0Yft' opa1apD. .lf.jkbeid. hui.i.

situatie a.d•

•• enla ....nel _ia_ria de cu.tra1e aa.tvoord op 811.
wagen. D. "Ir.... werden door . . Tweed. 1taIIIerfracd••
O~rR"rtOMD 111. ••n br1ef ... d• •b,tatar van lkonoai...
Zaken.

Kemfyailebe Dieut van Soeiale zalum aaf latus• • "'1
wat ptaUn t --.r op krideb 'dteD klopten ce wc.
Bind. IDUrt bad: Stop Dodewaard wl400de paevas 011
een kort ,"be tepn ft kemcut.nl
te spamlMl.
Op 24 Ma'ft. veri de central. ill &*breb
teld.
Op 25 . .rt (nul' later bleek) ftOel ft bnceatl'ale
verholiq; VaD de YerpmU.....
Op 28 IlIUI't verd d.aa verpan:i.1II ..
OIUlertebDd
doot 3 mQuters. Vocmraar ... Itaaltje vaD r. . . . . . .l
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4) Tot.al

De wrpmaiapo 2). 3)

11ft

4)

72

156

164

8

164

88

94

6

248

:rnr

Ti

om'

m

• lnMmtn..
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war... dllll overschreden.

Vuholial vaa. het aantal .taYft ia. d. brn van 156
naar 164 .plijtatof.l....ten hacl el j.un. ple'"
pluU.-v0n4o. Bet 11 tekenend voor d. IlODChala1lCe
bij de lternceatrale-verlUlUÛ-aleD dat dit pa. na wed
18Iq&111. .ri. V.rd~1' ia deae uitbreidlna Din vaD
b.laas.
.
De overtndiq v.n de verlUllJliDI VOOl' de op.la, vu.
bestrulde (ftrbruikt.a) .plijutof.l....ten ia het
koelba..iD i. v•• 1 erutiler.
Uit de tek.eaiaaen van 1969 bUJkt al det bet koelba.sin in Dodewaard rui• • had wor 248 .pUjtatofOMdat

nle~we

' vergunning
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1 ) Droge opslag

(varse st.aven)
2) Reakt.orvat

,

d. urDuerglevet in .. rkiDI trad. Dodewaard
ton wrlJUDnins Ga 81 .,UJtatofelementen. in

bot koelbudll te .,.on pintI•• AangeaLen het ba.d.
248 podti.. t.lde. &OUdea dut lliai..al 248-8&- 160
pl.atND opea blijven. Dit VU \'0140.... 0- ten .•U.
.ij.......Uodi....... (156 _ ' - t u l _ r .... _"-

ba.sin over t. breagen. Dit ia noeU., o.lat sm.i.e
reparade. 11ft inspeetie. van h.t reactorvat .Ueen:
kunnen worden uiteevoerd al. eerst all••taven uit
Mt reactorvat nul' het koelbassin djn overgebracht.
Ia Amerib beet deae vrije rume rull Care a"erve
('CR).
In de indebtilll.verSUIUlinl van Dodewaard. het Piul
Safeguard. Sw.ary Report uit 1969. wordt de verpUchtUlg tot d... FIlC wat ro.-ella geformul.. rdl
"Het budo beeft rekken. ID8t capaclteit 'VOOr 125 %
van de kern ll •
25 % is de aonale .plijtatofwh•• UOI. Deze werd. a&

eelt half jaar afaevoerd naar an. opwerkinasfabdak.
Het getal 125 % is dus het llioi_ waarover het bult.
moest be.chikken. i.v••• het FRC principe. Door bet
bad wat groter te bouwen OSO %) had _a , ... Jaar
aztra speUni voor eventuele probl_n bij 4e afvoer

van bestraalde .plijtstofelementen.

6
Door de minister wordt in de toelichtina bij de
nieuwe vergunning net aedean of het altijd al de bed.,eling wna geweeKt nlle 248 posities te lnten balletten ("liet stond al in alle tekeninaen, maar er wae
toch noa een verkeerd aetal in de veraunnina gekomen"
zei hij in de Rode Haan).
Uit het voorasende blijkt al dat dit onzin is.
Dit wordt nog eens onderstreept dat het ~Re-principe,
dat (veel beter aeformuleerd) ook in de vergunning
van Borssele vereist was en ook bij de nieuwe Borssele
vergunning van 20 april 1980 opnieuw dwingend is voorgeschreven.
Voor Dodewaard moest deze noodsprong wel worden genomen om aan dirakte sluitins te ontkomen. De minister
kan namelijk wel eisenmachtil de voorhanden vergunning
verhoaen~ maar voor wijaisins van de inrichtinasvergunni~g is een procedure nodig die zeker een jaar duurt.
De en1ge mogelijkheid was dus de Prei Care Reserve te
laten vervallen door te doen of alles al altijd zo bedoeld was.
zo kon de veraunnina worden verhooad zonder de inrichting te wijzigen.
De nieuwe vergunning is echter in strijd met de 125 I
eis uit de inrichtinasvergunning en verbpogt de onveiligheid van de centrale.
Stop Dodewaard heeft daarom toch een kort ieding aangespannen, dat op dinsdag 13 mei zal plaatsvinden.
De problemen voor de kerncentrale Dodewaard (en eveneens voor de kerncentrale Borssele) zijn een gevolg van
het falen van de opwerkinastechnoloaie. Er zijn nog maar
twee commerciële opwerkingsfabrieken in bedrijf.
Le Haaue (de opwerkins voor Borssele) heeft de laatste
vier jaar van de aaplande 1450 ton ongeveer 200 ton
afaekreaen. Daardoor stapelt het hoog radio actief
materiaal zich op.
In 1979 waren alle koelbaasins (over)vol. Planning en
contracten geven voor de volgende jaren een sterke
nljaina van de hoeveelheld op te werken materiaal.
Dit zal zeker lliet k-.a wor4ea pnaU.aeen. Dunoor
wordt de achterstand steeds groter en zullen de op
Le Hague aangewezen centrales er op .,eten rekenen hun
verbruikte splijtstofelementen lanaduria (zo niet voorgoed) in hun eigen bassins te moeten opslaan.
Ds Franse vakbond CFDT eist verbreking van alle opwerkinascontracten met buitenlandse kerncentrales.
In Windscala (de opwerker voor Dodewaard) loopt het al
niet veel beter. In 1973 moest de afdelina voor opwerkins van elementen ui~ licht weter reactoren (zoals
Borssele en Dodewaard) na een onsaval worden gesloten.
Aanvankelijk was het de bedoeling om in 1977 weer opnieuw te beginnen, maar deer is inmiddels definitief ,_.
afgezien.
Er zijn twee nieuwe afdelingen in aanbouw.
De eerste deervan zal niet v66r 1987 sereeclkomen.
De opwerking heeft dan 14 jaar stilseleaen.
Ook Windscala is dus aoed voorsien van hoos radioactief materiaal.

19 febr. Telefonische informatie bij de heer Wasser

21 febr.

25 febr.
26 febr.

22 febr.

~

maart

(voorlichter van de centrale) DSar het aantal
staven in het bassin en het toegestane aantal
volgens de huidige vergwmi.Dgo Hij wist hèt
niet. :Belt u over twee dagen terug.
Wasser weet het nog niet. !lelt u over 4 dagen
terug.
Wasser is er niet.
Wasser' secretaresse .laat telefonisch weten dat
dit soort vragen normaliter niet worden beantwoord. Ze verzeelet de vragen schriftelijk in te
dienen. Dit was overigeDil al gebeurd inmiddels.
Brief na.eo.r Wasser met ca. 20 vragen over opslapogelijkheid, vergunnijgen en aanwezigheid
van slijtstofelementen in Dodewaard en Windsoalee Een afschrift DSar gemeenten BeuniDgen 1
BNijk, Druten, Dodewaard.
ICernenergie-intórmatie-avond. in Beuningen, georganiseerd door de gemeente :BenniDgen. Op het
laatste moment is door burgemeester Lurvillk: ook
de heer Waslier uitgenodigd i.v.m. de brief dd 22~-198o.

Wasser zegt dat hij geen antwoord zal geven, liTa.
enig aandriDgen verklaart hij dat hij geen antwoord !!!!4 geven van zijn superieuren. Het blijkt
ook geheim te zijn om welke superieur het gaat.
Burgemeester Lurv:l.nk sohri_jf't direct· een brief
aan ie OkN met de eis dat de vragen worden beantwoord v66r donderda4ravond. 6 maart.
6 maart We ontvaDgen brief 'ftD Wasser, gedateerd 3
maart, poststempel 5 maart, waarin wordt gesteld
dat er voldoende oontr&le bestaat door overheidsorganen en parlement. Hij villdt het dsarom lliet
nodig ook nog verantwnordi!lg at te leggen aan ·
willekeurige groeperiDgen.
Dieselfde dag wordt Im-villk medegedeeld dat ook
hij geen antwoord aal krijgen· op de gestelde vra-

ren!

.

12 maart Alle vragen van S'l'OP DODDIAARD worden overgenomen

door 8 kaaertraoties. De contr&le door het parleblijkt dus toch llist ao sluitand geweest te
zijn dat men daar wiat wat er aan de hand ie.

ment

Er zijn gigantiache opwerkinascontracten afaesloten, maar

ur deze ooit kllllnl'n worden uitae-rd is aeer de vraaa.

Vulgena de nieuwe contracten kunnen de splijtstofelementen wrden aeretourneerd naar het land van herkomst,
bij technleae of politieke moeilijkheden bij de opwer.
king.
De contracten aaranderen dus niets en de voorseacbledenis geeft weinis aanleidins tot optiaia...
Het opwerkinasprincipe blijkt .tn of meer toepasbaar
bij de laag radio-actleve staven uit de oude aasarefiat reactoren, maar bij de veel eterkar radioactieve staven uit licht water reactoren loopt het .ta.
Afgelien van de techniese problemen zijn er ook nog
politieke moeilijkheden.
Bij de opwerkina wordt zulver plutonium aeproduceerd,
dat ken worden gebruikt voor atoombo-. M&rike besint dit link te vinden. Carter heeft daarom in 1977
alle opwerkinasplannen in de v.s. voor onbepaalde tijd
opaescltort.
·
De kana bestaat dat bij endere landen zal verbieden
splijtstofelementen te laten opwerken die uit de v.s.
afkomstil uranium bevatten.
Er ia dus een goede (!7!} kena dat we aeer lang, zo niet
definitief, met de bestraalde aplljtatofelementen uit
Dodewaard blijven zitten.
Aangezien niemand om deae roaael alt te springen zullen
ze in Dodewaard blijven.
Na korte tijd een verwaarloosbare hoeveelheid electriciteit geproduceerd te hebben aal de kerncentrale Dodewaard veranderen in een eauwisdurende opalalPlaats voor
hooa radio-actief afval.
Ds bewaltins daarvan is een dankbere taak voor de eerstkomende 20.000 aaneraties na ons.
Çelukkia kUDDen aij zich bier niet over uitapreken en•••••
wie awljJt, ateat toa. lo werkt da demokratie au .....t.

a.a
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Toen in Nederland in het midden der 50' er
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jaren begonnen werd met de ontwikkeling van, 'lIIUft1I. tIlllIl

kernenergie, was dat om ekonomiee8 redenen.
Men was bang dat Nederland op het gebied van
Bnergieachter zou raken op technologies gebied,
en daardoor afhankelijk zou worden met name van
de VS. Immers uit dat land kwamen berichten,
dat er een nieuwe vorm van elektriciteitsopwekking ontwikkeld werd (nl.kernenergie), die
schoon was en goedkoop. Er wae in die tijd prakties volledige overeenstemming. dat de ontwikkeling van kernenergie een goedA zaak was.
Belangrijk was daarbij ook de schokkende gevolgen van het -gebruik van steenkool. waarbij alleen
al in Londen tienduizenden slachtoffe~s vielen
als gevolg van smog-vorming door verbranding
van steenkool. Ook toen Oodewaard in produktie
kwam (in 1966) werd dat gezien als esn positieve ontwikkeling.

OE

DlS~USSIE

TOT NU TOE

TerMijl de AKB de diskussie voert over kernenergie met het doel deze tegen te houdent beschouwt de atoomlobby de diskussie als noodzakelijk kwaas, als een onkostenpost. Dit lijkt
het intrappen van een open deur. maer om de
manier van diakussiëren te begrijpen is het
goed dit steeds in je hoofd te hebben. Oe eerste reaksie op het verzet tegen kernenergie
was ,zoals je van technokraten kunt verwachten
Men weigerde te diskussiëren en vond het eigenlijk belachelijk dat anderen over hun werk mee
mocht~n praten. Oe direksie van de kerncentrale
Dodewaard' schreef in hf;!ar voorlichting: "Wij
vinden dat alleen deskundigen een oordeel kunnen uellen, net zp goed als onderwijzers het
beste kunnen bspalen hoe het onderwijs er uit
zietl' •
Hun irritatie over de steeds groeiende diskussie was aan alles te merken. Aan de ene kant
werden kernenergie~tegenstandersafgeschilderd
als onderkundig, t~rwijl aan de andere kf;!nt via
geheimhouding geprobeerd werd de problemen binnenshuis te houden. Enorme reklamekampanjes
zouden het verzet brekenen de bevolking in
slaap su~sen. Om een idee te geven van het
soort voorlichting en de geheimhouding van de
atoomlobby geven we hier enkele voorbeelden.
Bij ds bouw van de opwerkingsfabriek in La Hague
kreeg de bevolking in eerste instansie te horen
dat het ging om een fabriek voor televisietoestellen. Pas toen de voorbereidingen volop aan
Oe ontwikkeling van kernenergie is het resulde gang waren k~eeg de bevolking in de gaten
taat van industriële vernieuwing. net zoals
wat hen overkwam. Voorlichters in dezelfde fadRt het geval waa bij de ontwikkeling van de
briek presteren het om bezoekers alleen maar
auto. de kompjoeter en de televisie. Al deze
door de op dat moment in bedrijf zijnde hal+en
vernieuwingen hebben grote veranderingen in
en vertrekken te leiden, waardoor de indruk
de samenleving teweeg gebracht. maar de samenuan een goed draaiende fabriek ontstaat. Heleleving zelf heeft geen invloed gehad op het al
maal te gek maken ze het in Rusland. waar een
of niet invoeren van nieuwe technologieUn. Er
ongelUk in het afval depot is gebeurd, waardoor
isbv. na de uitvinding van de auto nooit een
een gebied van enkele honder~en vierkante kilomaats ppelijke diskussie (en zeker geen brede)
met~rs voor generaties lang onbewoonbaar is
geweest. over of het auto-vervoer of het opengeworden. De internationale publieke opinie
baar vervoer de meeste prioriteit zou krijgen.
heeft hiervan niets gehoord. Hier in Nederland
tl
De "keuze is op de auto ge\l811en omdat dit
proberen ze natuurlijk precies hetzelfde. In
produkt enorme mogelijkheden bood voor het veroadewaard is da hoofdtechnikus Theo van Waas
groten van de winst. Dat dit soort d1skussies
ontslagen omdat hij informatie over haarscheurniet gevoerd yordsn, heeft te maken met het
tjes naar buiten bracht. En op het gebied van
kapitalisme zelf. dat zoiets niet graag toestaat. de voorlichting: de heer Wasser, voorlichter
Maar bovendien 1s het ook de schuld van links,
van de Kema (!1) vertelt overal dat sr nog
die er weinig werk van gemaakt heeft dit soort
, 11 M.1J u. uJS'
diskussies af te dwingen.
.VlN fAN ft 4111ft'f11
Tijdens de bouw van Borssele .en vooral na de
'U MI H •• N••• •
plannen met Kalkar zijn er veranderingen geko'f'fUIO",.
!l!l~..__"",~~
men. Oe ontwikkelingvan kernenergie was niet
meer alleen een vorm van induatriëlevernieuwing,
maar ... erd ook een ontwikkeling die te maken
heeft met belangentegenstellingen in de maatschappfj. Anders gezegd: door het ontstaan van
de AKB werd dit afbedwongen en werd kernenergie
een ~olitiek probleem. Het nukleair-industrieelkomp ex '"erd gedwongen ln te gaan op de diskussie.
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nooit iemand gestorven is als gevolg van kernenergie (ean bewering die behalve onwaar ook
flink demagogiesJis). Een laatste voorbeeld:
bij de diskussie over de kans op grote ongelukken halen voorstanders van kernenergie altijd
onmiddellijk de rls1ko-analysB8 van de amerikaanSB wetenschapper Rasmu$sen aan, terwijl notabene
medewerkers van Rasmussen na afloop toegegeven
hebben dat de uitslag van het rapport van te
voren al vast stond. In de briefwisseling, die
aan het onderzoek voorafging staat ook letterlijk te lezen dat de gegevens die de onderzoBers ter beschikking werden gesteld volkomen
Overeenkwamen met de belangen vah de atoomindustrie. Voor de nederlandse gezonqheidsraad,
een zgn. onafhankelijk orgaan, ·was dit geen
reden om niet uitgebreid uan de konklusies van
het Rasmussen-rapport gebruik te maken.
Bij dit laatste voorbeeld komen we trouwens op
een heel algemeen punt. Dit voorbaeld laat heel
duidelük zien hoe voorstanders van kernenergie
de diskussie willen vo~ren.
Zo'n risiko-analyse à la Rasmussen kun je all~.n maar uitvoeren als je op een abstrakt.
maniex, over veiligheid van mensen denkt. Als
je het een rationele opmerking vindt dat minder ~lifewaren kost. Wie zich daarover woedend
maakt en op een konkrete manier over veiligheid
denkt, is irratiDneel. Dan begrijp je niets van
systeembenaderingen. Immers de schade is toch
geminimaliseerd. Tegenover deze abstrakte benadering van veiligheid stellen wij er een die
ui~gaBt van de mensen zelf. Wij· vinden het be~
langrijk om te vertellen dat die mensen 1n Groningen het helemaal niet zien zitten dat dat
afval bij hun in de grond komt. Zoln film over
La Hague laat zien wa~ het be~ekent in een
opwerkingsfabriek te werken en hoe de samenleving om zoln fabriek heen langzaam in een
politiestaat erandert.
In onz. informatie willen we duidelijk maken
dat de demokratiese beslissing over invoering
van .en nieuwe technologie nooit centraal kan
plaatsvinden, maar op ieder nivo aanvaardbaar
moet zijn.
Oe overheidsinformatie tot nu toe kenmerkt
zich dus door zün abstrak~e karakter, geheimhoudingvan informatie over ongelukken en problemen in kerncentrales en het voortdurend
naar buiten brengen van zgn. "wetenschappelijk
vaststaande feiten" over de kernenergie-problematiek. (Vooral oe dit laatste gebied geeft
het artikel "hoe bread wordt de B~" in het wetenschap en samenlevingnummer over hot afval
veel informatie).
In zekere zin is het voor ons altijd wel gemakkelijk geweest om in te spelen of deze informatiekampanje. Door op informatie-avonden uit te
leggen wat kernenergie is en welke problemen
invoering ervan ••t zich mee brengt, raken de
meeste mensen vanzelfsprekend ongerust, Deze
verontrusting wordt meestal alleen maar groter
als mensen zien dat de elektriciteitsbedrijven
en de overheid de problemen allen maar ontkennen. Sterker nog, je kunt eigenlijk wel stellen
dat geheimhouding en bagatellisering van de
problemen ons meer he.ft geholpen dan hun. Ook
zij zelf komert nu tot de konklusie dat de methoden die ze tot nu toe gehanteerd hebben
alleon maar tot meer argwaan hebben geleid.
Het aanhoudende verzet heeft hen gedwongen naar
nieuwe wegen te zoeken.

QL21Q.
In de "Atoomstaat" geeft Jungk weer welke kon:
klusies zij daaruit getrokken hebben. Uitgebr82d
sociaal-psychologies onderzoek en dat soort
verk hebben meer verlichte geesten duidelijk gemaakt dat zij vermoedelijk meer sukses zouden hebben als zij eindelijk zouden ophouden de gevaren
te baga~elliseren. Zij zouden juiet moeten proberen om de bevolking zover te krijgen dat zij
de aanzienlijke gevaren bewust en willens en
wetens aksepteert. ~enéen zijn, zo toont de
wetenschap aan, veel sneller tot een waagstuk
bereid als zij daar zelf mee hebben ingestemd.

In de ogen van de atoomlobby mOet het in de
toekomst zo worden, det als wij op informatieavonden vertellen dat kernenergie gevaarlijk is,
de mensen zullen zeggen "ja, dat weten we, maar
er zijn nu eenmaal beschavingsrisikoos".
Om dit te bereikan zün ze hun propaganda rigo_
reus aan het veranderen. Z. hebben bv. in het
onderwijs de voorlichtingsfilm nwezullen moeten
kiezen ft al uit de markt genomen. Deze was al te
pro. ·80vendien, en dat was tiet ergste, hij ging
te veel over kern8nBrgte~ In de nieuwe propegendagalf moet dit volledig gaan staan. Kernenergie moet uit de picture~ Alle andere vormen ~an energie worden in.ens zeer problematles.
Olle en gas raken op~ Steenkool is vervuilend.
Zoone-energie, daar weten we nog niet genoeg
van. Oe wind waait niet altijd. We willen toch
de welvBart vergroten, we willen toch meer
loon. Iedereen wil toch Ben privé-auto en een
privé_kamer met een privé-kachel. Ylj kiezen
niet voor kernenergie, maer voor een serie alternatieven en dan kunnen we niet om kernenergie heen. Dat ie de nieuwe lijn.
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Konkreet betekent dit bv. dat de nieu~e overheidsvoorlichting op scholen ( tijd voor energie heet die krant) veel techniese informatie
bevat over allerlei vormen van energie, behalve
Over kernenergie. Uitgebreid komt de eindigheid
van de fossiele brandstoffen aan de orde. Ge
problemen van alternatieve energie worden breed
uitgemeten. Het energieprobleem wordt teruggebracht tot een technies prObleem, tot de
vraag of er wel genoeg is voor de groeiende behoeftes. Het en1ge dat de bevolking moet doen,
is zuinig zijn met energie.

Inhoudelijk gezien past de 8MD p~esies in deze
lijn, zeker als je kijkt naar de opzetnota van
van Aardenne. Uitgangspunt is een verdubbeling
van het energieverbruik in 20CO. Door besparingen kan dit worden teruggebracht tot een anderhalf keer zo groot verbruik. En na aftrek van
de aandelen olie, gas, LPG, LNG en kolen blijft
nog over de keus tussen drie nieuwe gevaarlijke
kernsentrales of zes smerige kolensentrales.
U kiest maar 1
Sible", Manus
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ATOOMENERGIE
&

TECHNOKRATIE
IDleicJina:=
Dit artikel is voor een groot deel
eeai lett.erlijke 1feerpV8 van een lezing
door Robert JunsJr, op 8 december 1979 in
Aalterdam. Robert Jungle. is. vat hij uIt'
noemt, een kritiese futuroloog. In zijn
boeken als bv ""de Atooutaat" schetst
hij een saenlev!ng die overheerst wordt
door de technocratie, een asmenl.eving
waarin de 4eaokratie.. inatellina;en
onderaeachikt zijn geDlUk.t aan de- belangen van. de technologie.
In zijn opn is de strijd tepn kemenergie dan ook niet alleen een verzét

tegen de centrales venwege de gevaren
voor het alljéU. Bet is ook het begin
van een anti-technocratie•• strijd.
De ontwikkeling van de kernsplitsingstechnologie, laat zien vaar de technocratie toe ka 1eiden. De technologie
is niet laD&er een neutraal hulpmiddel
dat zowel "fOOr all tepa de mens gebruikt
kan worden. De kernsplitsing is een voorbeeld van een teChnologie die zijn eigen
wetten .teU, onafhankelijk van het f'eit
ot dit in een kapitalistiese ot socialistiese IIUtscbappij gebeurt.
De democratieae instellingen zijn niet in
staat om dergelijke ontwikkelingen te
sturen. De beslissing over de invoering
Y8ll. de atOOJOSD,ergie heeft nooit op een
demokratîese wijze ter discussie sestaan.
Hierbij hebben vrijwel alleen "kapitalistiese", motieven als JDaCh't. centralisat-ie
COJltro1e en winst voor de indistride
top de doore1as: gegeven.
De staat vordt alleen ingeschakeld als
blijkt dat de s81leD1eving aangepast moet
vorden voor het nucleaire tijdperk.
Zij moet de mensen overtuigen dat ze voor
hun eigen bestwil moeten leren leven met
de nucleaire bedreiains van het leven.
met de toenemende ·politiecontrole en met
de toenemende proliferatie van atoomwapens.
We zijn er dan ook niet met de constatering
dat atoomenercie gevaarlijk is en dat daa.roBl
DodeWaard dicht lIlOet. De AKB zal zich in de
toekomst ook moeten bezinnen op haar plaats
in de l!'ilIti-technoeratiese strijd.
Hoe kan voorkomen worden dat de technologiese
wildgroei de kwaliteit van het leven bedreigt?
Hoe kan de technologie op een positieve manier
gebruikt worden om het leven menswaardiger te
maken'l Is er een maatschappelijke controle op
de technologie mogelijk? Hoe zou je (l.eze controle moeten organiseren? Welke alternatieven
zijn er voorhanden? Hoe kun je dezen afdwingen?
Kan dat binnen de huidige maehtstrulttuur?
Welke verbanden zijn er te leggen met andere
vormen van maatschappelijke en politieke strijd?
etc etc. We hopen dat het onderstaande artikel
een aanzet voor deze discussie kan zijn.

CE VERSCHILLENDE

'mCIH)1' OOrSCHE

STIJLEN

'l'echnologie is niet ,wat meestal 9edacht
wordt:, min of meer neutrNlI ~ Het gL"8t
daarcm ook n iet alleen aD de vraag wie
haar beheert en de vrees kan niet wordm
weqgenomen wameer die vraag is
beonbolord •
In deze riohtlng ..,tdt tegenwoo.rdig nog.1
eens gecloc:ht hlMen het brede, IlnkM I<aonp
in Il1itsland (ik doel daarmee op de komlIUIisten) en in nog sterkere mate in Frankrijk. Zij zeggen bijvoorbeeld: kernenergie Is uit:stekeB!, zolen;r deze in bBnden
is van de arbeidersbeweging
Zij zien niet in dat de technologie zijn
eigen effekten heeft en dat het in feite,

en dat zou ik mijn eerste steIl ing willen
noeIllen, de spiegel is van het kepits] istiesche systeem, ontwikkeld order het
kapitall...e~ Zij zien nfet dl"t de
belen;Jrijkste voor-· waarde is, dat de
technologie IMChtig, goedkoop en snel moet
zijn en det deze op """ _kkelijke
aanier gecontroleerd IIIOèt kunnen W)rden.
Door deze technologie te introduceren
in een social istiesche sba-t qallt ook deae
stZlat dezelfde kNlt op. ~ westerse technologIe, qeintrodueeerd in een sociaUstiesctlE'aaatschappij, zal dte umenleving
versmeren in een stNttskapital istische
sanenlevlllJ. Cp een andere mllnier kan deze
technoologie niet gebruikt worden. De kinderziekten van de technologie zijn gelegen
in het feit d"t deze ontwikkeld is omt"r
de kapitalistische voorwaarden en de belichanlng is ven alles wat het kepi tal i~

wil.
l4EIar af9ezien van. de technologie van
vandlliag zijn er "ook neg andere vormen vam
tecbnologi., net als er verschillende voraen van kunst en arehitectwr zijn. Ret
is mogelijk een teehnoJoqie te ~houwen
die niet 9ebaseerà is op kapitalistische
waerdén en doel einden. Er kunnen ttochnologieen zijn die niet qebaseerd zijn op
winst, dip. niet gflOrienteerd zijn op doe]lnë't1gheid, macht en controle, maar die
slechts lnstrtlDellten zijn an de mens te
helpen ~ Deze soorten VM nieuwe technol 0gleen kunnErn nlJ reeds ontwikkeld worden.
we hoeven d"êl'mtee:, en dat is een taktische
overweging, niet te wachten tot we een
niet-~lt.listlschesamenleving thans
reet'ls beqirmen mE't experimenten en deZE"
technologie proberen te ontwikkelen.

Het gaat om, wat
'Wel genoEmd wordt, de alternatieve of
zachte technologie. Zij vonnen bet begin
vvn een andere soort technologie. .Met

andere woorden, als je een verenèlering
wil t ~nbrengen in de struktuur van de
samenleving~ dan moet je niet de ko!!lpit:alistiesche technologie overnemen, omd"t
deze de social fstische gemeenschappen en
eamwnes vemietigt,maar moeten technol0gieeen ontwikkeld worden die gaLm in de
richtin;J vcm een andere samenleving.
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Sterker 1lOlJ, Ik Ilen van mening dat het:
niet voldoende Is te wcbten op een nieuwe
_evlng, maar dat r _ vandaag begonnKa

kan worden de_

ta _ _len. zelfs als llOlJ niet gekonIwrreerd kan
wnten _
de bestaande -grote- teehno)()oooo
918, dan 9 _ j . de lD8NIen tenainate een
Idoe ..t die t:echnologle lIOU kunnen
inhouden. Ir M)rdt dan .llIJetoone!, dat het
niet lil . . . t:echnologle gaat die bijlOOllller
prllaitief is of die de .......... prllalUef
maokt. Zelf di_loer Ik veel llIet studen_ aan de 'l'echnlsche lIoge school van
Borlljn over de mogelijkheid de elektronika te ~Iken voor andere soorten
t:eebnologl... die __ tlelibel zijn, en
zich unptllllell Uin bet r1 tR\e van de 1IeI1S.
ll!In 8elgl-=he filO8OOf, Hlnd van Leer.
heeft ... zeer goe<I _
gescbreven,
-L'.,. nouII'eau" (1962) en in dit. boek
hij..... onderscheid _ _ de d _
_
en de dlalektlsche t:eebnologle. De
dyn8nlsche t:eebnolllgie Is de _logle
dj. _ AU hebben en die msar voortqaat.met
tarzijde _Ivlng van alles ...t op zijn
""9 kom. De dialekUsche t:echnologle
beeft ... dlalekUsche relatie llIet de
RIItwr -n de 1Den8. Vlm Leer 18 van mening
dat .... deogelljke _logle kan IIOrden
ontwlkkeld. De _ U e Is dat de. Is

_t.

UftIJepa8t

NI)

de -evolutie van de mens en

beter FUt bij de natwr In plaats van
daar tegenin te gaan en deze te .....
trljden.

liet initiatief kaIIt van de
lnaustriel. In tectmologische planners en
door de volgorde ligt het echte centrus
van beslissi~ niet meer bij bet. perI....
_ t of bij da regering, _ r bij da
industrie die de plannen op grote scheel
maakt en. uitvoert, 'WUrM de regering moet
volgen.
In nJltsland hebben zij hier een
epeclaal·_rd voor, lllIIDS1ijk
Als 1le1llUt sctaldt zegt:-IIt
wil de kemenef9ie niet bettIen, 1IHl'" er
zijn "_ _e" dan bedoelt hij: Ik IIOrd
er door gecIIIOngen, de feiten dwingen "Ij.
De industrie hoelt bepealde zaken
gekreeerd en. d• • •ken kreeren op bU'I
beurt ..er -1Jwang'e-, dwingen d. pol1ticl
hierin mee te 9a.-:a, opSat de industrIele
ontwl_llng niet IIOrdt tegengehouden en
de wrkgelegénheld geen gevaar loopt. De
eerste _n di. de. ontwikkeling zag ws
Lewi. _ford els hij spreekt over -'1tIe
Meg_Ins". De staat IIOrdt tot ....
megSDlChine. Oe Ye,le tbeorieen over
mac:hines steUen dat de. winig
vrljhel.clegraden hebben, ze ....ten een
logleche gang van zaken volgen en hebben
. .Inig vrijheid. De ...chlns IlI08t gladjes
lopn en _
niet ge..-l of gehinderd 1IOrden. De overheid IIOrdt door de _Ins
belnvloed en. de overhe1dlWtchinerie is een
fusie tussen de t:eebnologl. en de politieke .truktwr lIMtt als ideaal dat de Pl"odUkti. niet geblnderd ..,rdt. Iedere 0pPositie, zelfs de di_Ie, houdt do prodUkti. van de
op. De booger, het:
parlement, of wie dan ook, dte de Industrlele plannen bestrijdt of ter diskussie
stelt, wordt als een hinc!.rnis gezien en
doet tets dat te vergelijken 1. met bet
gooien van zen/I In .... _ins. In feite
IIOrdt ds d_stie hlordoor. tot Ists dat
niet 9escbikt is voor d. machine, voor de
stroanlljnlng ven het IllIIustrieelpolitieke proces. Alles _
g_rocmlljnd zijn, _
snal en
verlopn
en daarvoor heb je gehoon_ polltlci
nor.!1g, cUe ervoor zorgen dat het op deze
wijze verloopt en pss dan kun je de voordelen van d. _ehine verdelen.
lIat is nu het kenserk van de heil«>claegse _legie? De hedsndaagaa technologie is gecentraliseerd, Is gericht op
controle, i8 doel..tl9 en is, dat Is het
bslangrljksta aangetoond door de !'ranse
1IDCi01OO9 Jacques llllul.wanneer lII8t d. .
t:eebnologle op .... punt IIOrdt begonnen,
den is all88 ondIerw3rpen on het
prlnc:lps van doellllatlgheld, _ t en <:ontrole en """ je dit principe over tegen.
Het i8 een voorwarde voor het lftBtartoo
buden van de. _loglo.

-8ach_.-.

_Ins

_1

l.I. _
llE'f

VM DE _

'lBClllCtCGIB

De regerende of leidende kl. . . hoeft
alUjd _ord dat t:eebnol.;gle e n _
levlng nieU met elkaar te ...ken hebbenen dat de t:eebnologlo neutraal Is. liet
Idee dat de tschnologle niet neutraal Is
en dat de _evlng door de _logle
IIOrdt belnvlosd Is voor het eerst OP,Ieko... bij de . .rxlstlescbe en IIDClallstische
kritiel. DIIarna Is er ieta lnteresÀnts
gebeurd. Het establl_t hoeft d. .
gedachte overgenomen en ontkent de

_t

samenhang ntet langer, ....r maakt er
tegelijkertijd gebruik van. liet gebruikt
de t:eebnologle thans lil de -...laving te
vonoen, hetg.... mogelijk Is
de tech,nologische planning meer en ....r aan de
pollUeke planning vooraf gaat. De grote
geoentr'êtl iseerde orderneingen, en niet
elleen de 8toc1Denef91e, de chem.teche
indtatrle en de 8taaUrdustrle, aaar alle
grote ondernemIngen I18ken technologische
en inêlustrlele plannen en deze plannen
1«)rden doorgegeven aan Mdere bedrijven.
Hierin tlOrdt weer geld qeinvesteerd, ~ld
niet .,neen van de industrie zelf, mNIr
ook do overheid IIOrdt "'" bijdragen g_
rNlJd, andet er arbeidsplaatsen beschikbaar kamen. Men zet de Industrie op poten
en den pes moeten de p)l1t1cl dit
goedkeuren, moeten het achteraf leglti_ren.

1.1.1.

DI! _

AlS _

SCIWlIL

DIt _
wordt bet. zwakste pmt in deze
tecllnologle. _ r het _elljk lOOU
zijn, zou.en bet liefst zolder d. mens
wken, zou men de hele technologie voor'
honr1.reI procent 9aan automatiseren, II\Nr
bepNld werk moet nu ......1 aan llen88n

tlOnten

gegeven.
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Durcm Is er maar een
amfer, nee] ijk de llleIVJ controleren, in
de eerste pleets als tndlvJdu_ 1MIlr ook
""""ni9 """troleren dat hij zich oonfQr_ t een de g"""orlljke elgenschoppen van
de nieuwe technologie, dJe steeds geY'aarlIjker ""rdt. Aan de nieuwe technologie
zijn risicofactoren inherent. A8n;1ezien
de technologie sterker 1lOrdt, wrdt de
IlOgelljkheld v.n ongelukken groter evenels
de gevolgen en daarom moeten de mensen dle
ast de t:e<:hnologle . .ken zich ondenoerpen
Nn een zeer strenge dIscipline. Deze
technologie ken 811_ In stend ""rden
gehouclen wennneer cia mens zich vollecllg
onderwrpt: eon bet:geen cia '"""'Ins ven _
vr.egt technologie _
. .lt.
Ik On hierven een voorbeeld geven een
cia henlI ven het onderooek neer cia bijnaremp op lllree-ll1le-Ielend (IIarrlllburg USA)
fouten waren. Deze menselijke fouten
_en droegen In belangrijke mate bij tot
de c:atastrofe. wat was de oorZNk YM de
_lIjke fouten? Gecleelte1ljk ...ren het
echte fouten (stamnlteiten), mear gedeeltelijk ... het _ gevolg ven gebrek .en
concentratie en er was niet CJenoeg
controle.. Zo was er een belan;;lrijk pmt,
d.t Ik niet In cia pers heb kunnen
terugvinden. _
deg.n voor bet ongeluk
werd de uchine door een groep JUnS8I'I
geeontroleerd en zij """"teteerden dat een
klep die open moest steen ook Inderdeed
openstond, althans dat. beweerden. zij, want
het fonnuller ....rop el de.. cont:rol. .
moesten ""rden lHln!/egeven bleek te zijn
vetdwnen.
Womeer je In dl t eoort zeken duikt den
_
je ....r identieke gev.11en tegen en
dat. geldt niet alleen voor '1bree-MtleIslanJ, war men misschien wl 1ets n0nchalanter is gaweest dan elders. JIIIar
steeds kan worden aqetoond dat de aens
niet kan voldoen _n de boge eisen vàn
efficiency, ven gehoorze_1d en zelfcontrole die van hela worden gevraaqd ..
Uit het onderzoek noer cia verbranding
ven drie estroneuten In _ CllJ'SUle op de
grond blijkt, d.t er niet 16, meer 43 ......
ee1ljke fouten zijn g _ t . begl_ ast
de keuze van het materlHI .weal'Ylln de eepsule wa gewiekt tot ook weer bet
ontbreken van controle.. Door de ontwikkeling ven cia technologie ...rdt het _ s
moeilijker CID wrknellers, operators te
vinden die geechlkt zijn voor deze
bijzonder gev••rlljke en gecompliceerde
technologie. De 1.. ven lll........ll_Islend
Is d.t d. mensen beter getr.tnd ""rden en
dat de selectie ne_eurlger pleeta vindt.
lI1ervoor zijn verschl1len/la testen
ontwikkeld aD ell_ die mensen te krijgen
die _ groot en langdurig _ t r e tievemogen hebben, die niet te snel me
...rden en voorel uiterst ""JWldlg zijn.
Maar hetzelfde soort testen Is ook
gebruikt voor de piloten, maar ~es0ndank8
gebeurt nog ateecl. 90\ ven cia vliegtuigongelukken, door fouten van de piloot..
nJs ook daar werkt het niet, ook al train
je de aensen beter ,selecteer je .. beter,
zets dan kan de aens niet verqe1eken worden met een ueblne..
Dit heeft belangrijke konsetwntles. Je
kW'lt de vraag stellen of er ooit een technologie kan wrden ontwikkeld die niet is,
wat ik in bet tuit. no8I wfeb1erfreundllch". De technologie ""rdt llI!
gebol.M1 op een IlIII\Jer dat er fouten
geneekt mogen ""rden. Zij la "fehlerfre1mdlichw..
""'.r .1. ie een technologie hebt
...rblj iedere fout _ grote fout Is, of
.ar een fout niet geoorloofd is, aadat
daardoor een catastrofe ontstaat, tI-n moet
je de.. technologie niet hebben. "".r dit

wordt niet toegestaan door de industrie!e
overheid_Inerte. die gel_ d.t
_ _ ken ...rden _rgegeen met het vergroten VM Tislco's en die nog steeds
hoopt g
te kunnen vinden die
d... risi.ëo'. willen controleren .. liet
altemetief fs voll.tig. aut.allet!serlrq"
....rblj da ...... holten spel ""nlt gezet en
ook de controle wordt geeutcudseetd,
.....r den blijkt dat'de mensen cia _
Us<:hfo vel1!th&ldsplennen bestrlj_. In
1:\11 ts1enll heeft clat nog niet oo lang
geleden ertoe geleJd det be_~ tegen
het vel1lghe~ssyat_geleld hebben tot
het elulten von _ beclrljf bij ~ en
het heeft veel geld gekoat ... het beclrijl
.... open te krijgen. _ _rtlgelljk
gev.l la _ nog eldeu In I:\1Ite1end voorg e _ , deer werd In het vel1igheld_ _
t:eeIll Ingegrepzn en aD te _.-en dat het
bekend ..u ...rden zijn zelfa de printouts gefel.iflseerd.
liet Is,dee_ belqrljk ne te _
over een tweede f.ktor die bij dit .U..
_ belangrijke rol speelt en d.t Is d.
vroeg of de Jll8JlS lII<lloI81 fysiek .ls psy<:hologlee<:h
Is tegen claze
COlIlpl.e,geveerlljke en veeleisende technologie .. Is de aens wel IlO gehoorZ8êlm als
hij zou _
zijn en henlIelt hij In kritieke aftuptf. . op de wijze mals van hem
venecht wordt? i"erlneer in een kt i tieke
a1tuetle gezegd ""rdt je hoeft niet In te
grijpen, volcJ alleen bet drNJboek# a•."
ken dl t advi.. In het ene gev.l juist
zijn, meer in het andere niet .. Bij HMlburg
zou het jutst zijn g _ ...nneer het
druiboek _s geYOlqc1, in 1bree-JIIU....
Island WB het jufst verlcMrd, a.det de
technologie nog niet vollecllg begrepen
werd.. )IIen begreep niet precies WIlt er ean
de hend wa en volgde dure- het boek,
_ j l liet een bzet.je verbeelding de centr.le IlOge1ljkerwijs te redden .....
g...eest.

opg__

16
Maar bet gaat niet alleen aR de
creativiteit of het bepalen wat je zelf
moet doen, er Is nog een andere faktor dl.
steeds belah)rijker wordt, en. dat Is
""lwIllendheld • Alle _logle Is tot
dusver gebruikt an amere mensen te bestrijden, njet alleen met wapens, maar ook
door ubotage enz. Maar in pINts van té
saboteren klit je bepaalde dingen ""laten
te doen atdet je ie'ts anders wilt doen in
ds ondernellling. De grote "'1:9 bij de grote
ondernemingen is dat d. mensen order te
grote splIIMirç staM en deze angst geldt
in versterkte ute voor kerncentrales,
<Ulat daar de hele technologie nog gevaarlijker Is. Bi i de kementrale In
Harrisburg waren e. aeerdere
veiligheidsdiensten il'Çlehwrd, maar de ene
vertelde de andere niets en Iften beschuldigde elkaar over en weer. De vrees voor
groSJlllConfl icten binnen het bedrijf lleeIlt
toe omdat zij het moeilijker maakt een
bedrijf Vi_loos te loten draaien. De
aDJst geldt speciaal voor de groep mensen
die onder hoogspannin; werkt en die een
totale zelfcontrole moet hebben. Uit
ervaring blijkt dat zij het ""rk lange
tijd goed doen, mear zo op een dag lukt
het niet meer. Met Mlle mensen met een
ijzeren zelfcontrole hebben dit. Zo is er
het voorbeeld van een IIM die een zeer
belangrijke en ver....bioordelljk. posltl.
in het bedrijf lnm11l, IMllIr op een dag
kwaacl werd, ruzie.et iil!llll8llt.1 anders kreeg ~

plaats vinden In de Derde _eld, _
dMr ·de lIIeI'lSen niet 2iO technisch, niet 1JO
gehoorzallD en niet zo qecUseipllneerd zijn
als eigenlijk noodzakelijk is voor een
dergel ijke gevaarlijke westerse technologie. Begrijp me goed. Ik kom ni.t met
deze voorbeelden ao. aan te tonen dat de
msnsen In de DOrde wereld minder zijn dan
wij. Intag_l, d. mensen daar zijn nog
menselijk en niet van die 9ehoor~ m0nsters. !n waf "toble gehoorZNlllbeid toe
ken leider" hebben we in d. laatste wereldoorlog gezien, toen bleek dat lI.ensen de
vreselijkste dingen wilden _
au de
bevelen mNr op te volgen.
1.1.1.1. CONTROtE

In de praktijk Is het bijzonder
JaOeil1jk de ondernEll\iD;Jen dr".fende te
houden indien de mens niet zodllJliq gecot't'"
. troleerd kan worden ,Is de machine
voorséhrijft. Het g8at echter niet alleen
om de fndividuele controle, belangrijker

het bedrijf verliet en in eijn auto

stapte, maar van de verkeerde kent d.
snelwg opr-eed. Rij lIIU een van de meest
gecontroleerde lDOllSeIl en plotsel ing klapte
zijn zelfcontrole in elkaar. Uit peyd>olnglesche etulIl.. Is het _end dat , , _
met veel zelfcontrole altijd een
-blowln;:r-up- pmt hetlben en. dat is juist
bet probletm wn. de individuele c:ontrolé.

Moeilijker ..,rdt bet probl_ nog als
je er de derde ""reld bij betrekt en de
vraag stelt wt zal er gebeuren els je
deze vorm van 8elfcontrole verlangt van
mensen In de derde wereld? De mensen in de
derde wRld, en dat Is een positief pnt,.

hebben een d.l:9elljke zelfcontrol. niet.
zijn niet'" ondergeschikt al. wij, zij
zijn _ l i j k . r en d.--n nog, zijn
minàr precies, het zijn mensen. Al. hm
gevraagd wordt zicb te conformeren aan de
westerse qelleCbanlseerde, gehoorz.ae
umenlevin;J, dan komén er grote
JnOeiUjkheden. Mur NP de andere kant
..,rdt de moderne _logle steeds
gevaarlijker en wordt d. kans op fouten
steeds CJroter. De kans dat er in de derde
wereld leu fout gaat in een van de
Installaties, hetzij nucleaIre, cheltische
of and.re installaties gebozeerd op d.
vesterse technologie, wordt door deze bktor... me~ de daq groter. OIIt is ook. de
menIp;f van ~. fbsen, de men die zich
venuitbet International "taaie 14ency te
Wmen. vooral met de internationale
a _ l : 9 i . g.zlghotdt.
Bij een ...ntel geleg_en heeft hij
_ r d dat hij bang Is dat de _ste
echte grote raap met kernenergie zal

is nog de controle over de p:tlltieke
zijn politieke st:raulngen
dl. tegenstander zijn van deze technologische ontwikkeling _
zijn to.n...."".
ratlonollsering. Bon bel_rijke eig.....
Ehap v.... de _logische en kapitali~
tlsche ontwikkeling van d. laatste vijf
jaar is het opvoer"" van de produktiviteit
en het besperen op srbe~sten door
uitstoten van mensen, door bet invoeren
van micro-pt'OC'essorell en Md.re lftIlCbines
die het ""rk versnellen. Ooeral Is ...,
toen..8Jd'l produktiviteit, kollen er meer
produkten.....r g _ t dit _ minder
....en. En deze terdene zet zich voort,
hetlJeen zal l.iden tot meer _ s itie
tegen deze ontwlkkellng. l!lI deze _ i t l .
moet g!iICOIltroleerd wrden, juist vanwge
het garand.ren van d. produktI•• hel:9een
Inhou:lt dat aU. politieke beuogingen
gecontroleerd _
..,rden. _
kan zieb
niet veroorloven dat er maatschappelijke
beuoglngen zijn di. d... ontwlkkil!ing op
grote schaal _rijden. _ r er is ook
_eke van Internotlonol. st:rtld. zij het
op een een geheal _ . r vldt6éstrijden
durven niet direct gebruik te ....... van
deze at.ocawapene. Is het nl.t. _elijk, zo
wordt steeds vaker gevraagd door mensen
die praten over wpencontrole, dat een;
qrootJnacht de kerncentrales van de ander
irabo_rt? Bij sabotage wet uiteraard
nieand wie er achter zit. liet kan een
groep burgen zijn g. . . .t, fanatici, maar
ook kan het gebeU\"CI zijn In oplracht van
.... ander land. Oók het ong.luk bij de
centrale van Harr illburg ken het werk van
.... saotagogroep zijn g......t. _ r de
~issle di. ongeluk heeft onderzocht,
beeft de _lijkh.id van sabotag.
opengelaten. IlIlt OVSft""l In di. richting
is gedacht, blijkt uit het f.it dat Prof.
'l'aylor. een specialist op het gebied van
~Irq.... Er

nu:leeire sabotage, in deze

onder~

miSSie werd benoemd. Mlar zelfs als het
een saboteg«laad is g _ t den nog kan de
JtmertJuum.. re;erJnjJ zich niet wreken,
cmdat zij niet weet wie achter de daec1
.teat.
namelijk op bet geMiId van 4e atoc.&peI1Ii.
De lwen di. e1.kaaz'
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Deze OlUJekerheid verstoort wel het
IIOclltsevenv1cht of beter terreur_cht.
Men weet niet meer wat men moet doen.
"ar stel je voor dat deze onzekerheid op
grote schaal plNtsvindt, hetgeen geen
onnogel1jkheid Is wemeer er meer en 'ateer
wapens kIoonen. Het Is lII0gelljk dat dergelijke sobotage """en reeds nu over en
weer plaats vinden tussen Jlmerika en Rusland en tussen Paklst.an en. India, waardoor
de _lIjkheld van sobotage ..... kerncen-

trales een ordenSeel wrdt ven een internatlonele strijd. En
de bedrijven moeten zich hiertegen beschermen en dat kan alleen indien zij het

onderzoeken van mensen, het controleren
van mensen doen toe n&aen tot een pmt dat
nooit eerder is bereikt.
De omernemln;ren krijgen het steeds
1I0811fjker en een moeilijkheid hebben ze
nu rms en dat is det de grote tedmolo-

gle bijzonder kapitaalintensief Is en zeer

gecentraliseerd, waMddOf alleen de heo].
grote bedrijven het kunnen uithouden, tenminste &ls ze wfnst9evend draaien. Jl'ear
ook voor deze bedrijven wordt het .steeds
IIIOSllljker de boel ..... de gar>;j te ho""en.
Als je de krenten opslaat Z"ie je dat er
een grote crisi-s is bij het: electronlsche
bedrijf Am, eE' een crisis in de Britse en

in de Franse staalindustrie. Er kollen
steeds Ileer vlIn die grote bedrijven die te
groot wrden an winst te IUken. Er kanen
steeds meer econc:IlIieche crises, zodat de
dinosaUl'U8 steeds meer in C]E!Yf!2IIr komt ~

llIlI antlOlord doerop Is _rksnd. ZO zegt
de ki tse st:&el industrie· bijvoorbeeld, we
muSen door kunnen gNn met het 'Werk
indien we een hogere productiviteit h81en~
Maar zij vragen niet naar de grens van de
productiviteit en wet zij ook hier vergeten IS de "flJ1an fector". De arbeJder
in dit soort bedrijven vecht niet alleen
VOOr zijn loon, maar vooral voor een baan
-et minder spamirq, met mimer "stress" ..
In het bedrijf kanen steeds meer -breakdowns" voor, ZOWPl fysiek als psychisch en
ook de vokb"""9lng begint cIaor rekening
mee te houden. Er worèlt niet alleen meer
gestreden voor hogere lonen, maar ook
tegen de verschillende technologieen binnen het bedrijf/ men begint zich of te
zetten teg'en de rational ieatie.
Oe bedrijfsleidirq daarentegen wll

d~t

het werk sneller gaat en dat terwijl het

werk. gev8larl ijker wrdt. Hiertegen komen
de protesten. Er zijn menselijke grenzen
aan de machine, de mens kan niet eindeloos
doof9Nn .. On econmnische redenen wordt een
steeds grotere druk gel eqd op steeds
minder mensen en op een gegeven maDent
at daar een einde alJn. Di!lamaast Moet
je de vraag stellen wat er gebeurt met de
mensen die niet meer in het arbeidsproces
zijn oPJenomen, de "Freigesetzten", zoals

da1; in het DJi ts wordt genoemcJ. Vormen
deze mensen geen broei.nest voor revolutionaire akt1viteiten? En wet JDOet daar
tegen worden gedi'i!Ifl? JekWlt er- weliswaar
meer veiligheid teqen8M gooien cm het te
controleren, mNtr ook: daar koInt een E'inCIe
aan. fJet begInt toch. el te lijken op een
soort psychologische benMering van de
burgers en al deze psychologischE" trucs
wrden uit.gehao!!lld In de strijd on een
gevaarlijke ontwIkkeling zo onschuld iq
mogelijk te laten lijken.
Als je HelIRut sc:tJoiclt ziet. op de
batste prtij&lg van de SR> in Beriijn.
dan zi e je bAn zonder stropj&S met een
beetje een revolutionair uiterlijk, mf'ar
ook (let Is een orYIerdeel van ~è t.echno) 0g-ie en wel de IRMia-t.echnol~ie~ Zij hebben deze overgenc:men van deptblicrelations mensen. die zeggen dê!lt ~
vriendelijk ÇJèZicht all es ~aatdbaé"r
maakt en moeilijk te bev~ten~ .Alles
) ijkt dflardoor mooi en normaal en het
korqres zingt en df:nst~· Het lijkt we! een
vrolijkfestiv31, maar tegelijkertijd 1IIIOrden ,er 'Wel bes! issingen genomen di e kl.imen
leiden tot een nieuwe oorlog en in eigen
land nieuwe stakingen. De nieuwe ui ti...,
is ontwikkeld door.de pubUe-re)ê!ltions
mensen die wet.en hoe hie.rop Wlrdt
gereageerd. Hierdoor controleert de nieuwe
technologip, niet alleen de mens, mNr ook
zijn geest. roten tuint erin die door'
psychologen 'WOrdt opJetrokkenen dl eertoe
dient de EIt\OUes te controleren. De mens
wordt op een bepaalde wijze in een stemming gebrocht, waorblj hij zich prettig
voelt •. In dit licht moet ook- het onclerzoek ..orden gezien dat 1llOrdt ui tg'evoPrd
aan de miversiteit ven seerbruc:ken (en
niet alleen daar) ~rbij het gaat om. de
controle op de camuticatie van het individu~ Daar 'WOrden'verschUlende onc1erzoekin:Jen gec.ioiten cm ui-t te vimen welke
gevoelens de mens krijgt wanneér hij
bepaalde advertenties leest. cp we) ke
wijze werken Sn dat gevel de ogen, w.:tarop
concentreert. Ilen zich, Wat is de hartsleg
en hoe worrlt dE" mens belnvJoed? ']ben fk
de onderzoekers op dit ondermek aenviel,
bleven ze rustig en vriendelijk en nodigden 1De. ui t (lIlI over de achtergronden te
discussieren. Kortge] eden schreef een van
de onderIlOekers rte dat hIj niet meer voor
prive-ondernemingien "rkte, maat voor de
overheid en hij zag dit "l'ls een grote
vooruitg'Bn). ~r mijn mening .is dit niet
bete.r, fftN'r eerder· slechter. Toen ik deze
man de laatste keer bezocht. waren er twee
~van een observat.iest.l'itlon uit Rom.
aD. de techniek van hem te leren.
F.n dëlëlrlIlIi'e wrdt ook deze technJek een onderc:teeJ
Vl!:n· het cont.r-oleren van de mens met het
oogMerk om de gevreesde ".fttoomstlJat" zo
soepel l10gelijk te bten werkE"n.
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wanneer we bet bovenstaande bHchouwen
lijkt alles ~1ijk hopeloos. _ """" de
overhelel lijkt alles In de han/I te _ ,
lijkt elles te kunnen controleren, schijnt
te kl.ft*l ontdekken welke JUnSen: 9evaarlijk zijn en schijnt de ~ijkhelel te
_
de_ te kunnen verwijderen.....r er
zi'n.geen totHl gecontroleerde mensen f er
_Ijn g_ volledig gehoor_ _ •
fntegerdeel, de mens aonformeert zich
steeds minder. oe mensen die wel in de pets
lopen zijn mensen IOrder doel, zorx'er
energie en lIIOIlller enthousi._. Ook In het
bedrijfsleven komt de vraag op "'lke mensen ..... het beste kan gebruiken. Zijn d.t
de creatieve mensen of Il,n dat de lD8ftS8D
dt, dcb volkomen conformeren, die vol'"
locllg gehoor__ zijn? ....r aan de_
laatste groep heeft men In het bedrijf
niets als het om crislssltuDtles gut. Zo

zie i., d8t steec!s meet mensen betrokken
raken bij de " a - . . t " , dus bij het
Iniustrleel-'jlOlitiek proces. /lot zijn
nJet alleen de mensen die werken, IIMr ook
kinderen, jorqeren, in totaal 9St VM de
~klng Is betroJcken. zijn slllChtoffers
<Ie techMcr.tische ontwikkeling. Ze
_en dan niet of na....lIjks gehoord hebben van vemlndering van de kwl1teit van
het leven. maar zij lIerken wel dBt hm
gelllOllllheld gevur loopt, of d.t de j _ .
mensen geen toekomst meer hetben of een
~.komst vol angsten en crf seB. Hierdoor
zijn er heel veel mensen die op een of

V""

andere Nnier benadeeld llIOt'den door de

onnenseJ.!jkheid VM de nieuwe technologIe.
StlNls Is er tot dusver geen poging
ondernemen CIlI al deze mensen te verenigen.
De ecologische beweging Is te beperkt,
QIId,1t zij alleen te maken heeft met de
natuur. ~r er Is ook een ecologie ven de
stad. Het gaat dan cm bet fei t dat men
niet wil wonen op et'fl plaats waar t.eveel
lawaai is, men wil niet dat de kleine

winkels verdwijnen _ t er oen bank moet
""<den geboulol an 110I> Is tegen d.t de
supenaarkten .lles ove......... Bet zijn
ontwikkelingen die aantonen d.t de .......
oolljke fsktor In . - breekt, hot hele
mensel,ijké IIlV8l"l verecheurt.
Dl .lle .......... zijn betrokken bij dit
prOces, zijn betrokken bij de _ e
onoenoslljkhelel van hot bestem. Do.ran
moet de linkse portljen zich niet olloen
rich,*, op Mrt kleine groep mensen, meer
tot. all. mensen cu. gekwld worden door de
neY~effecten van de teehno1ogiscbe
voorul b;rong. Gezondhelel, peychologie en do
kwaliteit van het 1
zijn zaken die
iederoen aangaan. _
_ _ ...
p:oberen het on:!ier te brengen in een
bewegll'9 tegen de t.ecImocrati.. Hieraan is
tot dusver nog ... lnlg geclaon ....r hot
succes van do anti-Iternban beweging i.
tekensnd.
_h rukt zij slechts een gedeelte van
het h.l. spectr\lrl. Er IIlOet een entieontrole beweging kaDen _In de ve..chill_e sktlegroepen opJaan, of ol thana
.........rken. _ gut hier an oen bewegIng die zich keert tegen oen venrlschterIng van het l""en. Dl dan niet in ~
ieehe of financlele zin. Ook de v.kbewegIng zou hierop _ _ letten en d.t
gebeurt reeds 'In frankrijk en ItalIe. Hot
gaat cm .eer dan alleen IIHr looNcwestfes,
hot gut ook an het personoolsbolelel. an
de kwaliteit ven de arbeid, cm controle
van bet pereoneel, (11I de ploegenarbeid en
... <Ie -.;paldclelen van het sys\:eeIl.
Bij dit olies Is er eongebrek a"" oen
allesoverheerserx!e theorle,doetrlne, plan
op progrftllU, waamee de versehlllenc1e
groepen onder oen por.plu toch duidelijk
oen politieke betekenis aoet: _ , """".
alleen cl1rr}en veranaerd lumen worden door
een JX)lltieke strijd. oeM veranderina
vindt niet Plaats door te gaan kopen in
reformwinkels, hoe belangrijk de_ ook
_on zijn. lIot gut eran dot de mensen
politiek _
""<den. Dl dot moet de
grote politieke beweging ",,<den voor de
- . I e dertig tot veertig 'aar. we moeten
afstand ..un van de. tecbno1og1e en dus
ven het kapitall_ ..or de2lO tachno1ogie
uit voon:tcmt. DI tijd ts er rijp voor,
..nt"""" technologie Is bezig te verg.lloperen De gevolgen zullen In de - . .
tien joor zichtbaar ",,<den.

19

IK

~I

Oe vorige artikelen, waar in de inleiding op gedoeld
wordt ri
verschenen in Onderstroom 22 23 en

1,.

In onze Yad.ge art1Jcelen hetXJen we e111 hele hoop geèladlten naar V'OE8'I gebracht 011er de ·strijd teeJen ltemenargie.
C8\t:raal daarin stxlnd de lcalatatering dat we te weinig bazig zijn geweest Jl8t het ootw1kkel.en van 811\ perspektief en
de negat..teve gellOlgen die dit heeft en zal het:i:Jen: de inkapeel:1ng is op dit JUrt: begciull!l'l. In plaats van wzenlljke
~ kalden progresa1eve delen van de bourgeoisie hun perspekt:1ef naar vora'l sc:huiven, kolen en enargiebMparinrJ, e111 parllp8ktief dat op de lange t:enld.jn net zo'n doodleparde weq is &la de invoering van kemenergie. Het
beteksnt noen m1naer uithût.inq van de natuur noc:h een stap op weg naar ll88r dalàcrat.1serin van het enargiabe.laid.

Bet aangawr~ van een perspelctief is geen CJI!III8]dceleijke opgave. l:l!toarwcc zit deze )tapitalistiese llllllltsc:baRdj te
ingawJJ<keld in elkaar, ook als we alleen mar Jcijken naar de energieaekt:or.

op weq te lcxm!n met de vraaq - t we dan eigenlijk wel wil]4'1 zijn we de Yad.ge keer begamen na te denken
onze positie &la altt1.egroap en het kader van de strijd t:.egen lte:na'lar91e, dlorz. wat 1s eigenlijk bet terrein
~we het kapita.l.i.sma bestria:a? 9::leWel we vinden dat we best een hoop zinnige Idëëêïl naar voran l'ïlï!lît8i
t, zijn we äditëiäf toai
1:ellmden 011er het stuk. Het t.aa te lllln'ig, het eindigde met Me! andaze
pi'XlbJ.ala\ dan W!IADI8e het begciae• was en het was teveel een analyse van bowmaf, te weinig vanuit onze pr:aktijk
gesdu:eYen. we Ja:egen de terechte vraag wat we er eigenlijk 111!18 wilden. Dat was inderdaad niet duidelijk.
Schrijwm ia voor CX\8 ook een JIDXll!8 van vallen en opstaan en niet precies weten war het naar toe qaat.
Dauaa beginnen we CJ1!W000 cpliel:at.
Qn txdl
011er

HARRISBURG OPEN
WAAR ZIJN WE MEE BEZIG?
Als je gaat nadenken over de vraag waarom
mensen teqen kernenergie zijn is het antwoord
niet zo moeilijk. Het is uit angst, angst voor
straling, angst voor ongelukken, angst voor een
techniek die j e niet kunt overzien, angst voor
een at.OOIIIbom en angst voor de politiestaat
waarin kernenergie thuishoort, kortom angst
voor de toekOIISt. Deze angst ia algemee.n,
tegenstandera vankernenergie vind je in alle
van de bevolking. In Wyhl, Groningen en
Baskenland is dit het meeat duidelijk te zien:
de akb is daar een zeer brede volksbeweging. We
merleen ook op onze informatie-avond.e n en bij de
stand in de stad dat zeer y eel mensen sympathiseren met ons verzet. Het verzet tegen kernenergie loopt door afle lagen heen. Iedereen
wordt bedreigd door de invoerJ.ng van kernenergie.
ZIJN WE EEN BEWEGING DIE ENKEL GEBASEBRD IS OP
ANGST., OP IS BR TOCH MEER AAN DB BAND?
Als je naar onze eisen kijkt lijkt er niet veel
veranderd. Het gaat n09 steeds bijna uitsluitend
om he't st.o ppen van kernenergie en kernwapens. Wat
er wel veranderd ia, ia dat we steeds duidelijker
doorkrijgen waar we nu eigenlijk precies bang voor
zijn.
In de film over La Baque hebben we gezien wat het
betekentom in een opwe.rkingafabriek te werken. Oe
gevaren van radioaktiviteit k0111en op schokkende
wijze naar voren in de film 'Paul Jacoba and the
Nucleair Gang' (de film die onlangs niet door de
Zweedse tv 1110cht worden uitgezonden). Barriaburg
heeft lat•n zien tot welk een paniekaituatie ee.n
groot ongelUk kan leiden. Je kunt je toch nauwelijks voorstellen wat er gebeurd zou zijn als
het wel waa llliageqaan. Bn llisachien ia het eigenlijk nog wel steeds heel langzaam echt mis aan het
gaan. Illustratief is het filmpje op de televisie
waarin technici weer de cent.rale binnengaan. In
werkelijkheid ging het om een filmpje van een heel
andere centrale . Dit ia een reaktie van
technoieraten om de onlustgevoelens van mensen
weg te n...n. Het is het meest ondemolcratieae
wat je je voor kunt stellen, llellaen zo te
manipuleren. De atoomstaat van Robert Jungit i•
al begonnen.

We zijn deze gevaren niet alleèn steeds acherper gaan zien, we zijn ook kernenergie steeds
minder als een geiaoleerd verschijnsel gaan
bekijken. We zijn gaan inzien dat de gevaren
van kernenergie kenmerkend zijn voor de gevaren van het induatriile aeteem. Jte.rnenergie
ia geen vergissing, die het kapitaal er toch
door wil drukken. J<ernenerg1e ia steeds meer
symbool geworden van een toekomst van steeds
meer centralisatie, steeds meer vervreemding
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tussen mensen, steeds grotere milieurampen,
steeds minder demokratie en steeds minder
vrijheid. Doo~ te werken in de &kb, door na te
denken over de gevaren van kernenergie, zijn
we ons bewust geworden van de mens en milieuvernietigende kracht van de hooqqeindustrlaliseerde samenlevlnq6 We zijn de noodzaak
in gaan zien van een kritiek op dit lndustlesysteem. Een strijd voor andere maatschappelijE
verhoudinqen tussen mensen kan hier niet
OiD1ieen.

KERNENERGIE IN DISKUSSIE
De lnformatleavonden die wij geven zijn uitdrukking van dit bewustwordingsproces. Als we
ergens uitgenodigd worden om onze standpunten
over kernenergie naar voren te brengen, beginnen we met aan te geven wat kernenergie is
en welke problemen he~ met zich mee brengt.
Daar zijn we tenslotte voor uitgenodigd. Achte~
eenvolgens komen aan de orde de kans op grote
ongelukken (Harrisburq). de niet te beheersen
technologie (Kalkar, voorstanders zijn van
mening dat deze technologie bij de huidige stard
van de techniek nog niet beheerst kan Worden.
In Frankrijk vindt men dat wel, in de v.s. vind
men dat zelfs geen ekperimenten moqen plaatsvinden), de arbeidsomstandigheden (La Haque), de
gevolgen voor latere generaties (opslag v~ afval
in zoutmijnen), de gevaren van radioaktiviteit en
de atoombom. Nog steeds vinden we het noodzakelijk
om de gevaren goed op een rijtje te zetten, maar
ten tweede is het ook zo dat het belangrijk ls dat
mensen zien dat we als aktiegroep echt wel iets
afweten van kernenergie.

Langzamerhand is deze informatie een kleiner deel
van de avond gaan beslaan. Dat het gevaarlijk is,
is niet meer zo' n punt van diskussie, we gaan steedl
sneller over op de achterliggende problemen. In de
laatste 2 dia' s brengen we deze naar voren. Aan de
hand van de dia met de plannen van Nederland in '7~
die met de 9 plaatsen voor 3 nieuwe kerncentrales,
gaan we op het probleem van de demokratie. Wie
bes~ist er eigenlijk en waar aoet de diskussie over
gaan? We leggen b.v. uit waar de bmd over gaat en
hoe deze nepdiskuBsie over alle wezenlijk problemen
heenloopt, De laatste dia, de plaannen van WestDuitsland tot 2050, een kaartje met bijna 600
stippen, ieder voor een n1euwe kerncentrale, maakt
du1dl1jk waar de problemen liggen in dit industri~
systeem, het laat de waanzin zien van de dreigende
toekomst, die
de voortdurende ekonomiese groei
en de moloch indusrie met zich mee zal brengen. Wat
we ook soms doen is aangeven hoe en waarom er ln de
wereld en met name Nederland zo'n energleintensieve
industrie ls ontstaan.

Al diskus sierend, het leeft eoht niet allen bij
ons, kom je dan terecht bij de noodzaak om. met :zijn
of haar allen na te gaan denken over een andere
toekomst van de. ekonomie, van het lndust:riesy'steem,
om te kunnen ontkomen Aan het dreigende perspektief
kernenergle - centralisatie - macht (of de kolenvariant) • En, wat daar direkt mee verbonden ls, je
komt tot de noodzaak om na te gaan denken over de
vraag hoe je demokratlserlng van de besluitvorming
op dit punt konkreet vorm moet geven.

Het i.wel leuk. om. te zien dat ook voorstanders
van kernenerqie deze ontwikkeling in het kernenergie-debat hebben waargenomen. Twee citaten
uit een artikel van BCH-voorliohter Lindhout
(Red. Tijdschrift voor Natuurkunde 19781 ter
illustratie: "een korte impressie van een
tweetal diskussie avonden in het land. Het eerste
voorbeeld is Nieuw-Vossemeer. De mensen wonen
daar fijn, rustiq, erg naar hun zin.~~ ze horen
dat ar plannen zijn gemaakt - Den Baag en Arnhem om naast hun deur een grote centrale neer te zett&D
••••Wel, dl. men.en voelen
niets voor dat
plan. En het gaat heus niet alleen tegen die
kerncentrale~ Ik stelde het publiek de vraag: goed,
jullie wijzen die kerncentrale af, dan komt
'Den Haag' met het plan hier een kolen centrale
neer te zetten. Wat dan? Bet antwoord was,
daar zijn we natuurlijk ook teqen ll •
Zijn konklusie,
-de toepassing van kernenerg1e moet niet geisoleeEd
worden bekeken, maar moet geplaatst worden in het
qrotere kader van onze energlevoorzienning in de
toekomst en nog verder in het kader van de hele
toekomstige ekonomiese ontwikkeling van ons land.
Het maakt deel uit van de vraag hoe we in de
toekomst ons land willen inrichten en op welk·
welvaartsnlvo wij willen leven-. Duidelijk
qenoeq dachten we.
Deze vragen naar een andere toekomst van het
industrie systeem en de demokratisering van de
besluitvorming op dit punt zullen we natuurlijk
op de eérste plaats aan ons zelf moeten stellen.
Als wij er als beWeging niet in slagen een
perseektief, nieuwe idealen te ontwikkelen op
deze punten dan zit er weinig toekOMSt in onze
strijd. Niet alleen omdat we dan niet boven het
nivo van een nuttige belangen organisatie uitstijgen, maar ook en dat menen we serieus, omdat
we bang dat de akb anders ingepakt wordt door de
Brede Maatschappelijke Diskussie. Als we er niet
in slagen een geloofwaardig toekomst=perspektier
te ontwikkel
nover de roei-ekonomie van
het a itaal is de
slecht. een kwestie van ti d. Hét 18 US niet
a eenf!en b 00 te van on.zelf , het wordt ook
een noodzaak.

,--.~
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EEN NIEUW PERSPEKTIEF

RAAD AMSTERDAM:

Ideeän over de toekomst van de ekonomie, over hoe
het huidige industrie systeem moet veranderen, zijn
er eigenlijk best wel.

Gemeente moet
Dodewaard ~:''''!\?o
doen sluiten

aet dagelijks voedsel dat het hooggelndustrlaliseerde voedselproduktiesysteem ons verschaft,
heeft een omvangrijke alternatieve voedsalbeseging tot gevolg gehad. Gelukkig gaan er
binnen deze beweging steeds meer stemmen op om
niet alleeen voor je zelf te zorgen, maar ook
het huidige voedselproduktiesysteem te bestrijden.
Denk alleen maar aan het feit dat l§§nderde van de
wereld honqer lijdt. OOk de neutronenbom, de
Tomahawk en de Pershinq rakket zijn produkten,
gevolgen van dit industrlesysteém die tot verzet
hebben geleid. In Nederland is een massale
volksbeweging voor vrede en veiligheid ontstaan.
De terreur van de auto en meer in het algemeen
het transportsysteem van deze hooggeindustrialiseerde samenleving leidt voortdurend tot de
oorichtinq van nieuwe aktlegroepen. Noem maar op:
geen qeklooi in de 001, redt Amelisweerd, stop
de kindermoord, de ENFB, de Nieuw Markt akties
tegen de metro en allerlei akties tegen sluipverkeer. Door al deze groepen zijn veel ideeën
en eisen naar voren gebracht voor de verbetering
van het openbaar vervoer en de fietsmogelijkheden.
De woningnood en meer in het bijzonder, het
tekoX't aan woninqen voor jongeren, alleenstaanden
en woongroepen heeft geleid tot een zeer omvangrijke kraak- lWoonbeweging. Mensen zijn hieE.in aan
het vechten voor betaalbare woonru~te voor
iedereeen. Huizen zijn niet om mee te spekuleren,
maar om in te wonen.
Energie, gezondheid, transport, veiligheid, voedsel
en woonruimte, het zijn allemaal terreinen van de
ekonomie, waar9P je kunt spreken van elementaire
tevensbehoeften waar iedereen recht op heeft. De
bewegingen die op deze terreinen ontstaan" zijn
hebben we in ons vorige stUk konsUJDE!ntenbeweqingen
genoemd, militante konsumentenbeweqinqnen kun je
beter zeggen. Konsumentenbeweging omdat de positie
van waaruit je aktie voert die van konsument is.
Wij benaderen mensen niet op de plaats, die ze
innemen in het produktieproces.
Volgens ons is het voor ons perspektief van zeer
groot belang om dwze gezamenlijke positie van
konsument die zich verzet tegen een bepaalde
verschijningsvorm van d~t industriesysteem, hier
naar voren te halen. Want wat. er eigenlijk gaande
i_ volgens ons, is dat we met al deze sociale
beweqlngen# militante konsumentenbeweqlngen
samen de oude socialistiese leuze 'produktie
naar maatschappelijke behoefte' gestalte proberen
ëe geven. Zo is dat. gn daar~e zijn we aan de
belangrijkste reden waarom we het woord konsument
gebruiken, we vinden het namelijk niet meer als
vanzelfsprekend dat het de konsument.en zijn die
bepalen wat er geproduceerd moet worden. Deze
beslissingen moeten in de konsumptiesfeer liggen
en niet. in de produkt.iesfeer.
Met al deze bewegingen samen, daar alle ideeän
die binnen deze bewegingen ontwikkkeld worden, ook
al zijn die niet altijd met elkaar in overeenstemming, zijn we in staat aan te geven in welke
richting het we wel zoeken. Als we over perspektief
praten, zullen we het hier moeten zoeken, in het
steven naar een ander industriesysteem, in het
demokratiseren van de besluitvorming over de
produktie. Dit is ORS alternatief van de
kapitalistie_e groeiekonomie en het zal ons daarbij
eerlijk gezegd een zorg zijn of dat wel of qeen
ekonomiese groei met zich 'mee zal brenqen. Het
is een kwalitatief probleem en geen kwantitatief.

ABB WAARHEEN?

Het wordt hoog tijd om de beweging tegen kernenergie dus te verbreden tot een beweging tegen
dit industriesysteem. Eerder in dit stuk hebben we
aangegeven hoe we op informatieavonden werken aan
de verbreding. Nu we het hele denken waartoe dit
heeft geleid via deze serie artikelen wat hebben
qesystematiseerd, kunnen we hier waarschijnlijk
veel nadrukkelijker, veel bewuster aan gaan
werken. Belangrijker 1s het natuurlijk om dit ook
in akties of beter in de informatiekampagne ronà
akties uit te dragen. Dat is tenslotte onze manier
om veel mensen te bereiken. Een goed initiatief 1n
deze richting 1s bv. het zwartboek over Borsele.
Hierin wordt geanalyseerd welke rol de kerncentrale
en de allum1niumfabriek Pechin6 waar Borseele voor
gebouwd is, spelen in de regionale Zeeuwse
ekeonomie. Op deze wijze kun je van een diskussie
over de gevaren van kernenergie komen tot een
diskussie over de toekomst van de ekonomie. Een
goede zaak. Wij moeten dit ook kunnen in de nieuwe
akties tegen Xalkar en Dodewaard.
Misschien nog veel beter zelfs omdat de eigenaars
van de Dodewaard centrale, de GKN oftewel de SEP,
de belangrijkste krachten zijn achter de lobby
voor verdere elektrifikatie van de maatschappij
via meer grote kern- of kolencentrales, onze
direkte vijanden dus. Monopolisering en
centralisatie is hun devies. Hoe werkt dat in de
praktijk? Door jarenlang het elektricitiets-
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verbruik: te hooC} te schatten heeft de SD qezorgd

voor een overkapaclte1t van zo'n 3000 megawatt
(van de 15.000). Poq1ngen tot zelfopwekkioq via
warmtekrachtkoppeling, een vorm van decentralisatie
worden afq_kocht via tarief verlaqJ.ng ( die dan
natuurlijk wel weer op de qewone klanten worden
af9éWenteld);O Stadsverwarming 18 jarenlanq teqengewerkt, iet•. wat langzUllirhand wel veranderd ls,
al houdt Mn het zaakje wel 11001 in eigen hand

door de KEMA tot advlseursburo t. maken. Die

adviseert natuurlijk alleen Cifrootsehallge installa-

ties, want die passen mooi bij hun grote central•••
Bovendlenprest.eren ze het zelfs om tn hun advi••
st.eeds elektries koken aan te bevelen. De
toepassing van windenergie geeft hetzelfde beeld.
Het onderzoek ls terecht gekomen bij de EeN, waar
dezelfde lobby zlt., wat natuurlijk betekent aat
er alleen grootschalige DlOlenparken in aanlllerk1ng
komen. Duidelijk genoeg allemaal dus. Wij stellen
voor om de komende Dodewaard akties niet alleen
tegen kernenergie te richten, maar ook expliciet
tegen deze SEP-technokraten, hun ideein over de
toekomst en hun machtspositie. Je kunt het eigenlijk verqelljken u t hoe de krakers bezig "Zijn.
Dle hebben ook duidelijk hun vijand gekozen,
nl. ~e spekulanten. Als ze gewild hadden, hadden Je
best kunnen blijven steken in 'wij willen wonen.
dus kraken we I . Maar gelukking proberen ze een
politiek perspektief te leggen 1n de strijd.
Rraken is geworden van doel (wonen) tot midetel
in het steven naar betaalbare woningen voor
iedereen. De strijd tegen kernenergie mag ook
niet aleen een doel op zich zijn.

.!.We viodeo het prima dat politieke partijen onze
st.andpwtten overn.emen. Standpunt.en van polit.ieke
partijen zijn b . .rs de uitdrukking van 4e kracht.
van een bewa9ing. Maar ze zijn niet de beweging
zelf. Wij als mensen in een beweging h~n
politieke partijen niet belangrijk t.e vinden,
poUtieke partijen kunnen echter niet om ons h-.n.
Op het _ o t dat je io de beweqioq werkt aan
vernieuwing, kunnen partijen een blok aan het been
zijn. Wanneer de vernJ.emi'ing doorzet, volgen de
partijen lelf wel. Bn dat geldt ook voor bet
Lek als politiek platvozm.
OVER GI!WELD BW REPRESSIE

3. Een diskussie over repres.ie is zinvol, 0IDdat. je
mee te maken hebt., en omdat je daarbij het;
gebrek aan 4eaokratie aangeeft.

er

4.Het i. beter om repre•• ie te verhinderen (want
te
tonen. Hoe dichter je bij c1e bevolking ataat, hoe
minder repressie aanwez1g 1.. Je kunt alleen een
beweging kr1m1naliseren die geJ.soleerèl i8 van de
bevolkioq.

<laar zijn wij tegen), dan om repressie

aan

s. In onze strijd moeten we 4081 en middelen ...·t
elkaar in overeenstellllt1ng brenngen. Wij streven
naar een su.nlev1ng. waarin. beslissingen op een
deiaOJtratiese wijze genomen worden, en waarin
ki.kussies nie't onderdrukt woi'cJen, en dus
geen repre8sie. In onze .anier van aktievoeren
moeten we deze toekomst voormtsohaduwen •
6. Geweldadisku8sies, en dus ook geweldloosheidséliskU8siee ao sieh lIlOeten uitqellAlld worden. Bij
het kiezen van äkt:levormen moet. a18 kr1terium
qeoomen. worden hoe wij" de strijd het best verder
kunnen helpen. Dat betekent, dat je !lOet na4enken
-over vrAqen als hoe je de bevolking het beat
erbij kan betrekken. hoe je je a.rqumenten
kan veraterken.
Bet. al dan niet; omtrekken van een hek ia daarvan
afhaokelijk.

OVER DE ALfl'B!tNATIBVEN

1.

De regering van Agt wil energie be.peren
ekonoMiase schearete, wij vanwege
de ekologieee eindigheid van energie en
grondstoffen. Dit is one dile.ma
vanweg~

ENKELE STELLINGEN
Vanuit dit visiestuk, want dat is het zo
langzamerhand wel geworden, willen we via een
aantal stellinqen ingaan op een aant.al belangrijke diskussie punten binnen de &kb, de diskussie
over de verhouding tot poU.t.ieke partijen en
vakbonden, ae diskussie over g_ld en repressie
en de diskussle over energiebesparing en
alternatieve energie.

8. Energie i. .en infraatruktuur. Een ander
ënergiebeleid iMpliceert een ander industrie.ysteem J gebaseerd op produktie naar maatschappelijke behoefte.

!..

Het st.rijden voor alternatieve energie moet een
strijd zijn tegen ae huidige tendens van ~o-i..
liaer1ng en centralisatie. Bonne-torens zijn net zo
onvereenigbaar met demOkratie als pakweg kolencentE'ales.

~.Bij

de strijd voor alternatieve energie moeten

we let.ten op de behoeften in, de konauçti. .f . .r,

OVI!ll DE VERHOUDING TOT LINKS

1. De uitiek op het induatriesyateem vanuit de
produktiesfeer, (de vakbeweging) i. soms strijdig
met onze belangen. Dit,merk je ook op info~tie
avonden. Xeaereen voelt de verdubbeling van de
industr1eleproauktie als een bedreiging aan voor de
toekomst, maar beseffen wel dat het werkgeleqenhejd
polevert. 0Ill de beweg1ng van ·llWts t.e verst.erken 18
het noodaakelljk om deze t.egenstelling als probleea
duidelijk naar voren te brengen.

zowel als in de produktiesfeer (nl. van arbeiden
en boeren). Het aanmaken 'Van alkohol u1t suikerriet (ellpn vorm. van alt.ern.at;ieve energie dus)
beb$kent in Brazilli, dat duizenden klelne
boeren van hun land verdreven worden (waar ze
hun e1qen voedsel verbouwden) door BUlkerbaroamen,
d1e enorme plan1:ages aanleggen, _ t boven41en all.
ekologie•• gevolegen vand1en.
TBWSLO'l'TE

11. Tot nu toe hebben aocialisten g.p·rob.erd
äi wereld te veranderen. Nu ko.t het er Dok
op aan haar t. behouden.
MAHUS, SIBLB, HILBRAtm
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GIIPIIIG MIT DI IIGILII TICHIOLOOG MIIGI COOLIY :
AIIEIDIII HIIIII GIII MAIIAGIMIIT 10DIG
"De te{}'Jni;oohe verandering gaat nu zO,anel" dat Je met meel" op tijd kunt beoorde1.enrûetke
gevoZgen nieuwe technieken olrUl.Zen gaan hBbben4 Je onde1"VindtAe konaikm:ntiesat voor ie e:t'
lMt aan ku..."1t doen. lUs moeten we nu een stap achterruit doen en ons afrJragen.: waar i B

me

nieuhe teehnotogie voor n.oàig? Hoe zat die wor'<um toegepast? ftktke gevolgen gaat dat voor
onBwl'kneme:rs hebben? Hoe kunnen we dat andeP8 organiseren? Bij Lueas Aerospaae probe1"en
we nu een rnorotozouim te k1'i,jgen· op de invoering van nieuwe tec'1mologie. Totdat we met het
management een aZgemene avereenkomst febben bereikt~ hoe die nieuwe teehnieken in het

b3tb>iJf BuZZen wFden geintroduceerd. Op mahzelf mets meuw" de

me

A~t:raU8ahe

vcikcentl'at.e

heeft een algemeen momto:rium afgekondigd, ttanS jaar' op nieuws teahnologie. Let wel"
het is niet zo dat we de nieuwe tecrnologie Ve:t>We:rpen. Maar w billen tijd om te
onderzoeken me we die in het bedPijf op een goeds 1'l'Kmier ,kunnen gebrtdken/'

_
OJolerf, shop _
bij de Aerospace-divisl.e
van het Enqels. Luc.....koneem. Een technoloog

die met een groot aantal kollega's zeer

verqaande plannen ontwikkelede om het produkti.pakket van Lucas Aerospace te veranderen,

en zo niet alleen veel hanen te behouden.
ook maatschsppelijk

'iJsz~en

ma~

nutti'iJer produlttsn

te maken (zie ook het kader).

we

interviewden hsm(al rijsttafelend in de
Amsterdamse Btnnen BantaDmleratraa't) over het
Corporate Plan van de LUC!aa-Aerospace
árbeiders, de reaktie. daarop van het
manaqement, en de mogelijkheden voor werknemers 01tl de kwalijke qevolqen van de nieuwe
,technologie binnen de perken te houden ..
Cooley stelt dat we op dit IIlOIIlent op een
zelfde historisch keerpunt staan als indertijd de industriële revoluU,e was .. Wat voor
overeenkomsten ziet hij dan tUBsende situa'tie beqin achttiende eeeuw en de toesta.nd nu?
COOLEY= Als je .en machine ontwerpt of een

industrieel proces, dan ontwerp je meteen ook

sociale relaties .. Je maakt een hele serie
sociale, politieke en ideologische keuzes.
Het. is gogen t.oeval dat. de west.erse wetenschap
en techniek altijd zo gericht is geweest op
het weqhalsn van de kontole bij de arbeidar.
om die dan in handen t.e leqqen van iemand
buitsn bet arbeidsproces. Daarbij werd dus
juist het intelilgente, scheppende deel uit
list handarbeiderswerk 'iJehaald.
We beginnen nu ook bepaalde terrreinen van
intell.ktual. arbeid kapitaal-int.ensief t.e
maken. Sn ik denk dat de ondernemers,. zoals
zesystematis'Ch kont:cole over het wek hebben
afgenomen van de handarbeiders, nu opzettelijk
hetzelfde aan het aoen zijn op het gebied van
intsllektueel werk. Een voorbeeld: simpel
typewerk. Daarvoor wordt de word-prooessor
ingevoerd. Ik heb al advertenties geziens
• Uw sektreta1:esse zal ~ moeten worden.
Er zal geen tijd meer zijn voor wandelen,
praten,denken of dromen!' ~ welnu, ik heb
altijd 'iJsdacht dat dat belangrijke zaken
waren voor de mens,. kunnen wandelen,praten,
denken of dromen. Maar dat moet worden aq
afgenomen van de typistes en sekretaresses,
op zichzelf werk van een vrij laag niveau.
Op het gebied van· de computer-alded-desiqn
(onwerpen met behulp van een komputer)
hebben ze een systeem voor architekten ontwikkeld dat heel typerend het harness-systeem
wordt genoemd. Barnee_ betekent. hoofdstel,
wat je een paard omdoet. Het idee 1s dat je,
als je een gebouw ontwerpt, uitgaat van een
basis gegeven dat al in de komputer vastligt.
Voor elk gebouw is een optimale basisvorm
uitqewerkt, daaraan kunnen dan geoptimaliseerde ramen, deuren en wanden worden toegevoe9d. De archtekt wordt teruggebracht tot

een kind" dat speelt met een Leqo-doos.
Hij kan nog een prettiq qeheel ontwerpen
rondom een serie al vaststaande elementen,
maar de interne struktuur kan niet meer
worden veranderd. We hebben in Engeland ondeI'vonden dat archtekten dl. dit systeem twee
jaar achtereen gebruikten, zo ontschoeld
raakten, dat ze gewone ontwerpopdrachten niet
meer aankonden. Ze kunnen dAJl ook qeen werk
meer krijgen. Werkgevers zeqqen: ·Wat, heb je
met het Harness-susteem. qewerkt? Sorry, jij
kan het gewone werk niet meer aan·.
Wat ik probeer te zeggen 1s, dat we de
ontscholing van en het weqhalen van kontrole
over het werk bij de handarbeider nu opnieuw
zien gebeuren bij het intellektuele werk. Als
we in de gaten hebben dat dat' gebeurd, dat we
op deze historische tweesprong staan, is er
politiek qesproken gelegenheid om -halt" te
roepen. Dan kunnen we zeggen dat we
de technologie anders willen gaan gebruiken,
en leren van de fouten die we iil een eerder
stadium van de geschiedenis hbben gemaakt. Let
wel, dat is ln essentie een politieke keuze, .
geen technische. we staan nu op een keerpunt.
Ik denk da t we in Europa n09' een j aar of tien
hebben om de zaak de goede kant op te buiqen,.
in de Verenigde Staten misschien nog maar
vijf jaar.
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TAYLDRISME
- Kaar u gaat er dus wel van uit dat de huidige
vuterae techD.oloaie op ...... andere _nier kan
worden gebruikt?

Hee. Volgens mij zou dat een volkomen ander
soort wetenschap en techniek vereisen. Ik
geloof dat ae wetenschap en techniek die we l1U
gebruiken in Europa de ekonomische basis weerspiegelen waaruit ze zijn voortgekomen. Het 18
niet voor niets dat de drie voornaamste
elementen van de westers. wetenschappelijke
methodoloqle zijn: herhaa~baarheld, voorspelbaarheid en mathematische kwantificeerbaarheid
Dat zijn ook precies de drie voornaamste
elementen van het Taylorisme.
Ik denk dat ze wat dat betreft een grote fout
hebben gemaakt ln de Sovjet-Unie: een wetenschappelijke methodologie overnemen die - met
name sinds Newton - was ontwikkeld in een ze..
speciale ekonomische en politieke situatie. ze
dachten dat ze die dlrek~ konden toepassen
in een socialistische maatschappij. Een
tragische vergissing.
- Wat is er dan vel, en wat niet bJ:uikbaar van
de huidige kennis?

Kijk, in elk stad~ van de geschiedenis
heeft de mens dingen ontleend aan het verledeR
We kunnen geen stap vooruit doen die helemaal
niets te maken heeft. met eerdere ontwikkelingen. Dat zou een absurd idee zijn. Wat ik
dus voorstel is, dat. we gebruik maken' van
die elementen van onze huidige wetenschap,
die toepasbaar zouden zijn in het soort
socialistische maatschappij waar we naar toe
willen. Ik denk dat dat heel weinig zou zijn,
dat het meer een kwestie zou zijn van leren
van gemaakte fouten.

NIERDIALYSE APPARATUUR
- Laten we overgaan op het Corporate Plan van de Luea...
werknemers. Jullie hebben daarin een groot aantal
alternatieve produkteu On.twikkeld. Is het wel mogelijk
om een ander soort produkten te maken onder kapi tali8siaehe verhoudingen? Is daar wel een markt voor?

Wel, laten we maar eens twee produkten verqelijken die we bij Lucas Aerospace maken: de
turbine motoren voor de Harrier-vlieqtuiqen
aan de ene kant., en de nierdialyseapparatuur
aan de andere kant. Lucas wil die nierdialyseapparaten niet maken ~at ze nietw1nstgevend

HIT COI.OIATI 'LAI
Mike Cooley is als ingenieur werkzaam bij
Lucas Aerospace, de luchtvaar devisie van de
Britse multinational Lucas Industies. Hij is
tevens vakbondsman en een van de belangrijkste woordvoerders van het Lucas 'Aerospace
Combine Sbop Steward Colll\tittee. Achter deze
lange naam gaat een van de meest opwindende
ontwikkelingen in de Britse arbeidersbeweging
van de laatste jaren sch~il.
Lucas Aerospace bestaat pas sinds 1971. De
Divisie Aerospace is opqerichtna de overname
door Lucas van een aantal bedrijfjes die aan
het eind van de jaren zestig in moeilijkhedm
verkeerden. Eerste doel·van de ondernemingsleiding was na 1971 de stroomlijning van de
produktie-organisatie, door rationalisatie
en konsentratie in een beperkt aantal
fabrieken. ~ort tevoren had een soortgelijk
rationalisatieproces bij General Elektie
geleid tot duizenden ontslagen. Daarbij was
duidlljk geworden hoe gemakkelijk de arbeiders
in verschillende delen van het bedrijf tegen
elkaar uit.qespeeld kunnen worden wanneer ze
geen onderling kontakt hebben. Om dat te
voorkomen werd de I Lucas Combine topgericht,
waarin negentig shop stewards uit alle 17
fabrieken van Lucas Aerospace samenwerken.
Een voor de Britse arbeidsverhoudingen
unieke situatie ontstond, waarin "n orgaan
kon spreken voor alle werkers, qeschoolden
en ongeschoolden, technisch en administratief
personeel.
Jaren is men bezig geweest om deze nieuwe
organisatievorm op te bouwen, onder andere
door het aansnijden van gemeenschappelijke
belangen, zoals veiligheidsvoorschrift.en en
het beheer vande pensionfondsen, en door het
regelmat.ig uitgeven van een krant met
informatie over het bedrijf. Het resultaat is,
dat men nu al enige malen door solidair
optreden ontslagen en slultingplannen heeft
weten te door kruisen. "Sinds 1974 zijn er
geen ontslagen meer gevallen", vertelt
Cooley met gepaste trots. "Alleen met het
zogenaamde natuurlijke verloop hebben we
problemen. Daarop hebben we geen greep
kunnen krijgen en op die manier zijn zo'n

500 arbeidsplaatsen verdwenen. Dat betreft
vooral de administratieve sektor. In de
produkt. bebben we er meer kijk op. Als daar
een machine vrijkomt, wordt er gewoon niet
op gewerkt zolang er geen vervanger is
aangesteld. Dat ding kan blijven staan tot
het gras erop grOêl t zeggen we dan" •
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Het sucoes in de strijd tegen ontslagen
leidde ook bij ander qrote bedrijven in

Engeland tot oprichting van "combine
committees". Toch is het niet dit succes dat
de de Lucas combine tot ver buiten de
vakbondswereld bekend maakte. De roem.
berust nu juist op het feit dat men er altijd
vanuit is gegaan, dat. de strijd tegen
rat.ionalisatie niet. altijd kan worden gewonnen
~eker niet in de luchtvaart.industrie en al
helemaal niet oIl1s men tegenstander is van
verhoogde uitgaven voor bewapening. Vanaf het
moment dat, in 1974, voor het eerst een m
massaal was afgewend, ls gedacht over de
moqelijheid van alternat1even. Daaruit is
uiteindelijk het unieke Corporate Plan
ontstaan. Daarin worden voorstellen gedaan
voor een alternatief qebru1k van de· beschikbare mensen en machines bij Lucas Aerospace.
Het plan was het resultaat van een enquete
die door de Lucas Combine in samenwerking met
de lokale shop stewards werd ui tgevoerd onder
alle werkers. De vraagstelling was erop
gericht de mensen te lat.en nadenken over een
maatschappelijk nuttig gebruiken van de
beschikbare kapacitelten. De enquete riep
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zijn. Maar in beide Cjevallen is de klant de
zelfde: de overheid. Het gaat er nu dus 4\aar
om hoeveel de overheid bereid is te betalen
voor Harrier-vliegtuigen tenopzichte van
nierdialyseapparatuur. Dat is een politieke
beslissing. Als men zegt dat er 'Jeen markt
1s voor dialyseapparatuur, gaat men voorbij
aan het feit dat er elk jaar in Engeland
drieduizend mensen sterven omdatze geen
behandeling met een nierdialyseapparaat kunnen
kr1jgen.

De kapitalistische opvatting van de markt is
dus niet meer in staat om de besch1Jcbare hulpbronnen te verdelen volgens de behoefte van
de

maa~schapp1j.

-Verdedigers VaD het kaitalis_ zeggen. dat de markt
uiteillde1Uk altijd uI laten den vat de behoeften
van de uatschappij zijn. En ia bet niet zo dat een
paar produkten uit bet Corporate Plan î.nmiddles in
produktie zijn lenoMn door Japan•• en We.Wuit••
bedrijven?

In het Corporate Plan hebben we opzettelijk
enkele produkten opgenomen die winstbevend
zouden zijn. Omdat dat belangrijk is in verband met het huidige bewustzijnsniveau van
de mensen. En we vermengden die opzettelijk
met produkten als de nierdialyseapparatuur,
die niet winstgevend zou zijn. Het ls voor

vele enthousiaste reaktie. oP' het Corporate
Plan OIlVat dan ook zo'n 1200 pagina's met
zo' n 1SO min of meer uitgewerkte voorstellen voor nieuwe produkten. In êên klap
was duidelijk, dat de ontslagen eigenlijk
helemaal niet nodig waren. De logika van de
rationalisaties bleek een kapitalistisohe
log1ka

~e

z1jn.

De leiding van LueasAerospace was weinig

ingenomen met de gedachte dat arbeiders een
alternatief, laat staan een beter bedrijfsbeleid zouden kunnen ontwikkelen. De voorstellen werden verworpen - hoewel sOllDlige
duidelijk winstperspektief hedden - omdat ze
niet in het bestaande assortiment zouden
passen. Ook van de overheid kwaal weinig steun.
Pas tijdens de verklez1ngskampagne ln begin
1979, ruim 3 jaar na publikatie van het plan
vond ae Laböur regering het
dienst.iCJ een
overlegkomraissie in te stellen, met twee
verteqenwoordlqers van de Lucas CoDIblne, tw.e

van het management, een van de regering en
een onafhankelijk management consultant.
In cUe kOlll1lissie zou bekeleen kunnen ~d.n
of overhledssteun aan Lucas gekoppeld
kon worden aan .uitvpering van het COrpora te
Plan. Tot nu toe valt uit die kommissie
niets te meIdèn, hetgeen na de overwinnig
van de konservat1even ook: niet te verwachten
was. Het alternatieve plan kreeg echter veel
aan dacht van de milieubeweging en meer
in het algemeen van mensen die geinte~esseerd
zijn in alternatieve teohnologie, kleinschaligheid, arbeiderszelfbestuur én

dei propagandistische werking ervan: -Met dat

prototype (van een nieuw rails- en wegvoertuig ) gaan we het hele land door, om te
laten zien hoe het plan werkt. We kunnen de
mensen duidelijk aantonen, dat er grote
mogelijkheden zijn en dat ze in een
kapitalistiache marktekonomie niet worden
benut-.
Coolèy is zelf, zoals gezegd, ingenieur.
Zoals de meeste vakbondsmensen in Engeland
heeft: hij een

no~le be~rekk1rig

en de vele

lezingen die hij houdt in binnen en buitenland gaan ten loste van 'Zijn vakantiedagen.
Het bedrijf staat hem bovendien niet meer dan
Aln sn1pperdag

~egel1jk ~oe. zoda~

h1j

laatst driemaal in tien dagentijds naar

Du1~sland moes~

en geschr1fbsn

v11egen. U1~ z1jn lez1ngen
dat: veel van de

b11jk~

fundaJl\entele qedachten over technologie
en kapitalisme uit Corporate ~lan
afkomst:1g z1jn van Cooley
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dergel1jke.

Juist omdat Luoas Aerospaoe zo afwijzend
reageerde op het plan,werd de Combine
gedwongen tot meer kontakten met deze beweging, hoewel men eigenlijk niet zoveel zag
in de alternatieve eilandjes die sommigen
willen inrichten. Samen met d. North Ea8t
London Polytechnio werd in 1978 het centrum
voor Alternatievw Industriel. en TechnoloqlscheSystemen opgericht. Daar wordt
informatie verzameld en doorgegeven over de
ontwikkeling en toepassing van ~atschappe
l1jk

nu~t1ge

produkt:en. OOk worden

pro~o

type.gemaakt van enkele van de voorstellen
uit het Corporate Plan. Cooley onderstreept

In april versokeen een bundl1nq van artikelen
van Mike Cooley onder de

t:1~el Arch1~ek~

ar Bee? The Human /technoloqy realationship.
D1~

boek 1. b1nnen kort:

V8rk~1jgbaar

Van Gennep , Nee 128, Amsterdam
020 247035

b1j
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ons dus geen verrassing dat buitenlandse
bedrijven enkele produkten van ons overnemen.
We z1jn er bijvoorbeeld heilig van overtuigd
dat met de stijging van de energieprijzen onze
warmtepomp zeer winstgevend zou zijn, ook
volgens de huidige huidige financtäle
krlteria •• Maar wat nooit winstgevend zal
worden is de hele serie medische apparaten
die in ons plan zitten. Dat zijn produkten
die als diensten besohouwd worden, die worden
qemeten naar hun gebruikswaarde eerder dan
naar hun ruilwaarde. Ik geloof niet dat de
marktekonomie dat probleem kan oplossen.

- De weTknemera van tuc •• Aerospaee hebben
een fantastisch plan op tafel gelegd. Haar
ondertussen zitten ze nog steeds in een
kapitalistische maatschappij en bij een
kapitalistische ondernemer, die hun plannen
niet wil uitvoeren.

Ik geloof niet dat de arbeiders plotseling
op een morqen wakker zullen worden en a.qqent
nu qaan we de maatschappij veranderen. Ik derit
dat ze dat alleen lII:ullen doen, als ze zien
dat het bestaande sY8te~ niet . .er in staat
is om te gaan met de toenemende problemen die
ze helZen.

Als ze heel duidleijk zien wat de
tegenstellingen zijn, en welke alterna1:ieven
er open liggen. Ik denk dat de grote waarde
van het Corporate Plan is, dat het heel
konkreet toont hoe die alternatieven er uit
zouden kunnen zien, en wat hun realisatie
beleamert.

MANAGEMENT GEEN
KUNST
_ Maar dat zou heil ook heel erS ku:Dll:eIl dQlDralberea..

Het Plan hesft zeker het bewustzijn verhoogd
van zowel de Lucas-arbeiders als van vele
anderen. Bet is waar dat dat zou kunnen l.idm
~ teleurstelling en frustratie, en ik
geloog ook dat 4at enigszins i . waar te nemen.
Maar aan de andere kant is 4ie frustratie

SCHUIVEN MET GELD
Roe I'e...ercle het . . . . .. u t van Luc.. op bet
Corporat:8 Plan?

-

Die reaktie was nie~ overal de zelfde. In het
al'1"meen heeft het deel van het aanag_nt dat
het industrieel kapitaal verteqenwoordiqt,
zich positief opgesteld ~egenover ons plan.

Allereerst omdat de ."esten van hen nog steeds
het ethos voelen aat ingenlura: van ae
universiteit mee krijgen: het idee, dat je gaat
mee helpen' problemen op te losBen in de
maatschappij, dat je echte dingen gaat lUlkenf
dlt tegenover het sohui-ven met qeld van de
financiële experts. Bovendien zijn deze me~en
ook het. slachtoffer qeworden van de rationalisaties. Als grote bedrijV$n in Engeland
slutten, vinden de managers vaak moeilijker
een baan dan technici als ik. Ik kan overal
een baantje vinden, zij niet. Dus tot op
zekere hooqte is het ook voor hen een
kwe8tie van zelfbehoud. Velen van hen steuDa."
ons, en een aantal i8 tegenwoordig zelf. lid
van onle bond.
Bet niveau van het managemnt dat ons
vijandiq is tegemoet getreden, ls dat van de
accountants, de financiele plannera dicht bij

de topleiding van het bedrijf. Zij maken zich

meer zorgen hoe ze _t aan4elen moeten
schuiven, welk bedrijf ze moe1:en overnemen, d.
ze nu in Zuid-Rorea of in Brazilia moeten
investeren. Volgens mij zijn da1: ook twee
verschillende faaes in de ontwikkeling van
het kapitalisme. De ene vertegenwoordigt de
dynamische fase I feitelijk produkten maken.
De andere vertegenwoordigt het rijpere
kapitalisme, waar in de produktie van
kapitaal belangrijker is geworden dan de
produktie van goederen.

deela gericht tegen het ekonomisChe stelsel
dat versleten ie. Het ie duidelijk dat niet de
vaardighe4en van de Lucaa-arbeldèra verouderd
zijn, of de kapacl1:eiten van al die mensen
die wegkwijnen _t e.n· Wlf-uitkerincj. Het ia
het ekonomisch sys1:eem dat. niet in st.aat ls

een positief gebruik te maken van menselijke

.vaardigheden en,kreatlvi'telt, die dat eerder
beschouwt àls een hinderpaal, iets wat je

moet zien kwijt te raken.

- wat viMt u van de " ....ti. tot c1usver van de
vûbeveaiaa op nieuwe tecbnoloaieche onblik1telIaaeot
Ik denk dat de t<Jp ".. de.alt .ging in cia _
_ wee landen z1d\ in _
cp&jdlten """9iSt. Tm
_ _ scllijnsn .. te _
dat de pwN......, .......
"""" "" nu _ _ - zcels grote -":locsheid ~ ".. aar zijn. _ j l .. duicIalI.jk
stxukI:u1'!el zijn. Er vellen
""!J,
en die _
CIlIIOg81ijk in hetzelfde t:all/O
_ _• Dat zal zo bUjwn. Maar de
st:rat.eg:Ie """ veel
is _
gerioht dat
bet: ouer zal gosn.
Tm _
is hun beleid get>o_ op het idee dat
"" bet: ni...... ".. produktie en -...."ua neg
_ _ laten tOOi
•• l!h als t.edmc>l<log
gel<lOf ik niet dat dat Il<lgelijk is. Gezien de bepe:ddngen ven de berK:tûJcbue enexg1e en 9iad8toffw1.

_del.

ztjn er ons altijd van bewust geweest dat we
a18 Luca.-werknemer. in ons eentje niets
zouden kunnen veranderen. Maar in ieder geval
hebben wij een model qeqeven van wat er kan
worden gedaan. Ben model dat kOnkreet laat.
zien dat arbeiders in staat zijn zelf iet.
op te bouwen. Dat ze geen leld1ng nodig
hebben, pen manaqeJa8nt om te vert.ellen
wat te aOen. Ben van de Lucas-werkneJlers zei
daarover. "We hebben on1:dekt da't manafJell8nt.
geen kunst 1s, of vaardlqheid, of beroep,
maar een bevelstrukt.uur, een slech'te tradit.ie
geirfd van het leger en de kerk.".
Volgens mij kun je niet praten over .de-

Opdit_~ik~_ezn

duicIalI.jIle.uw:dsrJng ".. bet: ~ ".. cia _ _
!:>ouoIgin!J in~, bij cia Dui_ DGIl bij..,.,...
beeld. De _
vatUit de lagete niWlllUll in de
"!,,J • 91nq is
doorl de
snelhe1d
__.
_ d a...........
t

toegei_'

d e ~

~ 1IOCI<Zis ik neg _ _ owaiderln<,lerl in
de cpstel.lJ.ng """ de lalden.

z"'1genschap in het bedrijf voor je dat niveau

van bewustzijn hebt. bereikt..

Al dat. gepraat in Dultalud over humanlser bq
vu het. werk. Dat luJtt nooit., tenzij d.
a~id.rs zelf ••n niveau van bewuatlijn
hebbenbereikt, waarin ze dat. willen opeisen.
Bet Lucaa-model toont. 4b manier om dat.
niveau te bereiken. I!l:l bedenk wel dat we
daarbij slechte voortbouwen op plannen die
zijn ontworpen in Australië, Italil en
ander landen •. Er is nu een 1nt.erna:tionale
beweginq 9aande, die n09 groeit in kracht en
importantie.

DE KWALITEIT
VAN HET LEVEN
... U zest dat u twijfelt 88ft de JIOpUjkbei4 oe de
produktie uit te breiden. Maar wordt de produktie
ook Diet uitsebreicl ate oaderdden vu het
CorPOrate Plan aerealb..rd zouden worden.

Nee, integendeel. Een voorbeeld. We hebben
een auto ontworpen dle 20.1 jaar .in goebruik

kan blijven. Als je een hele 1nfrastruktuur

bouwt voor onderhoud en reparaties daaraan, zou je ni.tall••n ener<Jle en grondst.offen sparen, maar je schept ook een heleboel banen in onderhoud en reparatie.
Daarbij behoud j . bovendien de kostbare
diagnostische vaardi9beden van de monteur,
het rijke soort werk dat nu wordt afgebroken.
Dat 1s het verschil tussen "n auto elke
20 jaar, en vijf auto's, 440 elke vier jaar.
Ket is dus onjuist om te stellen dat onze
materiel. levensstandaard onontkoombaar.
ls gebaseerd op verhoging van de produkt.1e-.
Op

DI? All?IKEL KOMT UI?
DEGROENE~8APl1tL

ONZE lLIR'l'ELIJKE
HlEaVOOR

DAllJ{

Als je k1jkt naar de kwalit.eit van het. leven.
zelfs gemeten naar materie!e noraen, kun je
volgens ons een heleboel produkten aanhouden die w1j nu eenmaal normaal zljn gaan
vlnden. Mits je cUe produkten maar op een
goede _nier ontwerpt. zoaat je energ1e en
grondstoffen spaart.
BENDANKBAAR
SANIlEK KOOISTRA
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VOLKSSTEMMIN& IN ALMELO
Het Twents Ilnergie bitee heeft in Almelo een volkss-.,g gehouden over
kernenergie. Hiertoe zijn de i.nwoners van a1melo een zestal vragen voorge"
legd.. De stElllning is uitgevoerd door huis aan huis de mensen te vragen of
ze het s_iljet met de vragen wilde lrMJllen. Daartoe zijn ge<mrende 12
dagen iedere avond ruim 30 poroonen op pad g..-ot.
ln t<>taal b er bij .!!,.S84 ~l<\ (de hele stad Almelo).
Bij een aantal liOJliniöii kDîîëîïïVOlgende redenen geen s~ worden
uitaevoerd:

--leegstand
- buitenllllldoe flllDi1ieo
- leegstaande renovatiewonî:Jl&en
- niet thJb (aantol koopavon<Ien.avondvierdaape. pinbteren)

370
1000

ZOO

7430

De _ _ die niet thuis waren. zaten volslagen willekeurig door de stad
vmlloel<\. waardoor de ...,..,. die de deur 1iOl open deden een representatief

- . van de Almelose bevolkiJlg

vomden.

In t<>taal hebben de _en van het TEl: m.. bij 9584 deuren gevraagd of men
aan een volbs-mg wil<\e deelneloen. _rop 10 in 7768 gevallen positief
genegeerd. Dit betebnt een opkanstper<:entage van 80\.
Er b steecls gevraagd of er in huis Merdere ~tigde peroonen aan
de s - . . g wilden of - . dee1n<lnen. Vaak .... dit niet het geval: men
was alleens'taaDd. overige gezinsleden waren niet thuis of men YODd MIl
s_ing per gezin vol<\oende. Dit heeft in totaal gereoulteerd in
10.238 s _ _• De uitslag van deze s-.,g b als volgt:

1. Vindt. u det de overhied en _ t r i .
tot JU toe _lijk zijn _ s t in ..... voor
lichting over ~ie?
2. Vindt. u det ~ i e alleen _
_
gebruikt als het ...ilig b?
3VlDdt u dot het hele
volk
lIIOet meebeolineo over de vraag of er met
kemenergie wordt <Ioo_ _?
4. vindt u dat we hieT 00\ . . moeten
lomDen beslbsen over de kemlnota11atieo
die vlak over de _
in DJits~
-gebouMl?
5. betekent de buidige situatie voor u
dat };eI'...... Sie moet worden gestopt?
6. lfilt u meedoen aan akties tesen de
gang van zaken met kernenergi.?

lIeder_

JA

NIlIl

1695
16,5\

7807
16 \

8801
85,5\
9198
89,5\

1423
9,5 \

8696

NIIlT lIilEI'ULll

781
7,5

59

O,S

\

I

9,5 \

101
1

\

84.5\

1432
14 \

155
l,S

\

6878
67 \
3671
35,5\

2919
28.5\
6049
59 \

486
4.5
653

993

Smis 1977 is het aantal· tegenstander
van kernenergie onder de nederlandse
bevolking sterk toegenomen: van 38
naa.t: S4 procent. Het percentage VOOrstanders nam iets af, van 27 tot 24
procent. Maar nog altijkd denkt ongeveer·3.6 procent van de Nederlanders dat 'kernenergie toch onontkoonbaar zal zijn". ZO blijkt uit 'n
NIPO opiniepeiling verricht in opdracht van de NOS-robriek Panoramiek. Nog een paar krenten uit het
onlangs verschenen rapport: slechts

\

5,5 \
Een aantal Iomlcluoi.. iI&V. deze volkss-.,.:
- tij zijn uite1'lll8te tevredan over het hoge por<:entage gezinnen (80\) dot
op de vraag tot deelnEe aan de volkss-mg positief heeft gerêegeerd.
- Alo 1ie vraag 2 met 5 1olppe1eo dan blijkt dat de meerderlteid van de ...,..,.
op dit ......t kem.....gi. afwijst ao:Iat bet (oa.) ni.t v.ilig b. Dit
_klaart ook voor een sroet gedeelte de antwoorden op vraag 1 gezien dat
de overheid en kerninm..trle steecls hebben doen voo.komen dat kernenergie
vol<\oende "'ilig zou zijn. Ile Almelo" bevolking blijkt winig Wlrtxouwn
te hebben in de voorlichting die van de zijde _van de overheiél en kerninm..tri. is verstrekt. Tijdens het uitvoeren van de s-.,g viel ons op
dat ook een aanzienlijk aantal _ , di. bij de UltrlH:entrifuge
fabriek lfttrken. die voorlicbting wrre van _lijk viliden.
- Ile resultaten van vraag 3 betekenen voor ons dat een grootaenta1 _en
zelf mee wil l\uliosen over een zo belangrijke zaak als kernenergie en dit
niet alleen wil overlaten aan regerD\g en/of p.rlement. (tijdens de
beantwoording li.t men vaak blijken de vraag in die zin t. intetpreteren).
- Ile beantMmding van vraag 4 betekent dat men &Iidelijk verontrust is
over de plannen di.
de bondsrepubli.k heeft wat betreft kerninstallatieo
in de _streak. Dok betekent bet een afkeuring van bet _ l e n van
g_lijke en provincial. overheden di. de, toch al schaars. inspraakmogelijkheden tav. de kwestie Ahaus. hebben laten zitten.
- Bij vraag 5 blijkt dat 2/3 van de bevolking VlUl Almelo vlDdt dat
kernenergie moet _
stopgezet.
Bij parl......taire verki.zingen blijken de Almelo.....rhoudingen asrdig
ov.reen te komen met de landelijke verboudiegen. Wij zien _
ook geen
redenen ........ de houding van de Almelo.. bevolking tav. ~ i e
sterk zou moeten verschillen. van. de verhoudingen in de test van Nederland.
liet f.it dat in Almelo de OC-fabriek staat en dot men in het _leden bet
lOerkgelegenheidsaspekt daarvan sterk heeft benadrukt, zou z.lfs eerder
lomDen betekenen dat relatief meer Almelollrs pzo kernenergie zijn.
Xonkluderend betekent dit voor ons dat de overheid bij verdere uitbreidirlg

van het aantal kerninstallatieo ingaat tegen de wil van de meerderbeid
van het Nederlandse volk. Voor ons, als Twents Energie Kanitee, is van
belang dat. als we verdere akties tegen kernenergie voeren en daarbij
de stopzetting van kernenergie eisen, we weten dat we de meerderheid
van de bevolking achter ons staat,
BEN l'ERSBIiRlCHl' VAN lIIlr TEl:

ongeveer een kwart van de geinterviewden vond de infonnatievoorziening over energieproblemen onpartijdig en slechts 30 tot 40 procent
dacht dat. het voldoende infonnatie
kreeg. Driekwart geloofd niet dat
er op dit manent werkelijk een tekort aan olie i-s, maar de helft van

de nederlanders houdt wel rekening
met het ontstaan van schaarste in de
toekanst.
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EN NU IS HET AFGELOPENI

DODEWAARD &ÁÁT DICHT!
De samenweik~ndegelderse
om in oktobet.

f

stroomgroepen en energie komitee's stellen voor

80 over te gaan tot

Ben

openbaar aangekondigde en geërgani-

aeerde terreinbezetting bij de sentrale bij Dodewaard, als er niet wordt ingegaan op een ultimatum dat inhoudt dat alle ketens in de nederlandse
atoomketen stil gelegd worden, te beginnen met de Dodewaardsentrale, die

voor het einde van september 180 stop gezet moet zijn.
In het bovenstaande artikel wordt een persoonlijke argumentatie voor dat
voorstel gegeven. Hoewel het om een persbonlüke argumentatie gaat staan
de gelderse groepen in grote lijnen wel achter de inhoud van het artikel.

INLEIDING
Er zijn in h~t verleden nogal wat verschillende
middelen gebruikt om overheid en dtoomlobby
duidelijk te maken dat we helemaal geen kernenergie willen, dat we een ander energie beleid
willen waar we ook nog over mee moeten beslissen. Om e~en een greep uit het assDrtiment te
doen: petities aanbieden, handtekenlngenaktles,
lnformatie- en dlakussiebijeemkomsten, werken
op scholen, vormlngssentra en ~ergelijke, weigeren de Kalkartoeelag te betalen, demonstraties en manifestaties, sit down akties, enzovoort. Een terreinbezetting was daar niet bij.
De reden daarvoor ls dat je een aktiemiddel
op een bepealdtijdstip niet zomaar, zonde~ reden
kiest. De volgende faktoren spelen mijns inziens
een bepalende rol bU de keuze van een aktievorm. Belangrijk is in de eerste plaats de ernst
van de problemen waartegen je proteet~ert; in
het geval van de anti kern.nergi.beweging (akb)
ie het duidelijk dat die problemen levensgrcot
zijn. Verder speelt de groots van de aktleve
akb een beengrijke rol, en uiteraard de simpatie van de bevolking voor de eisen die gesteld
worden. (rg belangrijk zijn ook de ervaringen
wet de reakties va~ de overheid en de atoo.lobby op de prote8~n en de simpatie van d.
bevolking daarvoor.
Natuurlijk zijn dit geen zaken die altijd kWB 0.vang en inhoud onomstotelijk vast t. stellen
zijn; interpretatie speelt daarbij een belangrijke ral.
De tot nu toe gevoerde akties hebben allemaal
ongetwijfeld een aantal goede resultaten gehad:
door zelf naar de mensen toe te gaan en door
veel publi~iteit zijn we in staat geweest meer
en meer mensen achter onze eisen t. krijgen.
Bovendien hebben we de overheid en de atoemlobby laten zien, door de onQphoudelijke stroom

van aktiviteiten en de massaliteit van veel
ervan, dat het ons niet om wat kleine probleempjes gaat.
Maar een ander belangrijk doel, en daar gaat
het 'uiteindelijk om, hebben ~e nog niet bereikt.
Namelijk dat er opgehouden ~ordt met kernenergie#
dat er een demokraties en miljeuvriendelijk
energiebeleid komt waar'we over mee kunnen beslissen"

Aan de hand van de bovengenoemde overwegingen
die 8en rol spelen bij het kiezen van een aktievorm, tal ik ing8an op een aantal gebruikte
aktievormen en op de resultaten die ermee geboekt werden. Voor dat doel heb ik gekozen
voor de boykot van de Kalkartoeslag en de vreedzame demonstraties. Daarna zal ik proberen te
verduidelijken dat we van de staat weinig te
verwachten hebben zolang de konkurrentiepositie
van het bedrijfsleven bove~ de belangen van de
bevolking gaat 1n het ekonomiea beleid.
Aansluitend daarop ga ik in op de keuze voer
direkte aktie, met inzet uan je eigen lijf. Oa
BAN-aktie~ komen aan de orde, daarna de keuze
voor het voorstel yan de gelderse groepen en
een aantal zeken die daar verband me8 houden.

BDYKOT KALKARHEFFING
De tweede kamer nam in '73 de Wet financiering
Snelle Kweekreaktor aan, die inhield dat iedereen een ex~ra toeslag van 3~ op de elektrisiteitsrekening moest betalen. "et onder andere
dat geld zou de snelle kweker bij 'Kalkar ontWikkeld worden.
Ondanks he~ feit dat er van een akb nauwelijks
sprake was, bleek het toch mogelijk dat zo'n
3000 huishoudens die toeslag weigerden te betalen en dat zo'n 10 gemeenten protesteerden
tegen de plannen met de k~eekteaktor. Door
middel van informatiebijeenkomsten, folders en
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van de regering als ultganspunt _oeten dienen
voor de tdiku8s!e'. Er is VBn een eerlijke diskussie geen sprake a.dat in di. plannen elke
weg naar de ontwikkeling en de toepassing van
alternatieve energiebronnen siste.aties afgesloten wordt; er wordt rechtstreeks op grote
kolensentrale. en grote kernsentrals8 afge_
stevend.

Het was dan ook nl.~ zo verwonderlijk det het
regende van de protesten tegen dat voorstel.
Bij een aantal groepen, onder andere bij on.
gaven de p!nksteraktlesln '79 al ••n sterk onbevredigend gevoel. Je kon hoog en 188g springen, kilometers lang demonstreren, er g.b.~rt
gewoon ge.n dondert
Het inzicht dat de besluitvorming .et betrek_
king tot het ekonomie. beleid, en daar is het
energiebeleid een voorwaarde voort nle~ op het
Binnenhof bepaald werd, werd belangrijker in
onze diskussies over aktievor*en.

·ONZE" KONKURRENTIEPOSITIE EN WIJ
Oe atoomlobby, me~ na.e de SEP en bedrijven als
RSV, V"r, Shell en Phililpa, hebben zo'n doorslaggevende invloed op de parle.entaire besluitvorming over (kern)energie, dat de parleMentariërs en laat staan d. bevolking vrUwel
niets in te brengen hebben. Oe besluitvorming
Vindt grotendeels plaats op de internationale
markt en in de diTektiekamers van (multinationale) bedrijven.
Oe staat beschermt het partikuliere eigendom
en de beschikkingsmacht daarover. Oat hoeft natuurlijk helemaal geen problemen te geven en

dat doet het in een aantal gevallen dan ook
nie~. Problematies wordt het pas ala je voor
wat betreft bepaalde zaken, die in levensbehoeften voorzien afhankelijk bent van anderen.
En problematiea wordt hst al helema.l wanneer
er een groot aantal van die middelen in een
paar handen gekonsentreerd zijn. Oen is daar
ook macht gekonsentreerd en kan er misbruik
van die situatie gemaakt worden. Dat dat ook
werkelijk gebeurt kan ie~ereen Dm zich heen zien.
Woningen laat men leeg staan terwijl er een
nijpende woningnood is. O. huren en de prijzen
ven woningen zUn vaak onbetaalbaar. Bedrijven
sluiten ven de ene op de andere dag, waardoor
mènasn zonder werk komen te zitten en ook nog
mOeten interen op hun inkomsten. fabrieken verVuilen het miljeu terwijl het duidelijk anders
kan. Bedrijven dumpen levenegevaarlijk chemies
afval waar het hun uitkomt, 8n later worden
daar dan weer wat woonwijken op gebouwd. En de
overheidlaat kernasntrales neerzetten, waarmee
dan het recht op vrijheid en het recht om te
leven bedreigd wordt.
Het s08iaal~ekonomies beleid ua" de ovetheid
is afgeste.d op het verbateren van de (inter)nationale konkurrentiepoaitiê van het nederlandse bedrijfsleven. Langs die weg moet dan
ook de aosiaal-ekonom1888 sit~atie van de bevolking verbeterd worden. Ongetwijfeld zUn we er
op die manier in bepaalde opzichten aak inderdaad op vooruit gegaan.
"aar de keerzijde van de madalje, waarvan er
hierboven een aantal voorbeelden gegeven zijn.
hoort onvermijdelijk bU de epelregels van dat
konkurrerende bedrijfsleven. En die keerzijde
leidt uiteindelijk tot de totale varni,tiging
van het leven, verandert de welvaartstaat in
een uitvaar~staat.
Oe verbetering van die konkur~.ntiepositie
werk~ namalijk via allerlei kostenbesparende
en opbrengsverhogende .aatregelen. En als de
overheid strenge regels zo~ voorschrijven met
betrekking tot de leegstand en de spekulatie
zou d. woning markt voor veel onderne_ers en
spekulanten oninteressant worden. Dat met dergelijke _aatregelen de woningnood opgelost kan
worden komt dan dus .aaP op de tweede plaats.
Wanneer de overheid strenge voorschriften zou
opstellen voor allerlei zuiveringsinstallaties,
de verwerking van gevaarlijke afvalstoffen en
dergelijke betekent dat voor de be~r.ffende be~
drijven dat ze daar geld aan moeten bestaden.
In een aantal gevallen betekend dat ook dat
die bedrijven mindet snel kunnen produ.eren.
Dat betekend dan dat bedrijven die niet volgens
die strikte voorschri~ten hoeven te werken
goedkoper en sneller kunnen leveren en dus die
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andar. bed rU ven wagkonkurraran. D.~ Ja .at di.
voorschriften kunt vaarkoe." dat d. wareld ni at
binnen d. kortsta karan n.ar d. knoppen gaat
koat wad. roe op d. tw•• d. pl •• t ••
'eennoIog!i"_ wa.rvan bakand i . dat Za gevaarlijk lijn en wa.rvan v.ak d. gavolgen voor d•
••••nl.vlng niat bakand zijn, wordan t6ch ingevoard. Want ale bedrijf x hat niat doat, doat
bedrijf y hat wal an dan koat ••n bep••ld ••rkt_
••nd••l ln gav••r.
"at d. ontwikkeling an toep •••lng van atoos_
anargia 1. d. z.ak niat v••l andara. Taan ••n
ar••• begon wiet ••n van d. grot. gavaran di.
••n•• 1Uk. an tach"i ••• foutan oplevaran, ••n
wiet dat ar g•• n oplos.ing wa. voor da verwarking en opslag van radio aktief .fval an ••n
wiet van d. ga varen voor d. bewagingsvrijheid
van da bavolking. Oasondanks is Nsn sr.ae b.gonnsn en dssondanks ga.t Nan .rNe. door.
Oe redan is det hat nederlendse bedrijfsl.ven
.a. Maat kunn.n dingan naar da vatte ordara
voor allarl.i nuklaair. inst.ll.tie• •n dat
varwacht ward dat h.t OM ean goadkopa var. v.n
snargi.opw.kking ging. Oat batakant voor d.
atoo.industria hoge winstan an voor hat ovariga
badrijf.lavan aan kostanbe.paring. dia ook hogara opbrangst.n oplavert. Dar • •n soortg.lijka
argUMent.n rijn d. drijfvar.n gawaaet voor da
atooMlobby an d. overheid o. door t. gaan.
En ho awel da n.derl.ndaa industrie h.sr kans.n
op .an ••nd••l in d• •too"arkt .1 lang kan
vergat.n an gablakan is det etoo.anargi. Juist
arg duur is, blijft .an ar.aa door gaan. Y.nna.r
aen dargalijka ontwikkaling aen•••l in gang is
gazat i. z6 nog .aar No.ilijk ta .toppen.
Oe achearsta van da fossi.la brandatoff.n is op
MO••nt nog niat akuut • •aar dat z.l ovar aan
pooaJa wel varanderan .ls aan d. anor•• varepilling gasn .ind. wordt g••••kt.
Yant voor da garantie van da stijgenda winstan
is Dok akonoMiasa graai nodig, an daar ia ook
ean atijging ven het energiav.rbruik in hat bedrijf.leven voor nodig. En al. we ons aan da
haren qie ekono.ie•• graai in latan alauran
.Oatan wij ook .a.r .nergie geen varbruiken.
H.t baste ko.t h.t d. induatria uit wanneer
.r grote karn- an kolanaentrales gabouwd worden. Oe ov.rheid varta.lt dit na er 'akono.ieaa
noodra.k' an 'garantla voor da atijgande welvaart' atcatera an is verval gans be raid di.
d.n ook te bouwen.
Het gebruik van alternatieva anargiabronnan
hOaft niat para. buitan daza warkwijza ta paaaen, Maar daar zat waarschijnlijk ta wainig brood
in voor hat b.drijfslavan. Pa. kort galadan i.
~an da.r ••a bagonn.n, zij het op wainig opzianbarenda acheal.

Oa parle.ent.ire de.okrati. is ook gadwong.n
zich binnan da granzan. dia d.ra uit da hand
g.lop.n .konoNi. t. baw.gen. Zalfs .ls ar aan
aantal politieke pa.tijan zUn dia voor stillegging v.n h.t .too.progr.... zijn, wil dat ni at
z.ggan dat dat dan ook één, tw.e, drie gebaurt.
Volladiga infor•• tie i. vaak voor parieeenta.
riêre Maailijk te krijgen, leat st..n voor d.
beVOlking. Oe belanghebbend a industrie, dia in
.aerdarhaid via allarlai ka. .iaeias .n radan
varteganwoordigd iijn, zullan ar bovandi.n wel
voor zorgen dat ar voor han gunstiga sdviazan
gagavan worden. Voordat dat atoo.progra. .s
sfgabouwd wordt MOatan zij e.rst ainst.ns even
wasrdevolle slt.rnstiaven h.bban.
Ven deMokretle kan bij aan dergalijke gang v.n
zak.n gean spraka zijn. want dat kost alleen
aaar tijd an geld. En dat •• g nu juiat ni.tl

KERMENERGIE
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maken dat wel duidelijk: in bijvoorbeeld brazilië
en d. sovjet unI. mag je helemaal geen opmerkingen maken over het gevoerde beleid, anders
wordt je opge.loten, in een land als de bondsrepubliek mag je wel vanalles vinden en zeggen,
alleen wordt je voor terrorist uitge.aakt en
krijg je moeilijk een baan, en in nederland mag
je allerlei kritiek hebben, _aar meebe.lis•• n
mag je niet. Van demokratie is geen sprake.
En da huidige energiesektor is 88n van de
pilaren die de zaak overeind houdt. Met de
strijd tegen kernenergte, die op zich al een
gevaar is voor leven en veiligheid, vechten we
ook tegen de maatschappij waarin h8t toegepast
kan worden. Het is een strijd voor e.n veilige
en demokratiese toekomstl

DIREKTE AKTIE (BAN)
Verder legt de partijpolitiek nog een aantal
beperkingen aan de besluitvorming op. Zo moet
er rekening gehouden worden met andersdenkende
emogelijke) koalitlepartners. Standpunten, die
partijkongressen lng.nomen hebben doen ar af en
toe een aantal verkiezingen over voordat de
kamerfraktia8 ze inbrengen en verdedigen.
Oen wordt er gesteld dat zij zich gebonden uoelen aan een anderaluidend verkiezingsprogramma.

Bij de verkiezingen worden de mooiste leuzen
en voornamens gapre.ent••rd, worden er grote
pasfoto's van da lijsttrekkers geplakt, enzovoort. Het lijkt dan allemaal verdacht v.el op
de stefrekla•• : stem op mij, dan maak ik je blij.
Een voordeel daarbij is dan wel dan ze voor het
eerst einde de vorige verkiezingen begrijpelijk
prat.en.
Maar van het gros van di. mooie leuzen en
voornemens komt maar bar weinig tsrecht. En dat
is ook niet zo verwonderlijk, want zoals gezegd
worden een aantal belangrijke voorwaarden en uitgangspunten niet op het Binnenhof gemaakt.

STRIJD VOOR DE TOEKOMST
Duidelijk zal ondertussen zijn dat we niet alléén
tegen kernenergie vechten. Hoewel het natuurlük
voor ons een hele opluchting zal zijn wanneer
het atoo.programma stil gelegd wordt, hebben
We den ons doel nog maar gedeeltelijk bereikt.
Onze strijd is er een voor een de.okratiese en
V~11ige sa~e"leving en tegen een samenleving
waar niets boven winsten mag gaan.
Oe toepassing van kernenergie is van een in
ieder geval potentiële autoritaire~ meedogenloze maatschappij zowel 8en symptoom als een
gevolg. Oat autoritaire kan heel duidelijk zijn,
zoals in lenden als brazilië· en de sovjet unie,
maar het kan ook meer verborgen zijn zoals in
nederland. O. ont~ikk.ling.n rond kernenergie

Al met al zUn we gaan nadenken over middelen,
waarmee we op korte termijn het atoomprogra••a
stil konden leggen. Omdat we er geen vertrouwen meer in hadden dat overheid en atoo.lobby
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hun gezond verstand gingen gebruiken, mOesten
dat middelen zÜn waarbij we met de inzet van
Dna elgen lijf de stopzetting af konden dwingenWij waren niet de enige die vonden da~ de tijd
gekomen wa. voor direktere vormen van aktie;
ook anderen gingen daar mee bezig.
Na de teleurstellende besluiten in de tw•• de
ka.er over de uitbreiding van de ue bij Almelo
is er een groep mensen direkta aktie. bij allerlei atoamfabrieken ; •• 0 uitvoeren op basis
van totale geweldloosheid. Deze groep noemt
zich Breek de Atoomketen Nederland (aAN).
Die totale geweldloosheid komt er in de praktijk op neer, dat er geen verzet geboden wordt
als de politie je wegsleept of wegslaat en ook
dat gebouwen en hekken ongemoeid gelaten worden.
Er ~.rden mensen uastgeketend aan hekken en
er werden blokade's uan mensen geuormd om te
voorkomen dat er doorgewerkt werd.
Uiteindelijk zUn de resultaten die op die manier
geboekt werden dezelfde als di. we met de deMonstrati •• boekten: je krij~t u••l publisiteit
en j. kunt de .kb za uerbreden.

Natuurlijk is het ieders goed recht om je eigen
te stellen aan de aktiviteiten, waaraan je meedoet of waar je achter staat. Maar
he~ gaat te ver om een bepaalde metode, in dit
geval totaal 'geweldloos verzet, als enige toelaatbare vorm van direkte aktie t. promoveren.
Tenslotte moeten wtj niet inelkaar geslagen
worden omdat we opkomen voor onze rechten. De
Overheid moet het atoomprogramma niet beschermen tegen de bevolking, maar juist andersoml

'gre~zen

YOORSTEL TOT EEN OPENBARE TERREINBEZETTING

BAN
BIJ DE
UC

"aar als je doel is het atoomprogramma stil te
leggen, en dat is het doel van de BAN-akties,
dan levert het niet veel op. Je kunt met de
besta wil van de wereld niet verwachten dat ze
opeens gaan zeggen ftokee, nu stoppen we er mee"
als je daar gaa~ zitten en je laat je na een
poosje weer wegslepen og wegelaan.
Ook wordt door heel nadrukkelûk prinsipj.el
voor totale geweldloosheid te kiezen, de diskussie naar de geweldvraag verlegd. Dat is verkeerd, want je aktievorm is een ~iddel om een
doel te bereiken. En als een middel niet (meer)
blijkt te werken in de zin dat het resultaten
opbrengt, kies je een ander middel.

De konklusie die d~ gelderae groepen uit het
bovenstaande getrokken hebben is tweirlei, namelijk ten eerste dat je doo'r middel van dergelijke aktie. het atoomprogramma niet stil gelegd
'krijgt en ten tweede dat de diskussie over het
~el of niet toepassen van ~otale) geweldloosl"e1d de diskussie
heid de diskussie over de werkelijke problemen
gaat overheersen en de aandacht daarvoor in de
lJeg staat.
Uit de diskussies, die binnen de gelderse
stroomgroepen en energie komiteets gevoerd lijn
is, om daar verandering in te krijgen, het volgende voorstel gekomen:
_ we stellen een ultimatum, dat inhoudt dat
er begonnen wordt met de afbouw van het
nederlandse atoomprogramma, te beginnen
met de Dodewaardsentrale, die voor eind
september 180 stp gezet moet zijn;
- wordt daar niet cp ingegaan, dan zullen
we over gaan tot een openbaar aangekondigde en openbaar geörganiseerde
bezetting van het terrein rond de Dodewaardsentrale.
We' hebben, zoals al gezegd, niet voor het terrein rond die sentrale gekozen omdat we alleen
die dicht willen hebben; neast de argumenten
die in de artikelen voorin de brosjure genoemd
warden, geldt voor ons dat die sentrale bij ons

36
in de buurt s~aat en dat die daarmee een direkte bedreigina vaor ons vormt.

VOLLEDIGE OPENBAARHEID
De reden om voor te st~ll.n .en dergelijke aktie in alle openheid aan t. kondigen en te or-

ganIseren ls heel si.pel:

wij

staan voor een

rechtvaardige zaak.
We .aeten zoiets ook persé in all. openheid
aankondigen en organiseren, o_dat we daarmee
kunnen bewijzen dat we niet in het geheim allerlei linke sabotagedaden aan het voorbereiden zijn. linke dingen moeten we sowieso niet
doen. Wij hoeven en willen niet, zoals de ataoMlobby, stiekum in het donker allerlei .gevaarlijks uit t. broede"_
AII •• n dit voorstel lokt waarschQn1ük al .en
stroom van geruchten uit; hoewel je dat natuurlijk nooit helemaal 1n de hand kunt houden
moeten we wel zelf zoveel mGgelijk tegenwicht
bieden. En door alles in het openbaar te doen
kun je allerlei geruchten en aantijgingen weerleggen.
Door zo'n aktie openbaar aan te kondigen en te
organiseren maak je het verder voor iedereen
mogelijk dm Mee te praten en .e. te doen. Yent
betrokkenheid en demokratie bestaan all•• n wanneer je zel~ me. kunt praten en me. kunt be.lias.n over iets waar je achter staat of waar je zelfs
aan .e. wilt doen.
Deze opvatting ven demokratie en betrokkenheid betekend voor ons ook dat we bij de
voorbereiding en bij het eventueel uitvoeren VBn de aktie vaar iedereen, die achter
de doelstellingen daarvan staat. de mogelijkheden willen zlen om .ee te praten en
mee te besliasen. Dat betekent ook we, zeker
bij het uitvoeren van de aktie, die dingen

moeten doen waar de meeste over8en8te.~lng
Over bestaet. Er moeten geen 'koMmandanten l
zijn, maar ook geen menaen di. dingen uithalen die de meeste mensen niet zien zitten
en die hen ook nog eens in gevaar brengen.
OVER DE RISIKO'S
Een belangrijke vraag die zich bU e.n dergelUk
voorstel opdringt is of je niet enorme rlliko's
loopt, en Dok andere mensen daarmee opzadelt,
door een terrein bezetting bij ••n kern.entra1e uit te voeren. Ik zal het hier alleen nog
maar over de gever.n van een draaiende sentrale bij de voorgestelde aktie.
Op de eerste plaats stellen W8 niet voor niets
voor eerst een ultimatum te stellen, om daarmee
de overheid en de atoomlobby alsnog in de gelegenheid te atellen bij zinnen te komen.
Wij wil!en liever niet naar .en kernsentralel
~aar als er niet op dat ultimatum lngegaan

wordt vindt ik dat we wel m6eten.
En wij weten dondere goed dat een draaiende sentrale, net zo goed als een stilgelegde trouwens, bloedlink is. Daarom is het voors~.l ook
niet om de kernsentrale zelf en de opslagruimte. ~e bezetten, maar om het terrein daaromheen
te bezetten. Op dia manier kunnen we het personeel en de materialen, die nodig zijn voor het
doordraaien van de senttel. tegenhouden.
Alle. wat nod!g is voor de vei11ge afbouw moet
wel daargelaten worden. Op die Manier zUn de
rlsika 1 s, die een aktie bij een kernsentrale
met zich mee brengen. tot ••n minlmum te beperken.
Over andere risikats. zoale .en eventuele konfrontatie met .en politiemacht en de gevolgen
daarvan, wil ik hieronder uitgebreider _Un
standpunt weergeven.

ALS JE DAT NAARUJT JE
LAAT.'IT lIAG
ABSOLUUT .fET BEKEND
WORDEN.
LAAT HET LEK STf1

HDOfD

BUJ~U.

Een problee. det zich bij een dergelijke ektle
kan voordoen ia de inzet uan grote aant_l1en
"Obiele Eenheden Ret het nodige materie.I.
Voorop moet bij ons staan dat we abeoluut geen
knokpar~U met ".E.ers of •• ~ wie dan ook willen; wat wij willen ie .en veilige toekomst
wa.r we over mee kunnen besliesen. En daar
hoort kernenergle niet bij. "Bar daar ~oart DO~
geen politie bij die zich zander disku•• ie als
vschtrobottan l.at inzetten om belangen, die
de hunne an die van de rest van de bevolking
niet zijn, t. verdedigen. Haar taak is onder
andere de bevolklrg t. beschermen. Het is
daarom logla. dat de politie diegenen die kernenergie8entralee lR ten bouwen aanpakt en niet
diegenen dle door hun strijd tegen kernenergie
zichzelf en de rest van de bevolking prob~r.n
t. beschermenl

_ ..

~

_---------------.---------------"~-

De afgelopeo tijd is de M.F. regelmatig ingezet.
Het is rlaarbij vaak tot .en harde en bloedige
~&chtpertij uitgelepen die bet stadsbeeld vOor
een groot gedeelte bepaal~••
Aan de hand van~et bekende voorbeeld ~an het
kraken ~il ik duidelük maken hoe ik tegen dit
probleem aank~k;.
Er was en il$ in nederland een nijpende o1o.'oning_
nood, telwijl er teçelijker tijd een enorme leegstand is die ,rot.n~eels in stand gehouden
verdt om ~e prijzen en huren, en daarmee de
winsten Op' te drijven. Als je jarenlang in .,e"
kro1. woont~ of zelfs zonder woonruimte zit, je
al jarenlang op de een of andere ~achtlijst
~taat en je alleen voor te veel geld kunt wonen
is dat een reëel problee~. En als de ge8tgende
instanties aan die problemen niets doen. is
het niet verwonderlijk dat je een leegstaand
pand gaa,t kraken. Wanneer je dan uit da·t pand
gehaald wordt door de politie of door een
knokploeg, en dat gabeurt in de loop der tijd

een heleboel mensen zonder dat ze zich daartegen verzetten~ den verand.r ja niets m~er.
Zelfs niet ~eer aan je aigen yoonproblemen.
De enige oplossingen I di~ veor de problemen
geboden worden zijn oplossingen ~oor diegenen
diè belang hebben bij l-eegatand-: de spekulanten"
di. lak hebben aan problemen van mensen.
Wann.er de politie, .et inzet van all. middelen
de spekLlanten beschermt tagen de bevolking, 1n
plaats ven andersom dan zorg je ervoor dat ze
je er niet zo één, tyse, drie uit kunnen halen.
Niet omdat ja yilt vechten, maar omdat je wil
blijven ~onen en omdat je betaalbare woningen
Voor iedereen yil •
D~'rom wordsn ~eel kraakpanden gebarrikadeerd
en ook dáárom worden kraa~p.nden verdedigd.
Ik heb al duidelijk gemaakt waarom we nu .et
het voorstel Om een terreinbezetting openbaar
aan te kondigen sn openbaar te organiseren.
~et doel 1s ook hier pers. niet ••n kloppartij
of geweld uitlokken. W. hebben op allerlei manieren geprobeerd veor onz.lf en voor ons nagasJac~t eer. veilige en ~emo~ratieee toeko.st

te garanderen. We zijn telkens aan de kant gegaan als de politie ingreep of zelfs maar dreigde dat te doen. En zoe18 al duidelijk gemaakt
hebben
daar tot nog tOe wei')!g tot niets m,ee,
bereikt. En .et we bedoel ik niet alleen di.
..enaen, die aen allerlel aktivi tei t.en ·,m.egedaan
hebben, maar óDk ~i. ~eerderheid ~an de bevolking
die zich achter oqze eisen stellen.
Oe situatie.t. zo' langzamerhand zo uitzicht.loos geworden dat we Ons anderl moeten yaan opst.ll.n. W. kunnen Ons riiet meer permitteren
o. weg t. gaan 81$ det ona b,volen wordt. En
we kunnen ona het ook niet meer permttteran
voor de M.E. aan de kant te gaan. Niet omdat
we M.[.ers willen elaan, m.er omdat ~U ~p dat
.O.an~ de atoo.lpbby tegen ~e bevolking bescherMt, tegen de belangen van -de bevolking
sc~er•• n. o. ".E. la.t zich in zo'n geval zonder
.eer in zetten voor de belangen van de .too~
lobby, die blijkbaar z.lf het lef niet he.ft om
die zelf te verdedigen.

"f.
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te
maken. Waar het om gaat is dat die er
gewoor. zijn en dat daar geen r.ke~ing mee wordt
gehouden. Oát je geen woonrui~te vindt die betaalbaar iS t dát er geen werk voar je is, dát je
Over belangrijke zaken niet mee mag praten, laat
staan mee beslissen.

Opvallend is da~ na Bsn aan~al harde kcnfron~a
ties tussen ret name krakers en kr••ksters de
diskussie over het gebruikte geweld gaan en dat
aan de problemen waar het uiteindelijk om te
doen is (Yonlngnood, leegstand en epekulatle)
voorbij gegaan wordt.
Aan de ene kant is dat natuurlijk t. wijten aan

Bskalatie van geweld, waarbij datgene waar
het over gaat voor een groot gedeelte uit het
oog verloren wordt of waarbij de middelen het
uiteindelijke doel nl.t meer heiligen. Of dat
doen op een onduidelijke en ~akk.lUk manipuleerbare Ilanier.
Een duidelijk voorbeeld daarvan zijn de rellen
op Wonlnçlnnedag, 30 april 'BO, 1n AmsterdaM.
Wat begon met het kraken van wat panden in de
Kinkerbuurt en met het onbeheerste optreden
ven de nerveuze ~.E. eindigde met grootscheepse
rellen door de hele stad he.n. Iedereen deed
om een eigen reden mee. En het reit dat het op
di. Manier mogelijk werd iedereen al! rellentreppers af te schildere" werd dan ook grif
1I'1sbruikt.
En daar... zijn we op de belangrijkste reden voor
d. sentrale aandacht voor de geweldsdiskussie
gekomen. De aandacht wordt voor eea 'elangrijk
deel bewust op die geweld. vraag gericht en niet
op de werkelijke problemen.
Het is erg makkelijk om te zeggen dat die beWU5te rellenduidelljk maken hoe ondemokratiee, ja
zelfs terroristies so••ige men een en groepen
wel zijn. Natuurlijk hebben meneen, en met name
jongeren,meegedaan ook bij voetbal wedstrijden
'rotzooi trappen' diellisschienme.knokten omdat
er daar geknokt werd. Maar het is buitengewoon
tekenend dat all e argumenten om e~ t. zijn alleen maar verwoord worden als herrie willen
trappen, willen knokken om het knokken.
~.

Nie.and wordt geboren om rellen ~e trappen en
er wordt niemand geboren om alleen maar stenen
te gooien. Het is wat er met je gebeurt en wat er
er om je heen gebeurt dat je tot dergelijke
dingen aanzet. Ik weet dat het erg mooi klinkt
als ik zoiets zeg, maar het gaat er niet om of
je nou wel cf niet in staat bent om ter plaatse
je eigen problemen en onrusgevoelens duidelijk

En daar wordt niets aan gedaan; in plaats daarvan worden de rellen gebruikt om de volmachten
ven politie en justitie uit t. breiden.
Oe stemmen die bij de politie en in regeringskringen opgaan om daartoe te komen zün naar
mün mening verderfelijk en gaan volkomen aan de
werkelijke problemen voorbÜ. Er moeten geen
Maatregelen voor getrQffen worden waardoor de
politie a18 winnaar uit de slag kan komen en
er moeten geen maatregelen komen waarmee de
bevolking beter onder kontrole te houden is.
Er moet ervoor gezorgd worden dat de mensen de
straat niet meer op hoeven voor hun rechten en
niet dat ze de straat niet meer op kunnenl

Gelukkig ga.n er ook binnen da politie .t....n
op di. erop neer ~om.n dat de ma.aale inzet
van zwaar bewapende M.t••ra bij ontruiMingen en
de.o"strati.. v.r~ ••rd 1••
Ook daar wordt ingez1en dat dat
de probl.men alleen .aar groter aaakt. Ean aantal agenten weigert zich zonder verdere dlskuseie in te laten zetten om het b.staan van
allerlei wantoestanden te be.che....n.
~antoeat.nd.n die agenten net zo hard raken als
de reat van de bevolking.
De d18ku•• i~ over die maatschappelijk prDblemen
lIoet ook door politie.ensen ,gevóerd worden, dat
is hun goed recht a18 medeburger. Evenzogoed is
het hun recht te weIgeren zich te laten inzetten
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over alternatieve energiebronnen. over he~
energiebeleid en dergelijke. we zullen de
diskussies daarover blijven aangaan met wie
dat maa~ wil, we zullen ons op allerlei
manieren blijven verzetten tegen kernenergie en Dok daar zullen we over blijven praten met iedereen dIe dat maar wil.
Kortom. we blijven net zo hard door blijven
gaan als voorheenl
Een andere vraag die hiermee te maken heeft
is of het met een dergelijk voorstel wél luk~
om het keznenergieprogramma stil te leggen.
Al eerder werd van da BAN-akties gezegd dat
het op die manier niet lukt. Dat is uiteraard ges ver~Ut aan de BAN; de eisen die de
Ban stelt zOn gewoon terecht en de 8anmensen hebben natuurlijk het volste recht om
die op hun manier kracht bij te letten.
Het inzicht dat de stopzetting met inzet
ven eigen lijf zal moeten gebeuren Is ook
het 'onze; alleen de manier waarop de mensen zich op8~ellen ten opzichte van hun
'ontzetters' maakt hun vorm van verzet
nogal onschuldig. Het blijft nog ~teeds
mogelijk, voorzover het BAN dat niét wil, dat
de eisen

voor de bescherming van woningnood en spekulatie
van werkeloosheid, van kern~ap.ns en ook van
kernenergie.
Dat die diskussie ook goede resultaten kan hebben, is al een aantal keren aangetoond. Zo hebben bijvoorbeeld in greningen agenten geweigerd
Om op te treden tegen demonstranten die voorbereidingen voor de proefboringen verhinderden.
Ik s~el dan Dok vOOr da~ als agen~en bij een
dergelijke si~uatie dan toch in aktie willen komen. ze een snipperdag nemen (staken nogen ze
niet!) en aan de zijde van de demon_tranten gaan
etaan.

GEEN WANHOOPSVOORSTEL
Het voorstel van de gelderse groepen ia beslist ge.n yanhoopsvoorstel in die zin, dat
we in uiterste nood naar de hardste middelen
willen grijpen. Hoewel a! eerder is opgemerkt
dat we ons door de houding uan de ~verh.ld
en de atoomlobby gedwongen voelen een dergelijk middel serieus te overwegen, stellen
we ons juist ten doel zo beheerst en zo

weloverwogen mogelijk met dat middel Dm te
gaan.
Verder is het ook perse niet zo, ~at we
een dergelijk middel in de toekomst als enige
toepasbare aktievorm willen zien. Integende.l
we zullen blijven doorgaan met het geven van
informatie over de gevaren van kernenergie,

De BAN-akties zUn er 6f onduidelijk in aan
wie de eisen gericht zOn 6' ze moeten duidelijk geinterpreteerd worden als aan het
parlement gericht. En da~ willen willen we

6ók

nlot.

Maar da.rmee is natuurlijk nog niet gezegd
dat ean terr.inbezetting wel zal Blagen~
Waar het Dna om gaat is da~ de diskussie
over de (ker~ner9i.probl.m.ti8k en over
een niet-nukleaire toekomst verder te voeren en om tot oplossingen te kamen.
Ons voorstel gaat inderdaad verder dan de
BAN-ak~ieB zoals die er gewee.t zBn. En we
hebben ook aangeglSve·nwaal'om dat zo is.
U. weten ook niet af dit aktiemiddel de
goede resultaten zal hebben, maar we vinden wel dat we het moeten proberen.
Als we ons ~echt niet krijgen zullen we het
lelf moeten gaan halenl

ONDERSTROOM
IN'DNDERSTioDM WORDT EEN
SPESJAAL GEDEELTE BESTEED
AAN OE DISKUSSIES OVER HET
VOORSTELa LEES DAT DUS!!!

OE REST IS OOK BEST INTERESSÀNT IROUWENS.
LOSSE NRS.' fL. l,SO
ABONNEMENT'MINIMAAL fL.12,50
TOT HET EINDE VAN 'BO.
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