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De t egens t e l l i ngen in de AKB zi j n nog niet
weg: I ntegendeel, vooral de verkiezingsakti e
lijk t heel wat oud zeer op te roe pen en de
polar i sa t i e aan te scherpen . Publ ikaties
vers us politiek beinvloeden, wie hee f t er
ge lijk , wie bereikt het meest? Dit blaadje
spreekt zich e r niet over uit!

De verkiezingskoorts is be 
gonnen . Zowel vanuit de
pol itieke partijen zelf als
vanui t de groepen bezig
met de campagne ·Stem te
gen kernenergie, kies voor
het Mili eu · .
Waar zal dit al les ons
brengen : Een nog grotere
overwinning van de PvdA
dan bij de gemeenteraads
verkiezing . En dan• • • • •
Afwachten, hopen of aktie
voeren?
In ieder geval is weer
eens, nu uit berekeni ngen
van de hand van H. Dam
veld . gebl eken en bewezen
dat de sluiting van de
kerncen t rales ni et al leen
veel goedkoper is dan
voorgesteld door de cowm.
Beek ( '83) maar zelfs gel d
op kan leveren ! !
Dus. behal ve he t t egenhou
den van de ni e uwe, moes ten
we ook maar weer eens be 
zig gaan met de slui ting
van de oude . en niet wach
ten t o t de gewone , offi 
ci ële s l ui t i ngsdata •• • ••
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Verslagje Diskussiedag Basisgroe
pen Tegen Ker ngeweld en Hil i t a
r i sme.

Na de akties i n Moerdijk (okt .
1985) voor he t ee rst dat er weer
veel bas i sgroe pen bij e lkaar za
ten . Aan de hand van vantevoren
geschreven stukken zou 'gedi skus
s ieerd worden over een aantal
punten:
1. Evaluatie van de afgel open pe

riode
2. Strategie? en zo ja. wat dan
3. Gaan we ons op een bepaald

doel r ichten gezamenli jk
4 . De wensel i jkheid v. e . nie~w

Landelijk Overleg en de i n
vûlling daarvan .

De opkomst was groot, de verwach
tingen lagen beduidend lager.
Ruim honderd mensen uit werkelijk
het gehel e land vonden het ook
nodig om over (een aantal van)
deze di ngen t e praten. Ook nu
bleek veer dat een dag te kor t
is. Een aa ntal zaken werd niet
goed uitgewerkt .
Wel is i.i.g. besloten een ni euw
L.O. te s tarten, niet zo frekwe~

(eens in de 1, à 2 maanden ) waar
ruimte is voor uitwisseling. i n
houdelijke diskussie en voor het
bespreken van aktievoorstellen .
die niet daar gemaakt worden
maar ui t een plaa t selijke groep
moeten komen.
Deze L.O. ' s vor den el ke keer
voorbereid door een ande re basis-
groep en voorafgaand aanh_ ,;e~t~LO~~~~1
ve rdt er ee ttEf......._ _ _]
s tuu rd met skussiest~kken. a~-~ l ~

t i eversl ag eli '~é~·'iirakiib;:h~.~
info over • ~---~. I

www.lekc org
Gadil'l;loli~p... r t4 ?Dl ..1



Landelijk Anti-Kernenergie
Archief Ede

a

dan 50 waterkanonnen met CS
en ON-traanges zorgde voor een
tot nu toe in de Bondsrepu
bliek ongekende solid~riteit

tegen de politie.
De AKB/anti WAA-beweging bloeit
weer op. Alleen in de afgelopen
twee maanden ontsonden meer dan
50 nieuwe groepen in de regio.
Een goede voorbereiding op
het pinksterweekend, waarin et
telijke kampen en een groot fes
tival moeten plaatsvinden.

Franz
DFG-VI Offenbach

Na jarenlang van verzamelen,
lezen, knippen, zuchten en
zwoegen is het dan bijna zo
ver: het anti -kernenergie
archief gaat binnenkort open
voor "publiek".
De bedoeling is dat er voor
lopig 1 x per week spreekuur
wordt gehouden en dat het wat
vaker telefonies bereikbaar
wordt.
Alles wat je nog eens op wou
zoeken, geschiedenis, voor
scripties, rapporten, buiten
land, noem maar op: het is er.
De preciese openingsdatum zal
in de officiële en niet-offi
ciële pers bekènd worden ge
maakt. Verder is er een folder
in de maak die aan groepen en
organisaties rondgestuurd wordt.
Meer hierover meer in de vol
gende OPstart.

WAAckersdorf
De duitse bondsregering heeft,
samen met de Beierse landsrege
ring, besloten om de geplan-
de opwerkingsfabriek in Wackers
dorf te bouwen omdat daar de
politieke haalbaarheid groter
scheen dan in Niedersachsen,
waar er eerst een gepland was.
(minister president van Nieder
sachsen Albreeht: "die WAA ist
in Gorleben politiseh nicht
durchsetzbar")
Met het begin van het rooien in
december, met de ontruiming van
de huttendorpen en het arres
teren en vastzetten van meer dan
2000 mensen, debouw van een 2,80
meter hoog, 30 centimeter dik,
bijna onneembar hek vroeg de
beweging zich af of dit dan
niet uiteindelijk de nekslag
voor hen zou betekenen.
Het was immers duidelijk dat de
WAA noch met legale, noch met
illegale middelen in Beieren te
gen te houden zou zijn. Hooguit
zou de bouw vertraagd kunnen
worden.
De paasaktiviteiten waren daar
om voor de tegenbeweging een
test.
De vredesbeweging, die altijd
een grote afstand had gehouden
tot de AKB, orienteerde haar
achterban in heel Beieren op
de paasmars naar Wackersdorf!-
een ware sensatie.
Drie dagen voor de mars nog
hield de politie rekening met on
geveer 10000 deelnemer*s. Uit
eindelijk werden het er 80000.
Dezen hoorden niet eens de ge
bruikelijke speeches aan, maar
stormden meteen massaal naar
het hek.
Dat was des te verbazingwekken
der omdat de dag ervoor meer
dan duizend mensen 150 meter
van het hek beschadigd hadden
en bij de daarop volgende raz
zia's 150 mensen opgepakt wa
ren.
De hoop van de machthebbers:
de isolatie en splitsing van
de tegenbeweging ging niet in 0
vervulling. In tegendeel, de
vier uur lange inzet van meer

Opgave en info: 020-221366
(Johan Bakker)

Stem Tegen Kernenergie. kies
voor het nU Heu

En al ging iedereen om 6 uur
plotseling gehaast weg, iedereen
was behoorlijk positief over de
dag: Mekaar zien en horen dat. er
veel gebeurt werkt inspirerend.
Het volgende 10 is een heel week
end: 24 en 25 mei op de Paasheu
vel.

Het startschot voor de aktie
werd zaterdag 5 april gegeven
met een landelijke manifestatie
in Utrecht. Ongeveer honderd
mensen, waaronder veel van
plaatselijke en regionale groe
pen waren er.
's Morgens werd aan de twee
jongste kiezers van Nederland
(net 18 geworden) de verkie
zingskrant aangeboden.
Tegen de middag ging de meute
in een grote optocht, onderweg
affiches Plakkend, naar de Dom.
Bovenin de toren verscheen toen
het inmiddels bekende spandoek:
kettingaktie tegen kernreaktie.
Maar ja, de Dom is groot, het
viel dus niet echt op. Een zak
met strooifolders werd ver
spreid over Utrecht-West (Oos
tenwind).

's Middags werd de aktie voor
bereid in werkgroepen. Heel
veel groepen zijn al van plan
één of meer akties te doen:
in Zeeland wil men voor de
deur van de PZEM een bodemloze
put graven, veel groepen gaan
ook met informatiestands staan.
Op 21 april is er een spelmani
festatie op het Binnenhof, met
o.a. een zeskamp tussen "afval"
plaatsen. Iedereen wordt opge
roepen op die dag een eigen
(prik)aktie te doen.
Verder is er nog de fietscam
pagne "trap mee tegèn kernener
gie".
Start op 8 mei in Borssele, vo~

de deur van Eversdijk van het
CDA, slot in de Eemshaven op 13
mei, tussentijds op- en afstap
pen mogelijk (zie aankondigin
gen).Rampenplan zorgt voor het
eten. Voor slaapplaatsen wordt
gezorgd. Opgeven voor 23 april.
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AANKOND IGINGEN

UIT DE PERS

~ilieudefensie, April 1986
De stoelendans om de nieuwe
kerncentrales; Kema rapport
cijfert milieugevolgen van
een kernongeluk weg.

VREDESAKTIEK[!!l

Nee. een abonnement

Artikelen over ideeën en
aktie-initiatieven van de
vredesbeweging en anti-mi
litaristiese beweging; ar
tikelen waarin de machten
die verantwoordelijk zijn
voor de wapenwedloop, mili
tarisme, ekonomiese uit
buiting en andere onder
drukkende strukturen in het
westen en in de 3e wereld
worden blootgelegd; en nog
veel ..eer.
Vredesttijd is strijd tegen
de bestaande machtsstruktu
ren.

Neem een abonnement door
overmaking van f 15,- of
meer op giro SS3B149 tnv.
Vredesaktiekrant te A'dam
ovv."abo 1986". Of bestel
een proefpakket je tagen
verzendkosten door overma
king van 1 2,30 ovv."proef
pakket".
Voor wie er snel bij is is
er nog een ex. verkrijgbaar
van nr. 12, 13 of 1. met
CID-dossier i f 2,- per st.

fIIilieudefensie zoekt .ensen
die .ee wIllen helpen een
aktie voor t. bereIden ver
gelijkbaar .et dIe in Den
Bosch vorig jaar.

Infol Johan, 020-221366

LPTKI zatardag 26 april,
PSP-pandje Oudegracht
243. 11 uur

sport en .pell Nanife.tatie
.et o.a. zeskamp op
het Binnenhof, Den
Haag. Overdag;
inl. 020-221366

fIID april/ui nr.

Verkiezingen en kernenergie.
Hoe stemden de pol.partij~

de afgelopen 4 jaar7
Wat zeggen ze ovsr de ko
mende 4 jaar7
Conclusies van de werk
groep "Illaak er een punt
van".
Interviews met .ensen uit
de AKB over (anti-)kernener
gie en (partij-)politiek.

Splijtstop, april 1986,

liet in zee, niet op land
en ook niet in China: over
"tijdelijke" opslag ven
kernafval in de diepzee;
kernafval is geen milieu
probleem maar handel; Win&
scale at last; Afval-oven
lost niets op: over de
nieuwe verbrandingsoven bij
Dodewaard; Oe zwakke plek
van Kalkar; Het begin van
een bom: over superphenix;
Tros gaf onjuiste opiniecij
fers; SEP onder hoogspan
ning; Toen er nog bos wasl
over Wacksradorf; In de
aanbieding: Olie; Wees niet
bang voor vuile handen:
over aktievoeren tijdens de
verkiezingen; kerncentrale~

ongedekte risiko'sl Zeeland
hoopt op solidaritei~.

Basisgroepen : diskussie
weekend 24 en 25 .ei
Paasheuvel Vierhouten
085-51.957 (vrij 2-5)

Trap .ea tegen kernenergIe,
fietstocht van 8-13 .ei,
progra..a. 8 .ei start in
Borssele, via Waansdrecht
naar ~oerdijk. 9 ••i.
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Allicht - ~aart/aprll 1986

lIIijn stem tegen kernener
gie; WAA-NEIN: over Wack
ersdorf; Onvoltooid verle
den tijd: kweekreaktor Kal
kar knokt voor vergunnin
gen; kernenergie en zure
regen I het energiebeleid
van dit kabinet; Proces in
wording I kernener~ie groot
scheeps onderzocht door we
tenschapswinkels; de Force
de Frappe nucleaire: Fran.
pogingen om hier kerncen
trales te mogen bouwen?

Afval 33 (april 1986)

Veel over kern-energie:
Het uitmoorden v.e. volk;
hoe de Hopi-Indianen t.b.~

uraniumdelving van hun he~

lige gronden verdreven wo~

den;
2 technische artikelen
over de Brit.e atoom-indu~
trie en de ongelukken in
Sellafield,
Verslag basisgroepen-dis
kussiedag in .aart j.l.

Vredes Aktie krant 19
l·aut-april)
Verhaal over de bemoeie
nissen en lobby van het
West-Duitse bedrijf 5ieme~

met de nieuwe kerncetrale
orders.

Stopkontrakt 16, .èi 198&

Straling; achtergrondarti
kel; kernenergie in België
en de relatie met aardgas;
Bijlage: giroblauw-akties
in Nederland; de nieuwste
ontwikkelingen.

Nieuw materiaal

Stem tegen kernenergie:
- poster
- stikker
- strooi folder

krant (tijdelijk uitver
kocht)

Bestellen bij l'Iilieude
fensie, 020-221366
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KOLOFON

OPSTART. infobulletin
op initiatief van ~et

LPTK~ Geschreven voor
en door groepen die
aktief (willen) zijn
in de anti-kernenergie
strijd.
Redactiemede~erkers:

Jas Verhoeff en Peer
de Rijk.
Redactie. uitgave en
drvk: Aktie Strohalm.
Oude Gracht 42, 3511
AR Utrecht, tel. 030
314314.
Opstart zal ongeveer
10 x per jaar verschij
nen.
Ondertekende stukken
zijn voor de verant
woordelijkheid van de
schrijverssters.
Wij behouden ons bet
recht voor artikelen
te korten. De inhoud
zal zoveel mogelijk
recht worden gedaan.

L---------__J
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