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"ANTI-KALKAR"-DEMONSTRATIE
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De demonstratie
Op 2k September a.s. zal in de Westduitse plaats Kalkar,
ongeveer 30 km ten oosten van Nijmegen, aan de Rijn, een demonstratie
worden gehouden tegen de bouw van een z.g. snelle kweekreactor.
De organisatoren verwachten een deelname van minstens 30.000 personen.
De betoging valt uiteen in twee ..delen: een manifestatie in de
ochtenduren op het marktplein van Kalkar en een mars, die om 1^.00 uur
vandaar vertrekt naar het terrein van de tegen de reactorbouw procederende landbouwer MAAS.
Daar aangekomen zullen de deelnemers worden toegesproken door
vertegenwoordigers van de organiserende

groeperingen, die overigens

nadrukkelijk hebben laten weten niet tot bezetting van het terrein
te willen overgaan. Een eigen ordedienst meet er voor zorgen dat het
niet tot ongeregeldheden komt.

/'
De organisatoren
Initiatiefnemers van de betoging op 2M September a.s. zijn voor
Nederland het Landelijk Energie Komitee, LEK, en voor Duitsland een
twintigtal "Burgerinitiativen" uit de deelstaat Nordrhein Westfalen.
Als contactpersoon treedt, blijkens een artikel in "Het Vrije Volk"
op Ruud BOKKERINK, decent te Nijmegen.
Het LEK, begin 19?6 tot stand gekomen, is een instrument waarvan
de aangesloten organisaties zich kunnen bedienen om - met behoud van
eigen zelfstandigheid - bepaalde activiteiten naar voren te brengen
en een bredere basis te verschaffen. In zijn algemeenheid stelt het
LEK zich ten doel:
1. een ecologisch inpasbare energieproductie en -consumptie;
2. een zo groot mogelijke beperking van en besparing op het energieverbruik;
3. participatie in de besluitvorming rond de energievoorziening.
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Tot de organisaties die deze doelstellingen, in december 1976
geformuleerd, hebben onderschreven, behoren voor zover bekend:
- Aktie Strohalm;
- Gezamenlijke Energie Komitees Zuid-Nederland;
- NIVON (Nederlands Instituut voor Volksontwikkeling en Natuurvriendenwerk);

- PPR;
- PSP;
- Vereniging Milieu Defensie;
- Stroomgroep Stop Kalkar/Kernenergie';'
- Landelijke Vereniging tot behoud van de Waddenzee;
- VWO (Verbond van Wetenschappelijke Onderzoekers).

'-

'

;. •

Andere deelnemers
Aangenomen mag worden dat veel ongeorganiseerden aan de betoging zullen deelnemen.
De CPN en aanverwante groeperingen hebben tot nu toe geen activiteiten ontwikkeld voor deze demonstratie. Aangenomen wordt dat
deze partijzich concentreert op haar manifestatie van 17 September
en op de eigen campagne tegen de neutronenbom. Bovendien zal de CPN
willen voorkomen door eventuele gewelddadigheden tijdens de betoging
in Kalkar gecompromitteerd te worden.
De Nederlandse trotskistische groepering Internationale Kommunistenbond zal samen met haar Duitse zusterorganisatie

Gruppe •

Internationale Marxisten, middels een pamflet tijdens de betoging
haar standpunt over kernenergie verduidelijken.
Over deelname van Nederlandse maoistische organisaties is nog
niets bekend.
Gelet op de demonstraties in Brokdorf en Malville, mag aangenomen worden, dat Duitse mao'isten aan de betoging zullen deelnemen.
Vermoedelijk zal getracht worden ook Belgen voor de betoging
te interesseren. Deelname van groepen Fransen is waarschijnlijk.
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- 3Geweld
Blijkens uitlatingen van o.a. Ruud BOKKERINK wordt er rekening
mee gehouden dat het tot een gewelddadige confrontatie kan komen,
die slechts te voorkomen zou zijn indien de betoging elders of in
het geheel niet wordt gehouden.
Overigens stellen organisatoren zich .ook nu weer op het standpunt dat wanneer het tot gewelddadigheden mocht komen, de autoriteiten mede verantwoordelijk zijn, vanwege de genomen en te nemen
"provocatieve" beveiligingsmaatregelen.

30 augustus 1977-

VERTROUWELIJK

