Maandag 24 maart 2014:

Picket-line tegen de kernenergie-industrie:
NUCLEAIRE BUSINESS = NUCLEAIRE PROLIFERATIE !
Picket-line bij de internationale Nuclear Industry Summit.
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Op 24 en 25 maart is in Den Haag de Nuclear Security Summit. Deze grootste top van wereldleiders
die ooit in Nederland gehouden is gaat om het tegengaan van nucleair terrorisme. Tegelijkertijd en als
onderdeel ('official side-event') ervan wordt in de Beurs van Berlage in Amsterdam de NIS gehouden:
de Nuclear Industry Summit. Op deze bijeenkomst probeert de wereldwijde nucleaire industrie haar
blazoen op te poetsen en haar straatje schoon te vegen. Maar dit zijn juist de bedrijven die de verdere
verspreiding van nucleaire technologic en materialen actief promoten.
De bijeenkomst in Den Haag is symptoombestrijding van deze afwijking die in haar pr-variant
kemenergie heet. Het 'vreedzame gebruik van kernenergie' (zoals het dan genoemd wordt) zorgt direct
en bewust voor de technologie en materiaal die de grote internationale conflicten van de laatste
decennia (Irak, Noord-Korea, Iran) veroorzaakten.
Daarom moet een strijd tegen nucleair terrorisme en kernwapens een strijd zijn tegen
kernenergie. En daarom ook is het een gotspe dat als officieel programma van een bijeenkomst om
manieren te verzinnen om terroristen-geen-toegang-te-geven tot nucleaire-technologie en materiaal een
bijeenkomst georganiseerd wordt om die materialen en technologie te verspreiden. En dat het
Ministerie van Economische Zaken zelfs als sponsor van de NIS optreedt en de minister hoogst
persoonlijk de Beurs komt openen.
Daarom gaan we protesteren tegen de bijeenkomst van de bonzen van 's werelds belangrijkste en
grootste nucleaire bedrijven en de komst van minister Kamp.
Demonstratieve picket-line !
Wij willen de deelnemers en bezoekers aan de MS in de Beurs van Berlage duidelijk maken dat zij
werken aan het vergroten van het probleem en niet aan de oplossing ervan.
We willen dat op heel veel verschillende manieren doen:
* Draag je eigen steentje bij aan het verzet tegen de beurs en doe mee met het bouwen van een grote
muur waarop een aansprekende tekst zichtbaar wordt.
* Neem je favoriete afbeelding mee die de problemen van kemenergie duidelijk maken (poster,
tekening, etc).
* Deel flyers uit waarop steunbetuigingen staan van slachtoffers van kemenergie, van
uraniummijnbouw via ongelukken tot afvalopslag
* Maak lawaai op grote 'radioactief afval' vaten
* Wees er gewoon bij !
Verder zullen op het Damrak en Beursplein nog meer activiteiten plaatsvinden.

KERNENERGIE IS HET PROBLEEM, NIET DE OPLOSSING !
Op zondagavond 23 maart is er in Amsterdam een (film) programma over (de strijd tegen)
kernenergie. Er zullen slaapplekken geregeld worden.
Landelijk Platform tegen Kernenergie
Meer info via: www.stopkernenergie.nl

Neem contact op via: secretariaatlptk@gmail.com
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Ingevolge artikel 62 van de Wet Inlichtingen en Veiligheidsdiensten deel ik het volgende mede:

Op 5 maart 2014 werd in de Kargadoor in Utrecht een door de KRITISCHE STUDENTEN UTRECHT
georganiseerd debat gehouden, met als (hoofd) thema de NSS. Tijdens het debat waren er zo'n 30 40 personen aanwezig.

Het debat en de hele avond werd geleid door
van de KSU.
Verder waren er drie sprekers. Twee hielden er een verhaal over kernenergie on kernwapens en de
derde,
, over haar tijd als anti-kernwapenactiviste op de vliegbasis Volkel (het
ploegscharen verhaal).
Aan het begin van de avond werd gevraagd of er aanwezigen vertaling naar het Engels nodig hadden,
die konden dan achterin plaatsnennen. Uiteindelijk was er eon persoon die hier gebruik van maakte.
Ook was er een tafel van boekhandel de Rode Rat, met boeken etc. Men gaf aan de opkomst wat
teleurstellend to vinden. Er is in het geheel niet gesproken over contacten met buitenlandse activisten,
etc.
Er was een hele vriendelijk sfeer was en het merendeel van de bezoekers waren "jaren 60 hippies".
Naast de 3 sprekers werd er uiteraard gesproken over de NSS en de NIS. De hippies gaven aan een
picketline protest, met borden, to gaan houden tijdens de NIS in Amsterdam. De mensen uit Den
Haag wilden zich uiteraard met de NSS gaan bezighouden en gaven aan dat zij zeker voornemens
zijn actie to voeren. Ze hebben het Malieveld toegewezen hadden gekregen, maar dit is niet
acceptabel en men gaat zich beraden op een alternatief. Ook overweegt men een kort geding aan to
spannen tegen de gemeente. Den Haag vroeg de aanwezigen om suggesties m.b.t. de een
alternatieve demonstratieplek maar daar kwam niet echt respons op.
Behalve dit stukje, dat de mensen uit Den Haag de aangewezen plek niet willen accepteren en zelf
een andere zoeken, is er in het geheel niet gesproken over uit to voeren acties. Besproken werd dat
le er niet bij komt" en dat het dus weinig zin heeft iets to proberen. Er werd zelfs aan de zaal
gevraagd mee to denken over ludieke acties. In ieder geval nam het groepje uit Den Haag het
voortouw in de discussie over wat to doen tijdens de NSS.
Ook werd er gesteld dat het verzet tegen kernenergie in Nederland op een wel heel erg laag pitje
staat, zeker vergeleken met Be'gib' en Duitsland. Suggesties uit de zaal dit middels Facebook to
versterken werden met hoongelach beantwoord.

24 maart: protest tegen nucleaire industrie
NUCLEAIRE BUSINESS = NUCLEAIRE PRO LIFERATIE 1
i
Picket-line bij de Internationale Nuclear Industry Summit.
Maandag 24 maart 2014: 07:15 - 10:00 uur; Beursplein, Amsterdam
Op 24 en 25 maart is in Den Haag de Nuclear Security Summit. Deze grootste
top van wereldleiders die ooit in Nederland gehouden is gaat om het
tegengaan van nucleair terrorisme. Tegelijkertijd en als onderdeel (official
side-event') ervan wordt in de Beurs van Berlage in Amsterdam de NIS
gehouden: de Nuclear Industry Summit. Op deze bijeenkomst probeert de
wereldwijde nucleaire industrie haar blazoen op te poetsen en haar straatje
schoon te vegen. Maar dit zijn juist de bedrijven die de verdere verspreiding
van nucleaire technologie en materialen actief promoten.
We laten dat niet onopgemerkt gebeuren I
We gaan protesteren tegen de bijeenkomst van de bonzen van 's werelds
belangrijkste en grootste nucleaire bedrijven en de komst van minister
Kamp.
Demonstratieve picket-line !
NAlj willen de deelnemers en bezoekers aan de NIS in de Beurs van Berlage
duidelijk maken dat zij werken aan het vergroten van het probleem en niet
aan de optossing ervan.
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Ingevolge artikel 62 van de Wet Inlichtingen en Veiligheidsdiensten deel ik het volgende mede:

Inhoud verstrekking
Op woensdag 5 maart 2014 heeft in debatcentrum de Kargadoor in Utrecht een zogenaamd 'BAST/NIdebar plaatsgevonden, georganiseerd door de KRITISCHE STUDENTEN UTRECHT (KSU). Uit de
aankondiging op internet was bekend dat er over kernwapens, kernenergie en de NSS gesproken zou
worden.
De RID Midden-Nederland heeft vastgesteld dat het debat is bezocht door 35 a 45 personen.

(X1/11)
Er waren drie sprekers. Twee hielden een verhaal over respectievelijk kernenergie en kernwapens. De
derde,
vertelde over in het verleden gevoerde acties tegen de
aanwezigheid van kernwapens op vliegbasis Volkel.
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Het merendeel van de bezoekers bestond uit wat oudere mensen. Behalve over de drie hiervoor
genoemde onderwerpen werd er ook gesproken over de NSS en de NIS. Een deel van de wat oudere
bezoekers gaf aan een picketline-protest te willen houden in Amsterdam, tijdens de NIS. Mensen uit
Den Haag wilden zich met de NSS bezighouden en gaven aan zeker voornemens te zijn actie te
voeren. Zij hebben het Malieveld toegewezen gekregen, maar dat is voor hen niet acceptabel. Zij
hebben echter nog geen alternatief en vroegen de aanwezigen om suggesties.
Een van de mogelijkheden die ze zelf nog aandroegen, was het aanspannen van een kort geding met
als inzet een betere locatie, dichterbij de NSS.
Duidelijk kwam naar voren dat men het niet kansrijk acht om in de onmiddellijke nabijheid van de NSS
actie te kunnen voeren. Dit gegeven Iijkt tot een geringe actiebereidheid te leiden,

Mogelijke contacten met buitenlandse activisten zijn niet naar voren gekomen.

