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Iedereen die min of meer tegen kernene~gie is ko~ten we in 
dit ste.ncil af mét AKB ( = Anti ~ernenetgie Beweg·ing). 

Die AKB dus past vrijwel ied.ere methode toe om van de boze 
atoomdroom af te komen. Maar hel, aas ma·ken we geen ·gebrUik 
van de " wapens" die de kernenergievoorstanqers (de atoom
lobby) zo goed. beheersen. Namel.i jk het ,speculeren met geld 
en grond , (en met de wei) Zij kopen delen van ons land op 
om daar kerncentrale' s .en wat dies meer zij voor troep op 
te plaatsen . (met het wetboek in de hand, het is tenslotte 
eigen grond) 
Maar dat kunnen wij ook . Wij kunnen ook speculeren(alterna
tief welleswaa;r). Wij kunnen ook grond opkopen en met het 
wetboek in de hand bepalen. dat die grond atoomvrij bl.ij ft. 
Nederland m2 na m2 atoomvrij. Heel nederlandlijkt ons wat 
onuitvoerbaar. Maar des al niet te min .kunnen we syu~b'olies 

met een stuk er van beginnen . 

ATOOMV·RIJSTAAT 
Wij hebben een coöperatieve veren iging opgericht (~emokra
tie$er dan een. stichting) die als doel heeft een stuk grond 
atoomvrij te kopen . Dat stuk grond (lief~t met bebou•ing of 
bestemmingsplan) zoeken we in e~rste instan-tie bij Dodewa~rd 
maar mocht d·at niet lukken, dan kan de vereniging beslu i teli 
uit te wijken naar Borselle, Almelo of de noord oost pold e;r . 
(atoomobjekten jammer genoeg) oa·t land moet uitgroeien tot 

sym):>ool van de AKB. _ -------~-
Op dat land stichten we namelijk (met v~t~~ ··-J·l 
"atoomvrijstaat ". Een superdemokraties o:!~t;te.) · '! '-·•• 

de hel ft plus een regeert, maar waar be !'Ree& atet---+t.t• t 
p.-rr 'konsen.sus genomen worden . ~ -~ ww ••• •:.=j 
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nu beginnen, straks kopen 

In deze atoomvrijstaat kunnen we kamperen, een vriendschaps
huis bouwen (zoals al op het land van boer Maas in Kalkar), 
naar hartelust experimenteren met alternatieve energiebron
nen en peilingen verrichten. Mocht een naburige kerncentrale 
wat straling lekken dan is de vereniging in haar atoomvrije 
grond belangen geschaadt en kunnen we dat onding aanklagen. 
En verder is het een altijd aanwezige zichtbare dreiging 
voor de atoomlobby. 
Immers het is ook een konstante uitvalsbasis voor akties, 
want kamperen die mensen er nu voor de lol of gaat er een 
aktie plaatsvinden, de kleur van de tente.n verraadt het niet: 
ledereen is welkom om mee te bouwen; te trainen, te produce
ren, te regeren, te leren of zo maar wat te "wonen". Een 
land. dus waar alle AKB-ers, ongeacht hun aktiemethode en 
filosofieën elkaar kunnen ontmoeten en samen vorm kunnen 
geven aan hoe het wel moet. 

NEDERLAND 
GEENATOOM 



ATOOMVRIJ 
Die "atoomvrijstaat" is er nog niet. Er is zelfs 
stuk land gekocht. Er wordt al wel naar gezocht, maar kopen 
kan pas als de vereniging groot genoeg is. (minstens 15.000 
leden !) ln de vereniging is dan ook genoeg kennis aanwezig 
om de nodige vergunningen bij elkaar te krijgen voor bewoning 
met tenten en eventueel barakken mogelijk te maken. (en de 
konsekwentles te overzien van illegale bewoning, als de 'ver
gunningen geweige·rd worden) 
Samen staan we sterk en vele aktievoerders maken licht werk 
en als onze vereniging groot genoeg .is kunnen we de plaatse
lijke overheid steunen in h.et nemen v.an positieve beslissing
en. Daarom gaat de atoomvrijstaat nu al van start, maar zal 
het land in 1982 gekocht gaan worden ! 

voor 10 piek 1m2 atoomvrij 
Iedereen kan lid worden van onze vereniging. Voor .10 gulden 
(voor de rest van je leven) ontvang je een paspoort voor de 
atoomvrijstaat· en een bewijs dat er· snel 1 m2 land atopmvrij 
gekocht wordt. en verpacht wordt aan jou. 
De atoomvrijstaat zal zelf worden onderhouden door het afge
ven van ··nachtvi'sa". 
De pasp.oorten kunnen overal en nergens (alhoewel nergens) ver
kocht worden, via bladen, basisgroepen, milieugroepen, winkels, 
op akties en in marktkramen. Kortom een tijdloze aktie waar 
iedereen aan mee kan doen. 
Zelfs al zou heel Nederland atoomvrij worden, dan nog bli~\'en 
de atoomvrj jstaten een tastbaar bewijs van het verz·et. Daar 
werd gezamelijk begonnen ons lan<i vrij te kopen. En we hou
den er een mooie alternatieve kamping aan over. 
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KERNENERGIE 

MIIR HIEl 

augustus 
:Pas om en Qflbij 14 augustus zullen de paspoorten, folders en 
posters etc. klaar zijn waarmee de aktie goed van start kan 
gaan. Toch kunnen er nu al bestellingen (en betalingen) gedaan 
worden. Groepen die paspoorten willen gaan verkopen mogen 
1 piek per paspoort zelf houden om hun aktiet:ot te spekken. 
N,aast de paspoorten zal de Atoomvrijstaat een kwartaalblad 
ui,'t, geven met nieuws en jaarverslagen- van en over de vereni
ging. (de atoomvrije, /7,50 per jaar) 

Vooi" bestellingen: 

Kollektief r.-apenplan 
r 

Polfitbus 780 
Sit'tard. 

Voor giften en aanbetalingen: 

Giro: 22 38 597 
t.n.v. Atoomvrijstaat te 
Sittard. 
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