
GROF GEhiELD TEGEN AKTIEVOERDERS 

Vannacht tussen half één en drie uur is op zeer gewelddadige wijze een 

einde gemaakt aan de blokkade van de kerncentrale te Borssele . 

Zondagochtend om 5 uur hadden mensen van BAN (Breek Atoomketen Nederland) 

en EKZ (Energiekommitee Zeeland) de toegangshekken tot de centrale voor 

ingaande w~rknemers afgesloten . 

De mobil e eenheid heeft gewapend met wapenstok, schi lden en honden de aktie

voerders bij de hekken weggeslagen . Zoals steeds bij BAN- akties het geval is, 

werd ook hier door de aktievoerders van elke vorm van geHeld afgezien ; zij ver

zetten zich alleen lijdelijk : de mensen bleven in eerste instantie zingend bij 

de hekken zitten. Daaop begon de ~.E . aan de mensen te sjo~ren en ze, door met 

\.Japenstok te slaan en te prikken , te schoppen en aan de haren te trekken, weg 

te \"erken . Hierbij \.Jerd ook aan politiehonden de ruimte gegeven om mensen aan 

te vallen . De aktievoerders liepen ingehaakt enkele meters voor het politie

kordon uit , Haarbij ze de M. E. tot rede probeerden te brengen . Maar door de 

kommandant werd telkens bevel gegeven de knuppel te gebruiken. 

Toen alle hekken "ontzet" waren, werden de aktievoerders in looppas voor de 

t'i . E. uitgedreven . Het resultaat: 8 men::,en zodanig gewond dat zij zich in het 

ziekenhuis in Middelburg onder behand~ling moesten stellen . Zeven van hen 

mede als gevolg van aanvallen van politiehonden . 

29 mensen werden gearresteerd en overgebracht naar bet speciaal voor deze 

gele~enheid heropende Huis van Bewaring te Middelburg . Veel bezittingen werden 

in beslag genomen of ve nield . Pers- , radio- en t.v. - verslaggevers en foto

Brafen werd, onder bedreigen met geweld, het Herk onmogelijk gemaakt. 

De vast~eketende aktievoerders werden gedHongen gefotografeerd, alvorens zij 

met behulp van slijpschijven Herden losgemaakt en gearresteerd. Ook hierbij 

werd aan haren getrokken. 

Borssele draait nog; het is dus niet de laatste keer geweest . 

OPROEP 

DOE t-1EE AAN DE DE!'-10NSTRATIE TEGEN BORSSELE VAN liET E.K . Z. OP 26 APRIL 

IN NIDDELBURG. 

Toon uw s~ ~~atie : 
BAN : ·Postbus 850, 

EKZ: Postbus 208, 

Deventer . postgirc 4187892 t .n . v. B. Turinj~~;:-------··11 

Middelburg , postgiro 3876001 t . n . v . BKZ , pl~ tt•v" ~~· '::: --J 
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