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I n ons land kan men om klemmende redenen voor of togen het gebruik
van k ernenergie zijn.
In ons land kan men op indringe nde wijze hetzij voor h et ene
hetzij voor het andere standpunt op~ome n.
In ons land leven wij in een democrat ie. Die mag dan wel voor
verbeterin g vatbaar zijn maar dat ne emt niet weg, dat wij in een democratie leven.
In een democratie
nooit tegen mensen.

strijden 1tij al tijd vóór o f tegen een zaak maar

De actie van een blokkade is een strijd tegen een zaak en wel:
tegen het gebruik van kernenergie .
Tot nog toe hebben wij dat in Dodewaard dràemaal meegemaakt. In de
praktijk zijn deze acties echter wel tegen mensen gericht gewees t. De
bevolking van OOQewaard en in het bijzonder de werknemers van de centrale
hebben dat aan den lij ve ondervonden. De laatsten zijn tot driemaal t oeom het vriendelijk uit te drukken - in hun bewegingsvrijheid beperkt.
Tot driemaal t oe is u de vrijheid van blokkeren gegeven ten kost e
van de vrijheid van anderen.
Ook voor een overheid, die tolerant wil Z1Jn, ligt erge ns een grens
n.l . daar waar personeel verhinderd wordt het werkterrein te b etreden
of dat te verlaten.
Na drie blokkades is die grens in Dodewaard bereikt . De overheid zal
thans tot taak h e bben het personeel de vrije toe- en afgang tot de cen trale te verzekeren.
Ik ver zoek u dat niet in de weg te staan. Mocht ik u onverhoopt
hiertoe niet bereid vinden dan staat mij helaas geen ander middel ten
d i enst ~de politie in t e scnakelen . Laat u het echter niet zo ver k omen.
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Mocht toch optreden van de politie noodzakelijk zijn, dan doe ik
gaarne een beroep op de achtergronden van waaruit u a ctie voert: een
maatschappij zonder kernenergie, een maatschappij met een menselijk gezicht,
een maatschappij zonder geweld .
Evenals in het verleden - ik verzeker u dat nogmaals - is de politie
niet op geweld uit. Als u dat ook niet bent kan ook vandaag uw actie zonder
geweld verlopen.
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Laten wij daar met
De wnd.

