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Tegen kcrn~nPrgic z1 Jn en da.'H'tegen nog akt1es onder·n~r.~cn
ook , dat brengt risikoos en konsekwenties met zich ruee.
Dat. L> de ervaring van 3 " !:>top Borssele"-ledcn .
In het kader van de "Dode\o>aar·d-gaat-Dicht 11 \o~eek (vorig jaa:·
september) had "Stop Borssele" onder andet•en op haar prCigl'arl':
vi~ affic~jeo de bevolking oproepen mee te doen aan oe verbrt:ikersstaking
(weigering atoomstroom) op 25 septc~ber .
Dat de "gezagsbewaë>rder·s" Çezc groep en haa;• ~kt i vit ei ten nau:dettend volgde, bleek bij deze (plakiaktie.
'
!Jog voor·
dat. voornoe•ndc 3 "plokk€'rs= :'ich op 1-.!eg «:Jnden
begeven naat• hun doel(e~) w~~den zij ~taand~ geho~dfn ën
meegenomen naar het. pol i ti ebUJ'O met. als ge\'olg:
EEN DAGVAARDING.

.

Woensdag 3 febru·1ri a . 3. om oe . 30 uur zullen dP ''3"
zich-in de Rechtbank, Balans 11 te Middelburg- moeten
verantwoorden voor· "pog1 ng t;ot plakken".
In de dagvaarding wordt met geen woord gerept over de (politieke) motieven
var. hun

11

pt.:>gi n/.) 11 •

r·len do··t. het voorkomen alsof deze mensen loutnr uit banaliteit
dktie w1ldcn ~aan ondernemen.

~en

plill</klad-

OndankH dat de Offlcier van JustitiP zal tl'acht..cn de "3'' hun po.a:ing aüJ een op
~ichzclf staand delikt aan te melden , zal niet vct•hinderd kunnen worden , dat
de moti f'wen van het aktic•-voeren t e~en kcrnenPrgi e aénl de orde
komen.
Motieven als:
- konstante bedreiging van ons leefmilJeu door• kernenergie;
verhoginR van de natuurlijke achtergrondsstraling (tijdens "normaal" bedrijf);
- direkte bestraling en besmetting bij ongelukken door menseliJk falen en
techniese mankementen (Ha r risburg
produktie van plutonium : gronds ..ot voor atoombosr:mcn;
De kerncentrale zal biJ oorlogsdroo._gilló een strategie~ doPhlit worden (Irak);
na t•uirn 30 jaar onderzoek· is er nog t.tecds geen afdoende oplossing voor het
r·adio-akt ieve afvnl

Woensdag zol duidelijk g~maakt worden, d~t heL varzet
tegen kernencr·gie n1et onderdrukt kc?n worden middel ~•
een lullig proces voor de rechtbank.
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