
------ ,Y:2.2E.,stel,_ van de Gelderse stroomgroepen en ener.-:;ieko,n itees. 

Jij stellen voor om aan de nederlandse overheid een ul ti;11atum te stellen. · lij eisen de stopzettin~ van het Jliotale nederlandse kerneaerc;ieprogramma, te begin> nen met Dode~·Jaard, en he1:>ben besloten dat de DodevTaa.rd-centréÜe voor het eind va.n septe1nber 19Lü e;esloten dient ·te zijn. Indien dit niet gebeurd, dan stellen wij voor om in de loop vc.n olctober een openbaar aangekondigte bezettingsaldie uit te voeren van het terrein waarop de centrale staat (dus niet de kerncentrale zelf). 

vlij motiveren ons voorstel als volGt: 
Dat kernenrgie gevaarlijk is hebben de e;ebeu.rtenissen in Harris~urg duideliji~ laten zien. Dat de atoornmaffia alle middelen in het werk stelt om de schijn op ·te houden dat het met de kernenergie 1vel goed zit, hebben we noe; onlangs geleerd met de ïG!lL.1~-affaire. Oo!~ is dat nu onlangs v1eer duidelijk geworden bij d-e brand in de opwerkingsfabriek in La i~agu.e. in Frankrijk. Kernenergie is een bedreiging voor · mens en miljeu en een bedreiging voor een demokratiese samenleving. Borssele en Dodewaard moeten diehts evenals alle andere onderdelen van het kernenerc;ie-prograr.m1a. Dat t·Ie dan minder elektriciteit zouden krije;en is een misleidend fabeltje van de atoom-lobby. Van de 15000 ~ 'J opgesteld~el':3k'.;rice vermogen is er een over kapaciteit van bijne. 6000 Ut. De .:::_ 400 i:t l·J die Dodewaard en Borssele 'leveren zijn dus overbodig. 
De anti-lcernenergiebewegine; voert al jaren een maatschappelijke diskussie. Hu komt de overheid met een zogenaamd Brede i>aatsc:lél.ppelijlce Diskussie !!let de bedoeling het kernener{:';ieprogramma er door te drukken. Deze is echter <. overbodig. ~lij gaan op onze eigen r.tanier verder met de diskussie over de energie-politiek en zijn b~reid die dislcussie om te ze·~ ten in handelen. 

- De aleties en demonstraties die er tot nu toe gel..reest zijn, en \-Taarbij tiendni2!enden mensen op de been geweest zijn om hun pretest tee;an l:ernenergie te tonen hebben welisvtaar tot e:i:'feld geh&.d dat een groot deel van de bevolkinc; zich tegen kernenerc.,ie heef·~ c;elc0erd, maar de overheid weigert d.e konse-kwe:tties daarvan te aanvaardeno· 

.. Gebleken is rlë:;l;. de. atoomlobby illeg~:üe he .. ndelingen verrivht om het kernenergie programma door te laten ge.a.n, bv . de kwestie van de s plijtstofstaven in Dode1-me .. rd. In zo'n situatie zijn wij van menine;dat een aktie als een -terreinbezetting eelegi tirneerel is. ~Jij ach·cen nu de tijd geleomen O!t1 zelf het ~teft in handen te nemen om een eind te mo.lcen aan he~ mens en miljeu gevaarlijke e:1. dus illegale kernenergi0proc;1~amm<->· 

Door onze erve.ringen hebben we c;P.lec rd dat >ve c ee!'l erJcel vertrou\'Jen hoeven te hebben in het parlement . Da.arbij kowt dat de belangen vf.'.n het bedrijfsleven die in het lcernenergiepro[.;ra'l!ma vooral veel geld r Hi!ct en alles dé.ár-van afhankelijk stel·~, termate verstrengel·~ is met clie van de overheid, dat Ne via die 'vee; geen e.fwi j zing van het kernenergie· proe;rw;uoa hoeven te ver\·rachten. 

- !le kondigen hot voorstel tot een terreinbeze·~J.;ine; openlijk aan, en zullen de verdere voorbereidingen eveneens in alle O!)enlteid doe·1. I8Jllers 1·1e hebben een meerderheid van de bevolking- achter ons Stél,?.n en hoeven dus niet, zor.üs de <'.toomlol)by doet uet ;niddelen als aohterbalcs'1eid en gehei,'lhouding ons doel te bereik en. ·Je brengen dit voorstel dan ook :r~u al in de openbaarheid zodél .. t we tijdens cli t weekend met zoveel JOO'•;elijk mensen daarover verder kunnen Praten en 1-Je een besluit kunnen nemen over de bezettLtgs-?..!ctie. • 
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D.~ .DI.::>._U6..;;U · --··--· -·-----
.De c'.is::-.1..ssie is o c;e<leelcl in 'Cuee o ·Hle ... üele·1. Ten eers·~e ~-Iilleil uij 0<;:11 ui tsr>rH-..!: over :1.et voorstel v n ète f~elderse st::."oomc.:.·oe_1en en .Eme:.."c;ie ~~.or.1i tees :e.t 'bet ren; c'.e terrei:1' e ~ttinc, en de O·?e;.'lbr <"•l'i:.eid è .. arvcn. _;)it !.can vie 09V':.':.:in~en O~' è'.e eer::rte ·jj .!ee stelli:1.:;-en. 
'l'en t~reode: c:-.ls je een Ol)enbare terrei:1be · etti:1~; niet iet :.1itten, :lillen \'re t·re·i;en Nellee manieren je df..n 7.0U ge 1>r·~.-;,j2~en Oï,, het ker:1ener. gieprogramme. stil te leg&,en - ( clislc . :)unt 2) De andere dis~cu.seie :t>unten zijn bel-.n.;;rijk om d.e invullin(; v;.:.n zo 'n eventuele terreiiüezetting meer vor.n te (;even. 

·JC.9.P.!Q:eet zie~~ v.:-.n de dif!_lcussie er als volp;t uit: je l:omt in klcL"le .~oP.:_>jes (.!, 15··2) m'3:r..sen) 1>ij ellrear, liefst met me:1aen "l'..it je eigeA.-:. pl~--.ts . Dit is makkelijk on né:. !1et tentenlcam:9 de dü~~-~asie verèter te voeren. in C:er-,e .:;-reepjes moe·t iemand verslag va.n é'.e diskussie c;even. Dë<.::.rvoor kan een V•.::rslac:;stensil bij de inform.a.tiest:-.nd en bij verschillende inenée:r;n.o.ie dë .t uitdelen, o!),:;ehé1.4.ld \·rorden. Ne de d:Lslcussie uorden de versla.r;en ingeleverd bij een s.coep w :n .-~~ 20 Joensen (bij de informe:ties·~e.nd). · .. o c::-a.ui·l zij een punt uitr:~e;\·-3,rlct heb~Jen \'lOJ:'dt ·lliervt.n :;,>len.-ür versle-g eeG.aa.n • . \.an ~le hand van de~e plenaire verslag~eving tlordt een slotverklaring gemaald clie de diskussie voorlopi(: zal afronden. J-Iet __ v_e_rvol_{l- .•..• • 
U:i.j ct~" in.:Co_ •..• tic~"-·i;::.ncl.. li5:;cn J; j~tt-m wr·.ar~ je ..j.e a.lv$1-s ... ~n !o.wt 

l~·-"~~-.. ~-..--._tr::e:'!f~e;:::n::·e;.::n ou pe:c- ::;>lë\c".tt> V0 .c'der te :1rl'\.:;en over de voorbereidinc; vP.n de oventuo:üo terrein1>ezet·tin~. Per ~)l~.e.ts u:oet iem<?.nd zich dan op:;even G.ls l::ontul-:tpcreoon. Deze :•1ersoon :wcft ~üs të~cl<: i:.forme.tic. vanuit st::>.'OOi•lt,r;:H)~1en en eaerc;iekO~tl. v~rder ci.oor te s 1clen na;.r de mensen uit o:-. ijn/ht'.ar r>l<\ate. Ovc!' drie wekcm is er é!.c:1 een verr·;~.<!eri::.•g v<:."1. !cont~kt~>0r~oncn (on tclc.nss·tellendon) Oï,l o;.> landelijk nivo de voorbereidincç van cle evt. tc:rrcinöezetting vorm te {;even. 
De dislcussie··mnten ------- - ---~·~~~ 1. :Jat vinc'. je Vé'.n het voorstel van cle r;elderse stroomcroe~m en e::1.ergie ko!,lo OT.l 

de ree;erLtG en de e>.toomütdustrio ~en ul tima.ttun ta stellen, Wf'.ari;1. r;oëist crord+. t!.?.t h~t nederlt>..ndse l~ernener~ie~)roer;.•.mna atilcele~d moet \·rorde:-1. E~t df',t voo:..· eind oopter·1hor 1900 de ceï.ttN·lc ~lij dodewë.arl atilt:;elegd lilOOt ~::ijn. D(".él.rbij Nillen \'tij st~rte•1 met da voor ·)creidizg vc.n eon ·terreinbo:;.;otti;lG bij clie oentrrüe die eiad olçl;~bc-r ui t [:,o :· voord ken t·wrclcn r.J.s voor~.>ij is r:;ct;c\a.J.l !'l.<;tn het ultimt'..tum. - een cvenJ~uelo tcrreinbc~ett Ltc; in alle onenbnr.rheid i'.an -~c !condie:;en en voor te burcid~n. 
2 • .. ls je een opOi1bt.:re tc:;rreinbe~e·hti.n:.; niet ::iet :-..lit·Len, lloo denk je do.n te kon,en tot een sto')~,ottilt(>· van het ndl. l:ernencrciepro?:rnmms. 3. 0:'1 welke ma."'l.icr •-;ou je \·lillen :comen to·~ het dae.d\terkolijkbc~~c'L t; en van het -terrein l'ond de oentrr.le. noc rca~eer ;je rüa men j e Hil verllim1cren op he·c J~errein ·to !c:omen. 

i!- · Hoe l.>creik je d:·.t "'oveel mcgclijk mensen .:>l::t i of r.1cc <>.v.n d& voor1)creitl.ing v .. n cca nvt .• tel'reiabe-..ettinc:. denk j ~ d;;..n. · 
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