
PERSVERKLARING NAAR AANLE IDING VAN DE ONTRUIMING VAN DE B.A.N.- AKTIE IN DELFT 

Bij de ontruiming zijn ongeveer 50 H.E.-ers betrokken geweest . 

Ook de ' gewone' pol i tie heeft aan de ontruiming deelgenomen. 

In tegenspraak met alle politie-berichten i s er wel met geweld opgetreden. 

Er is gebruik gemaakt van een soort wurgstok die om de benen of de kelen 

van de mensen werd gedaan, zodat de po l itie ze sne l (e.n pi jn l ijk) kon weg

werken . Dit i s door de pol i tie op de radio toegegeven. Hierdoor zijn 

verschillende mensen gewond geraakt. 

Ook tijdens het wegs lepen van mensen over de weg ZIJ n een aantal mensen 

licht gewond geraakt (verrekte spieren, schaafwonden en mensen zijn geslagen) 

Er zijn twee mensen gearres t eerd . 

Tijdens ~e arrestatle van deze mensen is er geweld loos verzet door voor de 

overvalwagens te gaan zitten . De politie heeft door met auto's op de mensen 

in te gaan rijden, en door met de wurgstokken mensen weg te slepen, de weg 

weer vrij te maken . 

Al eerder op de ochtend is geprobeerd het IRt-terre in te ontruimen. Aan de 

aktievoerders/ster s werd gevraagd om 4 tRI-medewerkers, onder begeleiding van 

BAN-mensen, binnen te laten om een aanta l proeven stop te zetten. BAN is daar 

niet op ingegaan. Later bleek dat als de 4 tRI-medewerker s naar binnen zouden 

zijn gegaan de H.E. mee was gegaan. Di t hebben wi j via de politieradio vernomen. 

BAN is al verscheidene; keren op dezelfde (gewelddadige) wijze doo r de politie 

verwijderd. De overheid en politie denken dat zij door zulk soort ontru i ~ingen 

van het prob leem af zijn. Het blijkt dat deze me thode niet de man ier i s om het 

anti - kernenergie-verzet te smoren. Integendeel. Het verzet tegen kernenergie 

en kernwapens neemt meer en meer toe . Een volgende stap is de openbaar aange

kondigde J 1 .lkkaée/bezet ti ng van de kerncent ra 1 e in Dodewaard. 
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