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NiET OPlAPPE 
OODEWAA~D 

MAAR OPDOEkEN ! 
• 

a ~OE DICHT 
GROOT TENTE KA p i3 ~/"' lO APRiL 

Het is schandalig dat de ragering en het perlament nog steeds niet hebben bes loten 
dat de centrale in Dodewaard moet sluiten: 

Ondanks: dat de dodelijke 9evolgen van kernenergie voor ona e n onze kinderen bij 
iedereen bekend zijn, en mansall over de hele wareld het al aan den lijve 
hapben ondervonden. 

Ondanks; dat tienduizenden rnensen al jarenlang vechten voor de s luiting van de 
centrale in Dodewaard. 

Ondanks: dat in oktober '80 tienduizenden mensen de centrale hebben geblokkeerd. 

Daarom zijn er maandagavond j.l. in Nijmegen uaal mensen bij elkaar gekomen om 
t e kijken wat we verder kunnen en 111illen gaan doen. We hebben besloten om een 
gr oot tentenkamp te nouden in de buurt van de centrale in Dodewaard in de week 
van 13 tot en met 20 april.(de paas vakantie) 

Omdat : op dit moment de centrale in Dodewaard stilLigt. i.v. m. de revisie. Nu zijn 
er de mensen die in staat zijn de centrale voorgoed stil te l eggen : 

NIET OPLAPPEN MAAR OPDOEKEN 
Omdat: overduidelijk blijkt dat het parlement onder druk van de atoomlobby en on

der het mom van da werkgelegenheid een kontrakt gaat ondert ekenen met de 
opwerkingsfabriek in Windscale, waarvan niemand de ereeieze inhoud weet. 

Omdat! ondertekening van dit kontrakt bovendien betekent dat 111 m9deplicht i g 
zijn aan het geheimhouden van wat er met het kernafval gaat gebeuren. 
En wij de gevolgen ven deze medeplichtigheid ~ willen dragent 

Omdatx een aantal partijen in hun verkiezingsprogrammaas gezagd hebben dat de 
centrales in Dodewaard en Bo~sele nt dicht moeten , en wij willen dat zij 
zich eraan houden. 

Omdat : hier weer eens overduidelijk blijkt dat oure poenbelangen boven mensenle
vens gaan. Onderzoek van de Kema {1) wijst uit dat 8000 windmolens op de 
Noordzee heel Nederland van electriciteit kunnen voorz ienl 

Omdatt elke dag dat die centrale nog draait eQn dag van dodelij ke bedre i ging i s . 
We willen en kunnen niet met dia dreiging verder leven .. 

WAT WILLEN WE MET HET TENTENKAMP 

laten marken dat we er zijn en door gaan met akties totdat dat onding gesloten 
isl 
aan (centrale) plek rnakan waar mansen uit het hele land elkaar kunnen ontmoe
ten, akties kunnen vooJ.·beraiden en uitvoeren. Op de vergadering dachten 111ij 
bijv .. aan pr1kakties vanuit het tentenkamp te ondernamen• :;.nfo!:matie te gaven, 
een tentoonstelling over kernenergie op te bouwen, een blokkade van de centrale, 
toneel en muz.iekgroape'1 te vragen er, zelf te maken enz. 
we vindan hst zalf ook belangriJk dat wa daar met elkaar b11jven praten over 
kernenergie en wat dia dreiging voor iedereen in ons dagel~jks leven betekent. 
dat het een plek is waar iedereen die tegen kernenergie is kan komen om erover 
te praten en/of er iets tegen te ondernemen, voor een dag, twee dagen maar liefst 
een hele weekJ 
We merkten dat sinds het vorige tentenkamp alles vnl. binnen de b~~taaD9e {basis)
groepen is gebleven. We willen Bat het tentenkaolp een plel<~trd€ Wàär"'eilë; eëö, 'll 
ook mensen die niet in een groep zitten anderen kan treffe , ~ det .wd ii ~ 
kaar terecht kunnen in onze knol< tegen die centrale, :WI~· : JJ 
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met het tentcnl~r •p Ji 1 1cn t·Ja Oïi. allerlei e ndere akt.ies e n i nitiatieven onder
steunen zoal r. "de "lt.c p [ ode~·nard aktie" , landslj.jke prikaktiao , g iroblauwa kt ie, 
kettingbriaf~~tjn c~7 

wa willen Od..tt' prob::.o:nrm · onls k.:-u. reg n, hoe l•a oen bepanlde aktie moeten aan
pakken r:1nt e_l:a'!t am i"'nkkon en oplossen. 

EEN PAAR PRAKTIE~T~ 

Het ver~c~il mat de d r 
ken ia 01 ~ h t ~ar_o p 
• denk n~ en roacl ~elf 

idaatfn ovar aktie .... 

da: c: nu ni ets cantrRal gere ge ld en afgaapro
proei zo invullino van het tentenkemp dus : 

z;:.!~a."l zoal-; tcntoonsi;r~llingent fi!mse +:oneelgroepen en 

• zorg zelf voor l '~n, Lrin~o,. VB~' ooc (bulan=rijk), ~entnn enz. 
Wij dachten d~t hnt voor elk dorp of stad belengrijk i s om voor een grote ont 
moetingst(10 te ZCirc-,.·n. ·~oe msals~ •Ji j in Nij.-.ogen regelen dit niet voor a ndoren 
wij vindon dot olk dorp of st 1d dit het b Jste zelf k3'1. · 

• maak dit tontcnkümp boke~d i~ i~ siad of dorp . Maak ·ffiesjes, e n onderneem iets 
waardoor het b3h3rt1 wo:-dt • 

• Oe plaats van hot +-1nt r.'< :r.p .:~ nog niet b"'kend; W9 proberen om dichter bi j de 
centrale f~n plak t~ vincan. Lukt dit niet , d3n bl ijft het Gat van Hagen over. 

We willen zalf graaç dQt wo döar met elkaar een week lang kunnen zitten, dat we 
ooede en docJ trr f:'o de e-d. ·.e:J <ur.na n ondernamen e n dat het e r leuk is, maar vooral 
DIE CENTPflE r1 "~ï v:rmorrt~IE DICI'T!. 

We hebben e on t eleFo ,..r~iT'ill- .. :.-t.. ..!r elkD day var, 19.00-21.00 ut•r mensen aanwezig 
zijn die maor l<unn ... " vart. 1J.,":1 boe Wl.J in Nijmegen ons voorbereiden op het ten
tenkamp en wanr W3 grAag ie sgn en tips uit andere stede n willen horen. 

Adtes: ~ist o~laopon maar opdoek~n 
van Aroocmui~on~t. ra~t zf" 
r i~megen. 

Het kost alJ em .. ,al '':..Pl gele, Daar:M hebban we een gironummer 111aar iedereen die 
wil een tiilntjo ken s tor ten, deg·~r.on die komen moete. n dit zeker doen want de 
plek van he~ ta~tcn~~P mo~t gch~urd nf gapar.ht worden. Qp het tentenkemp bakij
ken we met olk~a~ wat • e ~et het gnld v2rder doen. 

ç~:-onr. 3957691 
t.n.v. anti rop=ds~iGgroP-p Nijmegen 
onder " ... ·:r.aJ.t!ing van: 'Het oplappen maar opdoe ken. 

Voor ieder'J<m S.n NiJmaqon: de IJolg ntia vorgn.derir"l over het tentenkamp is dinsdag 
31 maart in do Men:::;:t om zu.co I.J:.Jr ~.. ,,.1\.j ... .ct w~~ ~, . 
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