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Vandaag, 211 maar! om 11 . 15 uur, moeten 9 l ed~n v m de M;tiegroep "Stop 
Borssele" t.erechtstaé>n wegens ''het demonstt·e"'elr op de autosnel wee:". 
Vorig .,Jaar ~eptember heeft een groot anntnl lcdc·n Vl'\n "St.op Bor::;sele" 

.de vangra1l~ v2n Rijksweg 58, tu~sen Vlissingen en Bergen op Zee~, 
tussen 

3.,. 
O!TI de paar hor!derd meter stond een anti:.atoom-s.ktlevot'!rder rnet <.en 
GZEN KERNENERGIF, STOP 60RSSELE. 
De aktiegroep ~ilde op deze manier een otil prote~l later1 horen te~en 
ttoomlobby, die alles ir1 het werk stelt wat krom i.s recht 1..c prai..~n. 

"~top Horssele" wil(de) vangrail zi.in op de heilloze weg waar"op kern 
·1~rg1e ons voert . 

- vangrail ••. wat betreft het afvalprobleem 
een oplossing van het afvalprobleem is nog ~t~eJs 

- vangrail . .. wat betreft de dreiging met ker·nwapens 
de relatie tussen kernwapens en kernFtergie is 
duidelijk aangetoorè 

- Vclngrail . . . wat betreft het stralingsgevaar 
teehnicse mankementen en menselijk falen 
Harrisbur~ nog steeds ~ktuPel. 

-vangrail . .. wat betreft onze rechts~~de 
een demokratie die atoomenerele 
naar een totalitaire staa . 

- vangr ail .•• uat betrt'ft onze demokt'at ie 
de kernenergielobby is \olstre 
anti-demokraties. 
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Politici weigeren tot 
nu toe de kerncentrales te 

sluiten. De demok~atiese ee-
• dac:1te legt het af in onze par e
mentaire demokratie. 

, Vandaag zijn er provinciale staten
I verk1.ezingen . l!oew~l d.-. z".euwse Statc·n 
tot nu toe weinig blijk geg~~e1 •e~be~ 

van inzicht in wat. er onder d uevolking 
, . m.b.t. kernenergie ~eert, will~n wij er nog-

• rnaalP hier de aandac .• t op vestigen . Wellicht 
worden de zeeu~se bestuurde~s ooi t eens wakk~r . 

En misschien kan dat door uw stem alleen op een 

"
~ tégcnstanócr van kernenergie, dus een voorscande:· 

van s~uiting van de kerncentrale, uit te brengen 

Het voor je mening uitkomen ~n daar een bepaalde vot·m 
voor kiezen, oijv. door te demonstreren op cte autosnelweg, 

heeft dus gevolgP.n. D~ l'!ktievopr·ders moeten te1'echt staan. 
• er zullen er nog meer volgen, want •.• • vcel meer avtievoe~ders 
kregen een bekeuring . 
Het zal blijken, dat verzet tegen kernenergie niet onderdr ukt 
kan wor"den d . m.v. een proa~s voor de rechtba~k . 

ONDI\NKS ONS VERHOOR, ZET7EN WIJ ONZE AKTIES DOOR!! !!! !! ! !! ! !I I!! 

Ondersteun de aktit:. VOl>t'der~ ook door uw 
proses . Woensdag ~4 maart d.s. om 11.15 

Balans 11, 
Middelburg 


