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In oktober 19Bo is aan de regering voor het eerst een ultimatum gesteld am de kerncen

trale te Dodewaard te sluiten als begin van de afbouw van het Nederlandse atoomprogram

ma. Omdat hierop en ook op latere akties nauwelijks reaktie kwam, gaan we dit jaar weer 

voor l angere tijd, beter georganizeerd en met meer mensen naar Dodewaard. Oaernaast 

wordt ook qp andere plaatsen informatie verstrekt en aktie gevoerd, onder het motto : 

"Dodewaard i s overall !" 

Naast de bekende algemene problemen di~ met kernenergie samenhangen valt over Dodewaard 

in het bijzonder te zeggen: 

-Dodewaard is een 11 jaar oude centrale, die daarom uiteindelijk zeker meer energie 

vreet dan hij oplevert 

- Bi j een ongeluk kan men niet maar alle brandstaven uit de reaktorkern snel en "veilig"' 

bij de centrale opslaan, want de opslagplaats zit bijna vol met opgebrande steven. 

Wat is ~ls er inderdaad iets gebeurt??? 

- Het maximale energieverbruik in Nederland ligt bij 9000 Megawatt. Er is nog §QQQ 

~~awatt overkapaciteit, terwijl Dodewaard en Barssela 54 en 450 Megawatt opleveren. 

~et energieverbruik loo~ ten opz!chte van de afgelopen jaren nog steeds te~ug ! 

DODEWAARD EN BORSSELE ZIJN DUS GEHEEL OVERBODIG VOOR DE ELEKTRICITEITSVOORZIENING!!!! 

Voor verdere informatie leest de Energiekrant die voor niskussis en mobelisatie voor 

de bl okkadeweek is uitgegeven. (Kontaktadreaaen en -plaatsen zie ónderaan) 

Zaterdag 19- 9: 

~assale demonstratie naar de kerncentrale in Dodewaard. Begin om 14.00 uur vanaf het 
station in Zetten. Verder 

Zaterdag en Zondag 

Bouw van Ant i - Atoomdorpen op toegangswegen naar de cantrele die als versterking van de 

bl okkades en als schuilplaatsen om er tijdens de aktie in te wonen dienen. 

(Tent en en bouwmateri al meenemen} 

De dagen van maandag tot en met vrijdag hebben elk een bepaald onderwerp met betrekking 
tot kernenergie. 

~aandag 21-9 (atoomlobbydag) : 

Door akties en aktiviteiten zal duidelijk gemaakt worden wie de leden van de atoomlobby 

zijn en wat hun rol is bij het in stand houden van kernenergie. 

Diensdag 22- 9 (elektriciteitsdag) 

Pl aatselijke aktiee en aktiviteiten bij en met betrekking tot de elektriciteitsbedrij-

ven? de aandeelhouders van de GKN (eigenaar van de kerncentrale ... " •,., __ , · , , -:~~ .. 

11 Woensdag 23-9- (kernwapendag) : . ~>~~ T-

Plaatselijke aktiaa en aktiviteitan om de relatie karnanergie - rnwap~ê~: .JJ 
te maken en om het verzet tegen de (kern)bewapening te versterke '-~eotgitdlts~to :îi,~ 
Donderdag 24- 9 (Toeleveringsdag) 
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Dinsdag 22-9 (slektricitsitsdag) : 

Plaatselijke akties en aktiviteiten bij en met betrekking tot de elektriciteitsbedrij

ven, de aandeelhouders van de GKN (eigenaar van de kerncentrale in Dodewaard). 

woensdag 23.9 (kernwapendag) : 

Plaatselijke akties en aktivtteiten om de relatie kernenergie - kernwapens duidelijk 

te maken en om het verzet tegen de(kern)bewapaning te versterken. 

Donderdag 24-9- ( Toeleveringsdag) 

Plaatselijke akties en aktivitei;ten om de r.ol van de bedrijven,, die material aan de 

atoomindustrie leveren, duidelijk te maken. Zonder toeleveringsbèdrijven geen kernenergiel 

Vrijdag~ 25.9 (afvaldag) 

Plaatselijke akties en aktiviteiten om te protesteren tegen produktie en dumping vah 

giftig afval. 

Zaterdag 26 9 : 

Massale demonstratie als afsluiting van de aktie- en blokkadeweek in Arnhem langs de 

Arnhemse instellingen. Begin om 14.00 uur vanaf het ce~traal station in Arnhem. 

Os hels week kultuurprogramma op het mannivestatieterrein met o.a. de Vuilpoepers, 

Proloog, Oiskus, Jaap van der Merwe en Kladderadatsach 

• 
b Q s's de mokr~t i sc~E> bes\" a vorm • nt: 
EEn basisgroep is een groep van zo'n 1o tot 2o mensen , die elkaar goed kennen en die 

samen de aktie gaan plannen en uitvoeren. Over het hele land zijn basisgr~epen gevormd, 

die naar een basisdemokratisch model onderling plaatselijke en landelijke overleggen 

hebben en ook gemeenschappelijke pers- , informatie- techniek- eh andere organizatie

groepen. Bij de vorige aktie waren a~ ongeveer 3oo in heel Nederland. In Wageningen 

zijn er nu al stuk of a. Er .komen nog steeds basisgroepei"' bij. 

Als je aan de alttie mee wilt doen, ga dan met vrienden en kennissen een basisgroep vor

men of sluit je bij een van de bestaande groepen aan. Kom of stuur een vertegenwoordi
ger op het volgende plaatselijke overleg 

Donderdag 27-9-81 op Unitas 

Verder zijn er nog algemene informatiedagen voor Wageningen: 

Donderdag 3. sept. en maandag 13. sept. (allebei waarschijnlijk op Jokari) 

Voor alle informatie, ook wat de voorbereidingen 

in Wageningen betreft, ken je verder terecht bij 

Tel: Titus en Bettina 

Bart 

Maud 
en stroomgroep Stop Kernenerg~e 

Postbus 384, Wageningen 

Verder staan wij vaak Zaterdags met de kraam op 

de markt. 

Koatonr. voor de fineneering van deze aktie: 

I· ., 

· .......... """"' ........... 
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