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OPROEP TOT EEN, "AUTONOl-tE" BLOliliADE

Volgens ons weten is dit de

eet· st~

keer dat in

Neder~and

de auto-

nomen binnen een groota opgezette aktie zich als groep manifeatereu.
Daarom is het belangriJk om onze blokkade goed te laten yerlopen,

Om

nu

in de toekomst Minder kans te lopen oa a~ te WOrden ge•

en

achi~derd

ala onbezonnen relschoppers.

Ale we met genoeg mensen zijn ia bet mogelijk dat ve op onze man1er
'-'n poort blokkeren. Het belangrijkste véracbil,. tuaaen tm.ze blokkade
en de · andere- bJ.okkades ia dat we ona niet villoos in elkaar laten
•~aan.

Doordat deze aktie zo groots ie opgezet • zullen er veel versebillende
groepen aanwezig zijn die ieder hun eigen .snier van aktie-voeren
hebben. We moeten ons er' goed van bewust zijn dat door de
sfee~

blokkade de

op de geh ele

blokka~~

auton~me

beinvloed kan worden. 0.

eventuele latere distantieri.n gen tet voorko•en ia het niet alia oaa
zel~

initiatieven te nemen (b.v. pri.katiea of provokatiee). Als

er gemat

wordt moet bet ook voor de mensen in de andere blokkad&•

duidelijk zijn, àat de smeris het .initiatief hee:tt genouaea (hoe kan
bet ook andere).
Al.s we. merken dat de smeri8 zich op gaat
te breken, gaan we met z'n allen

te

·voo~omen

dat. 9tillen

o~

stel~en

i~haakt

om onze bl.okkade

voor de poort staan.

a.

smeriseen de blokkade splitsen in klei-

nere groepen za1 or een t ouw rondom de blokkade komen die door de
{De~•

buitenste riJ blokkeerdereters wordt vaat gehouden.
hee~t

zijn

dien~ten

al eer.der bewezen o . a. tijdene de

december 1986). Zo blijf~ de a utonome blokkade

'4D

methode

Ha~enstr.

de•o

blok.

Ale de am0ria ons weg wil slep.e n, duwen we -terug; ais de amerte ona
weg wil meppen, xueppen we teru:g. (Helmen baten goed tegen ~oppijn) •

a.

charges

m~t

paarden te voorkomen wcrót er een touw over de veg

gespannen.
Ale eventueel blijkt dat blokkeren onmogeliJk is geworden (b&ngt van
de situatie af') gaan we als één groep i ngehaakt weg. 0.. er alleen

tussen uit te gaan ie zeker l.itlk
Als we

~eg

~ .v.m.

9tillen knokploegen.

zijn verzamelen we ons- in· een van de grot9

in .,en •poed vergadering wordt bekeken wd -

110 PASARAN

verder

tea~~aa»

.

f"-'$"~_.::.:.-=1-·ll

11

f

w;;·~~::..~ ' JJ

