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vr . 24: 13.00 uur - verzamelen NS-station Goes 
15.00 uur - opbouw AKTIEKAMP 

za. 25: 10.00 uur - begin BLOKKADES 
zo. 26: 12.00 uur - DEMONSTRATIE 

14 .00 uur - einde BLOKKADES 
14 .30 uur - MANIFESTATIE 
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APRIL 1986: 
De kerncentrale in het Russische Tsjernobyl ontploft. Wat vol

gens de risco-berekeningen maar één keer in de 10.000 jaar ge
beuren kon, gebeurde! Door het stilzwijgen van de Russische auto
riteiten doen in het westen de meest griezelige geruchten de ron
de: massagraven, tienduizenden acute stra-
lingsdoden, brand in een 2de reactor, etc. 
Maar de atoomlobby had weer eens geluk, al 
lijkt dat in dit verband uitermate cynisch. 
Maar de ramp gebeurde 's nachts, daardoor 
waren er veel minder mensen én op het 
atoomcomplex én in de omgeving op het land 
aan het werk. Daar kwam ook nog bij da~ 
de wind goed stond, dus van de dicht 
bevolkte gebieden af. Toch wer
den er ruim 100.000 mensen 
geëvacueerd; stierven er 
enige tientallen 
binnen een 
paar maanden; 
zullen er vele 
tienduizenden 
de eerste 30· 

, __ _. ... 

jaar extra aan kan- __ 
ker sterven; zullen de gevolge~
nog generaties lang merkbaar én zichtbaar 
blijven; etc. etc. 

Op 27 juni 1985 had de 2de Kamer ingestemd met het kabinets voor
stel om minstens 2 nieuwe kerncentrales in Nederland te bouwen. 
De voorbereidingen waren in volle gang: tekeningen werden ge
maakt, onderzoeken gehouden naar de rol die de Nederlandse indu
strie zou kunnen gaan spelen, etc. Ook was er al een plaats aan
gewezen waar het radioaktieve afval opgeslagen zou moeten worden, 
voordat het 'ergens' definitief weggestopt kan worden. Met deze 
"oplossing van het radioaktief-afval probleem" werd de weg voor 
nieuwe kerncentrales vrij gemaakt. 

Maar die plannen leken na Tsjernobyl niet meer realiseerbaar en 
de regreringspartijen (CDA & VVD) zwakk~n voor de 2de-Kamer ver
kiezingen hun pro-kernenergie standpunt om zuiver electorale re
denen dan ook af. En blijven aan de macht. 

Maar de kerncentrale plannen liggen voorin de la en zullen er on
getwijfeld weer uitgehaald worden als Tsjernobyl vergeten is. 
Daarom is het van het grootste belang om er voor te zorgen dat de 
ramp in Tsjernobyl niet vergeten wordt! 
En dat uitstel van nieuwe kerncentrales AFSTEL wordt!!!!!!! 



Dáárom, 1 jaar na Tsjernobyl, een aktie-drie-daagse 
bij de kerncentrale in het Zeeuwse Borssele. 

Wa~om €en akti€ van 3 dag€n in dez€ vo~? 

Om zoveel mogelijk mensen bij de aktie te betrekken is gekozen 
voor een opzet met verschillende aktievormen. We vinden het be
langrijk dat uit de aktie een, zowel kwalitatieve als kwantita
tieve, verbreding van de anti-kernenergie strijd voort komt. Daar
om zijn we gekomen tot een aktie die langer dan 1 dag (middag) 
duurt, zodat er ook mogelijkheden geschapen worden voor die ver
dieping en verbreding. Toch moet ook onze ernst, onze vastbera
denheid, ten aanzien van de strijd tegen kernenergie naar voren 
komen. Tevens moet er een mogelijkheid zijn, waarop iedereen 
zijn/haar ongerustheid over kernenergie zichtbaar kan maken. 

Waa4om Bo4~~€le? 

Omdat Borssele Nederlands grootste kerncentrale is met een ver
mogen van 450 MegaWatt. 

Omdat splijtstofstaven uit Borssele gebruikt worden voor de aan
maak van Franse kernwapens. 

Omdat na de terreinbezetting van Moerdijk in oktober '85 (vooral 
gericht tegen nieuw te bouwen kerncentrales) de diskussie 
over sluiting van de huidige kerncentrales (Borssele & Do
dewaard) weer moet opleven. Om na de bevriezing van de 
plannen voor nieuwe kerncentrales de atoomlobby geen tijd 
te geven zich te kunnen herstellen. 

Omdat Borssele de belangrijkste vestigingsplaats is voor eventu
eel nieuw te bouwen kerncentrales. 

Omdat Borssele de aangewezen plaats is voor de tijdelijke opslag 
(50-100 jaar!) van radioaktief afval. 

REDENEN GENOEG, DUS!! 
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Op hetzelfde terrein staat ook een kolencentrale. Deze zal ook mee geblok
keerd worden. Waarom? Méér kolencentrales zijn geen alternatief voor kern
centrales: zure regen, grootschaligheid, etc. Er zal o.a. meer geld moeten 
komen voor onderzoek naar kolenvergassing. 



In een ultimatum gericht aan het Kabinet en de Tweede Kamer is 
duidelijk gemaakt, dat, als de kerncentrales van Dodewaard en 
Borssele niet vóór 1 april '87 gesloten zijn, we dan deze aktie
plannen onveranderd uit zullen voeren. 
Mochten de kerncentrales van Dodewaard en Borssele wel vóór die 
datum gesloten zijn, dan vervalt de blokkade en het aktiekamp en 
zullen op zondag 26 april bij de dan gesloten kerncentrale in 
Borssele de slachtoffers van Tsjernobyl op een gepaste wijze 
herdacht worden. 
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