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Vanochtend heeft de BAN het terrein van de Roger Onderwijs Reaktor Delft bezet. 
· Dit daen we omdat we o~e ern6ti« zor<en ~aken, over de ~evol~en van keraenergie en 

-technologie op one leefmilieu nu en in de toekomet . Natuurlijk ie de Delft~e 
reaktor, net ale alle andere kernreaktoren gevaarlijk omdat er met radio-aktief 
materiaal gewerkt wordt en er radio-aktief afval geproduceerd en ~elooad wordt. 
Zij doet dit door lozing in de ataoefeer en door lozing, direkt op het riool d~t 
bij de badplaats (1) Scheveningen in zee uitmondt. Bovendien werkt het I~l aee 
aan de verdergaande verTUilin« van de diepzee middels het lozen van hooiWaardig 
radio~aktief afval. via bet RCN te PetteD. 
Ten slotte komen de oplijtatof•taven uitde Verenigde Staten. Na twee jaar gebruik 
worden deze staven teruggeatuurd naar een militaire opverkiac-fabriek in de 
v.s. waar ook kernwapens worden geproduceerd. 

DAAROK EISEN WIJa 

WÀAROK JUI~T !H? 

• STOPZETTING VAN HET ~ CLEAIR OlrnERZOEK EB R ..RBEZINNING 
OP HET (NUCLEAIR) MEDISCH ONDERZOEK 

• STOPZETTING VAN DE REAKTOR 

In het kader van de Vrede8week net alo hoof4theaas 'Help de kernwapeae de 
wereld uit, oa te besinnea uit Nederland' • zien wij een duiielijk Yerbant 
met de Delftee raaktora alleen al om het f eit dat ze eplijtetofataven aa• 
eea militaire opverki•«•fabriek lev~rt, aaar ook eadat wij van mebinr zija 
dat civiel «ebruik yan keraoeatrales ale Bor•aele en Doiew&ard eagezet ka. 
werden in militair cabruik (iaaer•s iedere kernoeatrale levert plutoaiua, 
waar kernwapea• van geaaakt kuane• wordea). 
De reaktor hier .in Delft nu, doet e.a. eader~oek voor keraoentralea zodat h&ar 
bijdra«e aiet ze geri~ i• ala wel wordt vérondereteli. 

WAT KUNT U DOEN? 

- Naar het bezette terreia vaa de r eaktor koaea (Kekelwe« 15, TB-wijk voorbij 
het viadukt) 

- Adheeie-betui«in«en lr;lmt u s turen aa• a STYLOS, Berlaaeweg 1. Delft, 
telefeeas , bij «een 'eboera 

- Vrijdacavoad aaar de iaforaatie diakusaie avoki iB de KOORNBEUR~tQa«a.4il •• . 
20,00 UUr besiat, waarbij de TOEGANG GRATIS ia '[ ~~~-·ll 
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WAT lS 'BAN?· 

Direkte geweld:oze akties van DAN 
K.er!'lpunt in .Ban-akties is he t bereikall van daadwerkelijke vertragingen 
in het atoomprog~r~ma& 
Op fe lanberp termijn is de cruetste vertraging1Stopzettin3. 

· Geweldloos zijn is ll.eer da..1 niet slaan. 
:/ij zijn ons "'r goed va.n "Je\ust vun de spanning die we duidelijk maken 
èoor onze akties. -werkne:..ers/werkneemstèrs komen zomaar tegenover mensen 
te staan dle hen het werken onmogelijk maken, politie krijgt opdracht 
in te grijpen enzovoorts. 
'ii~ sJ lli-.;en ons niet af voor deze spanning,maar proberen juist kontakt ·· 
te ma en met de mensen die met ons gPkonfronteerd worden. 
Het zijE niet de werknemers,werkneemsters of de politie-agenten als persoon 
d1e ·we afwijzen, wel het werk dat ze doen • 
• 'ij vinden dat ieder persoonlijk verantwoordelijk is. 
~e kiezen voor Geweldloze aktie omdat dat het kontakt met andere mensen 
open houdt,het past bij het beeld van de maatschappij die we willen. 
Mensen zijn in \Vezen niet geweldadig, vrij \üllen niet gedwongen worden 
~ev.eld te gebruiken door de agressie van anderen. 
Ool. ~trategies;als het gaat om een krachtmeting in geweld,is de gevestigde 
~rd~ uiteir.delijl toch sterker. 
V0r.e~ tc3en atoomeneXBie is een epeerpunt in het werken aan een nieuwe 
mae schappij en de manier waarop wij dat doen moet hiermee in overeen
ste...J•·ing zijn .. 
Het s~~t om iedexs veiligheie. 
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naá.ere informatie over welte nucleaire onderzoekingen het IRI precies 
doet ( en niet doet) en de gevaren die dit voor onze samenleving oplevert 
ctaat op het persstencil. Dit persstencil wordt ~ijdens de aktie verspreid 
en is op de I1~0RUATIE/DibKUSJIE-AVO~~ in de KOOR~ffi3URS (zie ander kant) 
ook te verkrijgen. 

~~A ~m:mr.DIGIUG 
Op 18 oktober aanstaande organiseren de aktiegroepen "Dodewaa rd gaat 
r..~.icht" de , in de k:canteu al aangekondigde aktie: 
TIODEWAA~ GAA~ DIC3T. 
BAN onde:rstaunt hetdorl ·17an deze aktie en roept alle tegenstanders 
·17an ke:::ncnerg1e -JEDE'R3E~r Dus· - op, bij deze aktie aanwez;i.B U;_..z:Un-.--~--

Breok Atoom~eten i'ederland r.- ----=.-]1 
I ~ . ~---- -- . p a Boua.e\'tiJn Turin ~ 
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BAN- 4187392 '--..- ... :itt~~;_;;~ 
Amste~·dam. 
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