
Beste 

Missohien was jij ook betrokken blj de voorbereiding van deze aktie, 
dan weet je ~aarschijnl ~k a lles al en is dit stencil overbodiu voor jou. 
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Voor menaan die nog we~n~g informa t i e hebben over de invulling van de 
aktie hebben we ge probeerd de mo est noodzakelljke dingen op een rijtje te 
z~tten. Voor meer informat ie kun j e t·recht bij de infotent ( zie kaartje 
rchterop ) . 

De akt~e ia g organ1aeerd door basisgroepen uit het hele l~nd. Een basis
groep bestaa t meeotal uit ongeveer 15 mensen uit een bepaalde plaats . 

DOEL: daadwerke lijke vertraging aanbrengen aan de U. C.N. d . m. v. een 
effect !eve blokkade, waarb~i d~ 11 p .... bl ieke opinie" niet negatie f be
invloedt moet werden . De akt ie is i n pr1~cipe geweldloos en zovee l 
mogel~k openbaar. _ 

Wel woraen er tljdans d e akt1e priKakties gevoerd ( b~ toeleveringabedrljven 
en transporten) die in het geheim vo orbere 1d zijn. 
DE BLOKKADE : Er word t kont1nu geblokkeerd door 6 hekgroepen en l vliegende 
e;ro@'tp, doze hourl t he t f'~hterhek in de gaten .Om de 6 uur wordt er aan de 
poorten gewi3seld . Daarna ben je 12 uur vrij . In die 12 uur is het wel de 
bedoe l ing dat je meehelpt i n de t aakgroepen ,(b.v. de kookploeg of de crèche) 
Por hek zit t en basisgroepen/mensen u1t 1 stad bijelkaar. Jeze groepen staan 
op het tentenkamp ook b1jolkau.r. Wie waar etaa1. kun je te wete!l komen bij 
do infotcnt .. 
BESLUITVORMING en KOMMUNIKATIE: 
Ëêolissingen ~orden in de Säëisgroepen genomen.Vanuit elke basisgroep gaat 
1 persoon naar het heKoverleg . Dit neemt besluiten die alleen het hek 
aangaan. Per hekoverleg gaa n er 2 mensen naar het algemeen af5evaardigden 
~verleg.Dit kan besluitt:n nemen die de hele aktie aangaan. -
Kommunicati~ gebeurt vie koer1ers d i e heen en weer fiet~en tussen de 
poorten. 
Sommige informatie wordt doorgeweven via de zender • 

Het TENTENKAMP; Het tentenkamp is toegestaan door de gemeente . Er is dus 
geen/weinig kans op ontruim1ng. 
Iedere-en die blijft overnachten kan er gaan staan. Je moet zelf., voor een 
olaa~ek en eten e.d. zorgen. 
Er zljn wel onkol~ voorz~eningen.Daarvoor kun je het kaartJe raadplegen. 

Het is voor veel dingen wel handig als je samen met een ~aar mensen een 
ba~isgroep vormt of je aansluit bij een bestaande. In de infotent weten 
ze welke groepon or zijn en wie er n og menaen ~~ wil 1en hebben en waar die 
zitten. In de infotent verkopen ze ook een handboek van de aktie. 

AFSLUITING: Zaterdag \o/ordt de aktie afgesloten met een demonstratie (begint 
om 13.00 uur) en een man1îestatie in het Heraclea-st~~~ 4aarna H•t etadi-
on is tegeno·ver de U.C.N. Jf 11~11. - ~---·lJ 
Hier komen o.a. spre(e)k(stJera en veel muziekgroepelH-= -- __ ::_j . 
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