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VERKLARING OVER DE DODEWAARD AKTIE VAN 19 TOT 26 SEPTEMBER 

We staan hier nu niet voor niks in Arnhem met ons all~: want hier zitten de koostukken die h2t 
hele atoombeleid p lannen en erdoor drukken. We hebben de afaelonen week aezien en meeoernaakt waar
toe deze lieden in staat ziin om hun belangen te beschermen. 
Vandaag is de laatste dag van de aktieweek die de basisgroepen "Dodewaard gaat dicht• gevoerd 
hebben. We hebben landelijk tot deze aktie besloten omdat er allang is aangetoond, ondanks alle 
leugens, dat atoomenergie levensgevaarlijk is . Bovehdien worden alle beslissingen in het atoombe
leid ondemokraties door de atoomkliek hie~ in Arnhem doorgedrukt. En ~ct narle~ent staat toe dat 
deze atoomkliek buiten zijn kontrole te werk gaat. 
Het is toch te gek om los te lopen dat dit alles gewoon ?.~j r. ~an~ kan blijven gaan terwijl de 
meerderheid van de nederlandse bevolking wil dat de atoomenergie ophoudt. 

Wij vinden dat wij, de pasisoroepen "Dodewaard aaat dicht", het recht hebben om in te grijpen: 
Daarom hebben we land~Lijk besloten de toegangswegen naar de cenerale met materiaal af te ~luLten. 
Dit hebben we al maande.nlang openlijk aangekondigd en dat hebben'we afgelopen zaterdag ook gedaan· 
(Wij doen geen valse beloften : ) 
Duizenden mensen , die de afgelopen week in Dodewaard aktie v<?er?en, zijn door een h~l ?ega,ar.~ en 
dat niet alleen door het militaire oeweld (haro ~E optreden en qrote hoeveelheden g1ft1g CS- gas) · 
Er werd een nieuwe taktiek van psychologiese oorlogsvoering op ons losgelaten , zoals het inzetten 
van aanhoudingsteams die opereerden met ploertendoders, spuitbussen met CS-gas en soms met 
getrokken pistolen . Er waren ontzettend veel infiltranten , oftewel s~illen , die veel verwarring 
veroorzaakten en maakten dat veel mensen paranoia werden. Dit optreden is nu al weer van politie
zijde geprobeerd te rechtvaardigen, door te stellen dat wij molotov-cocktails zouden hebben ge
gooid. Met behulp van ~--ZP.' leugens wordt een hetze tegen aktievoerders gevoerd, die bet grofste 
geweld legitimeert. 
Er is oorlog tegen ons gevoerd , waardoor betogers en bewone rs van Dodewaard en omgeving onder 
enorme druk kwamen te staèn. nurgemcester Goldberg heef~ vanaf zaterdagnacht geen enkele blok
kade geduld, cf die nou symbolies was of niet. tiij heeft he t gebied r ondom de a toomcentrale tot 
Sperrqebiet - verboden qebied - verklaard. Vanaf maandagnacht hP.eft Goldberq, naast de ME, 
ultra-rechtse groeperingen gebruikt om press1e op ons én op de bevolking uit te oefenen. We 
werden niet meer alleen gekonfrontee~ met een verbod op blokkades, maar met een ultimatum om 
niet langer als anti-atoomenergie-betogers in Dodewaard aanwezig te zijn. Goldberg kon de ME 
niet gebruiken om ons het recht om daar te zijn t~ ontnemen, daarvoor maakte hij gebruik van 
knokploegen. Hun ultimatum nam Goldberg over: na dinsdag 20.00 uur aaf hij hen vrij spel om te
gen het tentenkamp op te treden . Vóór ons stond de ME, om blokkades onmogelijk te maken, in onze 
rug stonden rechtse knokploegen klaar om het tentenkamp op te ruimen. Wij, maar ook de bewoners, 
voelden ons ontzettend bedreigd . 

Vanaf maandag.avond hebben we niot alleen meer te maken gehad met militair en psychclogles 
politie ge~eld, maar bovendien met de dreiging van geörganiseerde rechtse knokploegen . Dinsdag
avond hebben we het tentenkamp opgebroken en hebben we ons teruggetrokken. We bleken op dàt mo-
ment niet bestand tegen deze gewelddadige druk . r-



Goldberg ~teunen· op rechtse groeperinge~ . Het is bekend dat de direktie vàn de Atoomcentrale 
de jeugdeirganisatie van het Oud Strijders Legioen (OSL), nl . Construktie.f Jong N·ederland 
heeft uitgenodigd om de centrale te komen bezichtigen, terwijl deze op dat moment voor ander 
bez?e~ ge~loten was.Het is ook bekend . dat de burgemeester ~eeft toegelaten dat hee~ Dodewaard 
is vbl19eplakt met O. S . L . st~ckers -laat de ~emokratie niet kraken-Ook ~eeft· ·een vliegtuigje 
met d~e leuze vrijdag boven Dodewaard en ons tentenkamp rondgecirkeld. 

Op het moment dat heel duidelijk blijkt dat het doorvoeren van het atoomprogramma hand in hand 
gaat met fascistoïde knokproeg~n tegen atoomenergietegenstanders, vinden wij dat we dat niet 
zomaar over ons heen moeten laten komen. 
Het gaat niet alleen meer om de levensgevaarlijke atoomenergie , maar ook om een overheidsbeleid 
dat rechtse groeperingen de vrije hand geeft. We beseffen heel goed datwe daar voor niet meer 
moeten wijken. Juis·t daarom wilden we met elkaar terug vechten tegén deze terreur, We hebben 
gemerkt dat wedoor samen te blijven en gezamelijk aktie te voeren , de angst Qie door een 
dergelijke terreur de mensen ingepompt wordt, overwonnen kan worden. 
Toen we dónderdag in Arnhem voor het Paleis van Justitie stonden om de vrijlating te eisen van 
de arrestanten, hebben we ons niet meer laten intimideren door het G.B.O. (een politieknokploeg 
in burger) . Opnieuw werden drie mensen zonder aanleiding opgepakt . Toch zijn we de hele dag 
aemonstratief blijven staan, we zijn niet geweken~ We hebben ons zelfvertrouwen dààr terugge
kregen. 

Al zegt het parlement dat het nog geen beslissinggenomen heeft t.a . v. atoomenergie en atoombe
wapening en nog studerende is, in de praktijk blijkt dat ook deze regering met het grofste geweld 
de atoomcentrales en het atoombeleid verdedigen . 
Wanneer de nieuwe minister van Thijn zich achter Goldberg blijft stellen , dan stelt hij zich 
ook achter fascistiese groepen ~ 

Het is belangrijk om door te gaan met een enorm massale beweging , om te vechten tegen de 
atoommaffia en tegen het fascisme. 
We moeten het-recht . blij~en nemen om als anti-atoomenergiebeweging massale akties ~e voeren 
voor sluiting van de atoomcentral es . 
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