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l~b: 1~~ec -rjan;, 
Almelo, de po rten van de UCN/D~NCO-fabriek, van Ke~at tot 
Nieuwjaar. ~e week lang zet een klein groepje iets op touw! 
Cl~mentien, Ca~el, Betty, M~rcel, Susan, Frans en Marga, allen 
aktief in de anti~kernenergie-beweging. 
We~r een nieuwe. aktie? Nee, eerd~r een bezinning op nieuw te 
voeren akties. We willen nu _ een~ duidelijk maken waar we vóór 
zijn. Waar we voor stáán. Aan oA~z.elf, aan werknemers, aan 
politie, aan de plaatselijke be~olking. 
In de doorsnee aktie gaat dat a~~ekt gewoonlijk de mist in. 
Een Brede Maa tsc.happelijke ])"'-.sktl.~sie op eigen manier eru .mèt. 
eigen wapenen: Almelo op de dre~~el van een nieuw jaar. 

Yaàrom dit initiatief? 
De platgespoten blokkade vaT' de .Dodewaardse. kerncentrale 
heeft bij velen het gevoel gewekt dat het zo niet langer kan. 
Dat er andere vormen van aki"ie te vinden moeten zijn., waar de 
zonloze eskalatie van geweld te vermijden valt. 
Doq.ewaard heeft bij ons de 1aat~te twijfels weggenomen over 
geweldioosheid. Met geweld bereieken we niets. Het staat ·juist 
voor alles waartegen we-vee ten. A+s wij geweld gebruiken, 
d~en we precies _datgene .. ·.waarvan we çle ander beschuldigen. 
Wij gaan ~.r niet van uit d& "..: ee:t'st alle strukturen en de hele 
wereld moet veranderen. Nee, al die strukturen zitten ?Ok in 
onszelf. Wij zijn er in opg~groeid en moeten er zelf los van 
komen. Met geweld, met negatie~e agressie, lukt dat niet • 

Wat gaat er gebeuren? 
·Tijdens die week in Almelo , hopen we wegen te vinden naar een 
nieuwe aktievorm. ·Willen we oo~ proberen met elkaar vorm te ge

"veil aan de andere manier v2n leven die we voorstaan • 
Laten zien hÓe anders we met elkaar om proberen te gaan: . .. 
kóntakt hebben op een inteL3e ~anier waaraan je in het gewone 
leven vaak niet toe komt, behalve met mensen die je heel na 

a·taan. Dat hoeft niet aan e en l:>epaalde relatievrom g"'fo:?t~~-11 
te zijn. We willen in onszs l f, . met elkaar zoeken naai I:tJ!Ea 
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die ons samenle•.ten positie:._ ku:-'n.en veranderen. Misscli":lfilii .· ·--~ 
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