
Niet nog 10 Jaar ~aard. 

Vandaag blokkeren we de kerncentrale, omdat de SEP (samenwerkende elektriciteits-
producenten) gezegd heeft, dat zij de centrale nog tien j.aar langer open willen hcruden . 

Wij willen dit dus duidelijk niet, hij had tien jaar geleden al gesloten moeten worden. 

Blokkade 
De blokkade houdt in, dat iedereen de centrale uit mag, maa.r niemand er in . Er is echter 
één uitzondering: Sommige boeren kunnen alleen hun land maar bereiken , via de ingang . Deze 
mensen laten we wèl door . 
Wij hebben gekozen vooP een geweldloze bl·::~kkade , niet, omdat dat nu zo e'ffekt.ief is en 
daardoor het funktioneren van de centrale di1·ekt in gevaar zou komen, maar meer als 
symbolisch gebaar. 
Dm twee reç:lenen kiezen we voor geweldloosheid. Ten eerste is er van de andere kant al veel 
geweld, namelijk de uitbuiting van uraniuro-mijnwerker·s in derde-wereld landen en het 
opzadelen van de komende genet•aties met een onoplosbaar afvalprobleem . De tweede reden is 
een heel praktische: Het heeft geen zin om tegen een groep getrainde en goed-uitgerustE- me
ers te gaan knokken; je verliest het gewoon en het optreden zal alleèn maar hal"der worden 
en niet alleen tegen jou . 
Als je voor het eerst aan een blokkade meedoet, vin~t je het misschien wel erg s~annend of 
heel eng. Zorg er dan voor, dat je niet in je eentje blijft, maar zoek een bekende op en 
laat met·ken, hoe je je voelt. Vraag gerust aan iemand, hoe het et' in een blc•kkade aan toe 
gaat en wat. je mag verwachten, dat voelt een stuk vei 1 iger dan dat je niet weet wat. el' 
allemaal wel niet zou kunnen gaan gebeuren . 

De politie 
Het is gebruikelijk, dat de politie ons vertelt, dat datgene wat wij doen niet mag en dat 
we ons moeten verwijderen . Dat. doen we dus niet . Als het net zo .gaa t als de afgelopen 
Jaren, beginnen ze eerst met een kleine groep aan ons te sjorren , zonder resultaat, wachten 
dan op versterking en als die gekomen is, dragen ze of slepen ze ons aan de kant en 
voorkomen ze, dat we weer voor de poort gaan zitten . 
Als d~ situatie gespannen wordt, kan het gebeuren, dat de wapenstok te voorschijn komt en 
dat ze gaan meppen. Dit zal echter niet zo gauw gebeul'en, omdat er pel'S aanwezig is . Mocht 
het toch allemaal te heftig voor je worden, blijf dan niet zitten, liggen of staan, maar 
zorg, dat je veilig wegkomt. Op martelaren zitten we ook niet bepaald te wachten . 

De wt 
Ook al is de kans e1'g klein, je kunt opgepakt WDl'den . Het vol·~ende kan dan gebeuren: 
In eerste instantie wm·dt je kort verhoord . Je hebt het recht om te zwijgen en ook je naam 
hoef j e niet te noemen. Het kan zij n, dat je snel weer vl'ij bent , als je wel meewerkt, maar 
daar is geen enkele garantie vc•or . Vervolgens kan je 6 uu r ( 48 uur, als je je naam niet. 
n•::~emt) vastgehouden worden, echter buiten kantooruren en in het week-end staat de klc;k 
stil, dus kan dit tot maandagochtend duren. Na die 6 uur kun je in verzekerde bewaring 
worden ·gesteld, Rl'ijg je te ho1•en, waarvan je verdacrrt wol'dt, nemen ze f•:>t.o ' s en vingapaf
drukken van je en mag je met een advokaat spreken. We hebben een advokat.e, Diana de Wolf 1 

be1·eid gevonden, voc•l' ons klaar te staan . Haar t e lefoonnummer is 085-454037. Dit. nummer
geldt alleen vc•or vandaag en morgen. Vanaf maandag is het advc•katenkollektief "Sloetst..raat" 
te ber•eiken via nummel' 085-454442 . Het nummer 
:3chrijf deze nummers op je arm, want je spullen worden .je afgenom~:;::=;;t;;:~:;:t=::f;;:i;:r-;:~~ 
ve1·zekerde bewal'ing duu1·t maximaal 48 uur en kan met 48 uur verlen 
de rechter-kommissar is, of je nc;g langer vastgerrouden rrrc•et worden . 

En . ... eet geen appel taal't uit de buurt van Dodewaard. 



niet nog 10 jaar DODBWIIBD 
Wij verzwnelen ons hier voor een geweldloze blokkade van de 
kerncentrale. De atoomlobby wil deze oude kerncentrale nog 
10 jaar langer openhouden met alle gevaren daaraan verbonden 
( zie Tsjernobyl ). 
Met deze blokkade willen wij ook krachtig protesteren tegen 
het bouwen van nieuwe kerncentrales in Dodewaard, Borssele 
of elders. 

WIST U : 

dat door de wilu1ing van urm1ilun al duizenden mensen ziek 
of stervende zijn. 

dat door de winning van uranium enorme bergen radioaktief 
afval worden geproduceerd en open en bloot worden gestort. 

dat daardoor hele gebieden radioaktief worden en als opge
geven moeten worden beschouwd. 

dat door de atoomramp in Tsjernobyl ook grote gebieden 
onbewoonbaar zijn geworden. 

dat door deze ramp misvormingen Z1Jn geconstateerd in de 
natuur en bij pas geboren dieren en kinderen. 

dat 15 jaar na de ramp het grote sterven ( door stralings
ziekte ) pas gaat beginnen. 

dat plutonium een zeer giftig restproduct van kernenergie ls 
en dat de straling na 24.000 jaar pas gehalveerd is en dat 
één miljoenste deel van dit plutonium al dodelijk is. 

dat er in ~~ropa tientallen kerncentrales staan waar een 
tweede beschermende koepel ontbreekt en dat de lterncentrale 
in Dodewaard er één van is. 

dat wij niet voor onze lol de centrale blot~eren maar dat 
wij deze stralinga-tijdbommen de wereld uit willen hebben. 

dat u ook mee ltun·t doen. 
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