
SLOTVERKLARING

Bh we kunnen doorpraten want vanmiddag is
duidelijk geworden dat we door kunnen gaan
met het uitwerken van het voorstel: de
voorbereiding van een terreinbezet~ing dan
wel een blokkade van de kernsentrale in
Dodewaard. En die voorbereiding zal alleen
maar gestopt worden als de regering on8
ultimatum inwilligt. De nodewaardsentrale
moet voor eind september gesloten zijn.
Dodewaard moet dicht. DODEWAARD GAAT DICHT

een terreinbezetting, 4 een blokkade en
2 groepen waren tegen het voorstel. Van
de 35 groepen zijn er 10 die vinden dat
je waarschijnlijk moet gaan blokkeren
omdat een terreinbezetting niet haalbaar
iS.
Het argument van"de 2 groepen die tegen
waren is "dat je je parlementair gericht
moet opstellen.

Wij konkluderen hieruit dat het voorstel
van de Gelderse groepen is overgenomen
door de aanwezigen.

Natuurlijk zijn" er een aantal belangrij
ke punten waar ~an.iddag alle~n maar beel
kor~ over gepraat kon worden. Een belang
rijk punt is hoe je daadwerkelijk het ter
rein zou k,unnen bezetten. Ben algemene
teneur van de diskussies in de groepen
wal dàt we een aewelddadige konfrontatie
met d~ H.E. liever niet aanlaan. Soamiae
groepen benadrukken wel dat bij een mal
sale de.lname bepaalde v,or.en van geweld
niet vermeden kUDDen -worden. E'en ander
belangrijk punt is de openbaarheid. Alle
groepen vinden dat er zoveel mogelijk in
formatie moet worden verstrekt aan de be
volking via pers politieke partijen, wijk
centra, acholen en vakbonden. Bij de in
for.etieverstrekking moet ODS geweldloos
heidsprinsipe benadrukt worden. Wij hebben
er maar kort over kunnen praten. Haar
vanmiddag ia dan ook paa het begin van de
diskussie. We gaan verder praten. Over 3
weken al, op zaterdag 14 juni, wordt er
een veraadering belegd VOOT alle mensen
die zich hebben opgegeven als kontaktper~

soon. Bet presieae tijdstip en de plaats
van de vergadering wordt zo epoedig ao
gelijk medegedeeld.

Vanmiddaq hebben we qepraat ovel: het
vool:..tel van de Gelder..e str001R9'I:oepen
en energiekomitee.. om aan de nedel:
landse ovel:heid een ultimatum te ..tel
len. Br werd stopleqqing van het totale
kernenergieprogramma geiist, te begin
nen bij Dodewaal:d. Er werd be..loten dat
de Dodewaard..entrale v66r het einde van
september 1980 gesloten moet zijn.
Indien dit niet zou gebeuren stelden
de qelder..e groepen voor om in de loop
van oktober een openbaar aangekondigde
en openbaal: uitgevoerde bezettingsaktie
uit te voeren v~ het terrein rond de
sentrale. Dit voorstel werd gedaan op
grond van de volgende arqumenten en o
verwegingen.
Op grond van de in de loop van acht
jaar opgedane ervaringen hebben we geen
enkel vertrouwen in de overheid als het
gaat om he~ op korte termijn sluiten
van ae kern..entrales. Het wordt tijd om
het heft in eigen hand te nemen. Het
atoomprogramma vormt zo'n bedreiging
voor gezondheiü, veiligheid en demokra
tie. dat het gerechtvaal:digd is je. daar
krachtig tegen te verzetten. En we VOe
len ons meer dan ooit bedreigd nu blijkt
dat de overheid en de atoomlobby de op
zich al belachelijk aandoende veilig
heidsmaatregelen keer op keer overtre
den. Met het uitbreiden van de opslag
vergunninq van de Dodewaardsentrale
heeft Vlln Aardenne zelf het vuur aan de
lont van het kruitvat aangestoken. Een
regelrechte provokatie van het neder
land..e volk, dat al op allerlei manieren
heeft duidelijk gemaakt geen kernenergie
te willen. De reden waarom de gelderse
groepen dit vooretel in alle openbaar
heid en openheid aankondigen is heel
simpel. we hoeven niet zoals de atoom
lobby doet onze aktiviteiten te hullen
in rookgordijnen vol geheimzinnigheid.
We staan voor een rechtvaardige zaak.
we komen op voor recht van een ieder op
veiligheid, gezondheid en vrijheid.
Uit de diskussie vanmiddag is gebleken
dat de mensen hier bereid Zijn over te
gaan op hardere akties om he~ atoompro
gramma" te stoppen. De diSkussie is ge
voerd in 41 groepen; 35 groepen wilden

3




