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BASISGROEPEN TEGEN 
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REDAXIONEELTJE 
Veel vergaderingen, dus weinig ruimte voor een redaxioneel. 
Kort en bondig dus: nr 8 al weer, weer veel over Borsele, 
maar het grootste deel bestaat uit een onderwerpen-lijst van 
het Kernenergie Archief. Waarom? Omdat het, méer dan een 
folder, een beeld geeft, welke informatie daar allemaal opge
slagen ligt. Kom eens langs; elke donderdag van 13 tot 21 
uur geopend. Van harte aanbevolen. 
Als die lijst er niet ingezeten had was het een erg dunne 
nieuwsbrief geworden. Stuur eens wat op om dat te voorkomen. 

VERGADERDATA 
28 febr. - Vrouwenoverleg Borssele-Dicht! aktie. 

20.00 uur Da Costakade 158 Amsterdam 
2 mrt. - Demonstratie overleg Borssele-Dicht! aktie. 

20.00 uur Prins Hendriklaan 31 Amsterdam 
5 - Persgroep. 

10.00 uur Ede (adres via sekretariaat) 
6 - Kampgroep. 

13.30 uur Sekretariaat Arnhem 
7 - L.O. Basisgroepen 

12~00 uur Jongeren centrum De Buze 
2de Oostwijkstraat 110 Steenwijk 
(zie plattegrond achterbladzijde) 

8 - Blokkadegroep 
13.00 uur Amsterdam (adres via sekreta.) 

8 - Informatie avond Borssele-Dicht! 
20.00 Bibliotheek Middelburg 

.10 - Regio Borssele-Dichtl Zuid 
10 " " ,, Noord 
11 " " " Oost 
11 " " " West 

(meer info via sekretariaat) 
14 - L.O. Borssele- Dicht! 

11.00 uur Utrecht (adres nog niet bekend, 
opvraagbaar bij sekretariaat) 

27 - Sekretariaatsvergadering 
14.00 uur Arnhem 

28 - Reforger-overleg 
13.00 uur AMOK Esdoornstraat 14 Utrecht 

8 april - Informatie-avond Borssele Dicht! 
Zeist 



BORSSELE DICHT! 
IIO.E 'T ER MEE STAAT 

En, hoe gaat het nu-eigenlijk met de (voorbereiding van de) Borssele
Dicht aktie op 24, 25 & 25 april? 
Je hebt er al veel over kunnen. lezen~ natuurlijk in de Nieuwsbrief, 
maar ook in Bluf!, Afval, De Vrije (met een ~igen poster!), de Vredes 
Aktie Krant neemt een 2 pagina lang artikel -op, etc. -Maar ook in de 
gevestigde pers is er al vrij verschenen. De eerste perskonferentie 
(begin december) is in vrijwel iedere krant verschenen en verder is 
bij de gevoerde publiciteitsaxies·altijd de aktie-drie-daagse genoemd. 
Vooral in de Provinciale Zeeuwse Courant is al veel verschenen. 

Tot nu toe zijn er 12.000 folders verspreid + nog eens 1500 in het 
duits bij on~e buren rechts, Van de 10.000 gedrukte affiches zijn er 
nu, 2 maanden van te voren, ruim 5000 verkocht. Wat dat betreft kun
nen we zeggen dat de aktie goed loopt. Ook op het secretariaat merk 
je dat de belangstelling en het enthousiasme groot is. De telefoon 
staat niet stil. We zijn nu 3 middagen open, maar willen over onge
veer een maand (1 april? dan loopt ons ultimatum ook af. Spannend he?) 
4 middagen open zijn. 't Is nu zo druk dat je niet aan i~ts anders 
toe komt dan het beantwoorden en- verwerken van de telefoontjes. Daar
om willen we zo snel mogelijk de personele bezetting met 100% vergro
ten tot 2. Daar zijn wel meer mensen voor nodig, dus als je zin en 
tijd hebt geef dat dan door. 

We zijn verder bezig om plaatselijke groepen te ondersteunen die een 
inormatie-avond willen organiseren (info/menskracht). Er komt een vi
deo over Tsjernobyl en de gevoerde publiciteitsakties die je kunt be
stellen. 
Ook aan de reacties op de kettingbrief merk je dat de aktie aan slaat. 
Maar we zijn er nog lang niet. ook financieel niet! Verzin een manier 
om aan geld te komen, er is zo'n dikke f 21.000,- nodig. Organiseer ~en 
feest, je kan ook in je stad/dorp collekteren, neem daarvoor kontakt op 
met Annemarie (085-422845). 
We zijn nu bezig om een aantal regio's/grotere steden, waar we (nog) 
niet zoveel van horen, warm te krijgen. In een aantal plaatsen zijn 
daar door nu groepen bezig met info-verspreiding, mobiliseren en het 
organiseren van info-avonden (Utrecht, Rotterdam, Den Haag), maar uit 
het zuiden (Limburg, Noord-Brabant) en uit bv. Noord-Holland horen/ 
merken we nog weinig. 

De taakgroepen lopen goed, elke taakgroep bestaat uit ± 10 mensen. De_ 
taakgroepen zijn; Pers & publiciteit, kamp-technies, kamp-cultureel, 
blokkadegroep. secretariaat en de financiele groep. Wel is het zo dat 
een aantal mensen in meerdere taakgroepen zitten, wat vooral tijdens 
en vlak voor de aktie nog wel eens de nodige problemen op zou kunnen 
leveren. Uitbreiding is dus zeker gewenst. 
De demonstratie op zondagmiddag is een probleem tot nu toe. F~rst was 



het organiseren ervan toegeschoven aan de blokkadegroep. Die heeft meer
dere keren op het L.O. duidelijk gemaakt dat ze én te druk zijn én ook 
niet zo'n zin hebben om die demo te organiseren (je gaat niet voor niets 
juist in de blokkadegroep zitten). Bij de mensen die het L.O. bezoeken 
wren ook geen mensen die er hard aan willen trekken. Nu zijn alle mede~ 
organiserende/ondersteunende organisaties aangeschreven met de dringen
de oproep om (samen) een demo-groep te vormen (zie voor datum en plaats 
agenda). Er zijn nog 2 maanden en een deel van de (voor-)publiciteit 
is al gemaakt, dat moet dus nog lukken. 

Het L.O. is een verhaal(tje) apart. Behalve dat 90% van de mensen uit 
de basisgroepen komen, is er ook nog iets anders wat opvalt. Veel men
sen zien we maar één keer; het verloop, behalvè de vaste kern {uit de 
taakgroepen) is erg groot. Afgelopen L.o·. (21-2) hebben we even ge
praat over hoe dat komt en wat we er aan kunnen doen. 
't Meeste van de tijd gaat nu zitten in de taakgroepen verslagen. Nood
zakelijk, dat wel, maar 't werd meer een overleg tussen taakgroepen; 
heel prakties. Dat. soort L.O.'s is alleen belangrijk voor mensen~ 
taakgroepen; je moet er veel van af weten om het te kunnen volgen; om 
het interressant te vinden. Een deel van de aanwezigen vond ook dat 
dat de funktie van een L.O. moet zijn. Eeen ander (groter) deel vindt 
echter dat die praktiese uitwisseling ook buiten het L.O. om kan en dat 
er dan meer tijd vrij komt voor wat principiëlere diskussies die ook 
voor meer mensen interr-essant zijn. Tevens hopen we dat er op deze ma
nier meer mensen warm worden voor uitbreiding van de taakgroepen. 

Concluderend: de aktie loopt goed. Zeker als we dat vergelijken met de 
terreinbezetting van Moerdijk '85, waar we 2 á 3 weken van te voren nog 
geen idee hadden of er iemand, buiten de groep van 10 á 15 mensen die 
het voorbereidden, mee bezig was. Nu was het 3 maanden voor de aktie al 
heel druk. Vooral de mensen uit de sekretariaatsgroep hebben het gevoel/ 
merken dat de aktie leeft. 
Maar we zijn er nog lang niet, er moet nog veel gebeuren. Organiseer in 
je eigen plaats iets en werk er aan dat er ook regionaal iets van de 
grond komt, verzin een publiciteitsaktie, organiseer een informatie
avond, een benefiet-feest, ga kollekteren, verspreid de kettingbrief, 
schrijf een ingezonden brief in de plaatselijke krant, maak mensen en
thousiast, verspreid info~ etc. 
Enfin, genoeg mogelijkheden voor iedereen om wat te doen. 
Kom in elk geval, 24, 25 & 26 aprilt en zorg dat al je vriendjes en 
vriendinnetjes mee komen! 

dirk 

NIE WIEDER TSCHERNOBYL: 

BORSSELE ABSCHAL TEN! 
24., 25. & 26. Aptil 1981 



.--------------------------------------------~ K E.R NE NE R G IE ARCHIEF 

Adres: Stephensoustraat 15 
6717 CS Ede 

Opent Donderdag 13 - 21 uur 
Telefoon: 08380 - 21414 

EDE 

Giro: 
4609119 

tnv D.Bannin~ 
EdP. 

"Geef ze een grondig lesje over de vreedzame 
toepassing van kernenergie!" 

F(nipkunstlfordt 
lfeer populair 

---GIFTEN ZIJN ALTIJD WELKOM!---



2 --------1: NEDERLAND--------
lOl - Algemeen 
102 - E.Z.-Papers (g~jat 21-6:...'85 bij Economische Zaken) 
103 - Levering Reactorvat aan Zuid-Afrika 
104 - Dodewaa~d - Algemeen 
105 - - Axies 
106 - Borssele - Alterneen 
107 - - Axies 
108 - UCN Almelo - Algemeen 
109 - - Namlbies Uranium & VN proces 
110 - - Contracten - Brazilië 
1 Jl - - Rest 
112 - - Ades 
113 - KEMA Arnhem- Algemeen 
114 - - J:STR 
115 - - Afval 
116 - ECN Petten 
117 - ITAL Wageningen 
118 - Rest 

119 - Nieuwe kerncentrales - Jaren '70 
120 - - Jaren '80 - Algemeen 
121 - - Achtergrond 
122 - Bouwh~drijven 
123 - Axies Algemeen 
124 - Lokatiekeuze - Algemeen 
125 - MoPrdi jk - Algemeen 
126 
127 
128 
129 
130 

- Altfes 
- Borssele - Al~eii!E!en 

- Axies 
- N-0. Polder - Alg~meen 

131 - Radio-actief afval - Algemeen 
132 - - Opslag op land - AlgPmefm 
1)3 - - Lokati.ekeu~e 
134 - - Borssele 
135 - - Znutkoepels (-onderzoek) 
136 - - London l)umping Convention 
1.37 ·- - Opwerkingscontracten 
138 - - Vermissin~/diefstal 
139 - - Axies 

---·-4-·~...,-........__, -·-· ___ ..........._._, ___ _ 
Kem,onderzoek 

m.et Rusla.nd 
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••• f110 'I'J'Milame oatwtkktlla& ••111 
l .. no .. arl'lt'•· 

Dt Nf'dt>tllnda-Bt-lgl&eht dtlt>gat!t van 
Hl man rtllat onder ·tetdlng 'l"l!n pn>f. 1. 
A. Gwdli:.oop tn pror. M. D. Htmt. !.,._ 
ti!'Ut weti$ r.>Jitftll"h'l op f'f'n biJf'tnlwms.t 
van llllr lidt-ltg~roen ondn lt>ldlng 
~•n de ftuul.sdtt' kerngelt-<!r<lt!' .Andra. 
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rnen !.Dl. ten aemrnwrrk·lnt lustton hE>! 
Sovjetrusslschto deput .. ment van kern· 
•ntrglr, htot o<eacti«entrum Ne-derland 
nn Pettrn l'll btot at!glttd•e Commlsu· 
rlut voor Atoomentrglf: rntt tljn t'rn
truru van Mol. 

A~Ç:ies 



3 
....................... 2 EUROPA ................ 7~'-T'MSRBBBMHMM'P ..... ,._71' 

201 - West:-fluitslsnd - Kalkar - Algemeen 
202 - - Veiligheid 
203 - - 3% heffins 
204 - - Ned~Tlendse betrokkenheid 
205 - - Kalkar 11 
206 - - Proces 
207 - - Akties 
208 - - Ahaus 
209 - - Hanau 
210 - - Gronau 
211 - - Wybl 
212 - - Gorleben 
213 - - 8rokdorf 
214 - - Hamm 
215 - - Lingen 
216 - - Niederaichbach 
217 - - Wackersdorf - Algemeen 
218 - - Akties 
219 - - Rest Reactoren 
220 - - Opinies 
221 - - Algemeen 
222 - - Afval 
223 - - Leverenties 
224 - - AKB/Sabotage/repressie (algemeen) 
225 - Frankrijk - La Hague 
226 - - Hal ville 
227 - - Cattenom 
228 - - Choo2 & vervuiling Mees 
229 - - Rest Reactoren 
230 - - Algemeen 
231 - - l..everanties 
232 - - Afval 
233 - Groot-Brittanië - Sellafield - Ongelukken 
234 - - Lozinsen Ierse Zee 
235 - - Onderzoeken 
236 - - Algemeen 
237 - - Springfields 
238 - - Sizewell 
239 - - Dounreav 
240 - - Torness 
241 - - Hinkley Point 
242 - - Trawsfynydd 
243 - - Rest Reactoren 
244 - - Algemeen 
245 - - Opinies 
246 - - Afval 
247 - - Leveranties 
248 - België - Mol (Eurochemic) 
249 - - Rest Reactoren 
250 - - Algemeen 
251 - - Afval 
252 - Spanje 
253 - Portugal 
254 - Zweden - AlBemeen 
255 - - Reactoren 
256 - - Afval 
257 - Finland 
258 - Denemarken 
259 - Noorwegen 



------------- EUROPA - VERVOLG ----·z·· .. ----····· ,, ..... 
260 - Italië 
261 - Griekenland 
262 - Turkije 
163 - Zwitserland - Algemeen 
264 - - Reactoren 
265 - - Afval 
266 - - Leverantie~ 
267 - - Opinie & ·Referendums 
268 - Oostenrijk 
269 - Luxemburg 
270 - Joegoslevië 
271 - Bulg&ri je 
272 - Roemeni.e 
273 - Hongarije 
274 - Oost-Duitsland 
275 - Tsjechoslowakije 
276 - Polen 
271 - Sowjet 
278 -

Unie - Algemeen 
- Le11eranties 

279 - - Tsjernobyl - Ongeluk. & gevolgen direkte- omgéving 
280-
281 -
282. -
283 -

- Gevolgen Nederland 
~ Gevolgen rest wereld 
- Politieke gevolgen (buiten S.U.) 

- Rest Reactoren 

Barsebmk
rerket. 

pä _gyngende 
grund 

V! 
I .... ..... 



___ lllllili ____ 3: N/Z-·AMERIKA --------• 
301 - Verenigde Staten - Algemeen 
302 - .... React.oren - Harrisburg 
303 - - No.ord-Oosten 
304 - - Zuid~sten 
305 - - Midden-Westen 
306 - - Noord-West~n 
307 - - Zuid-Westen 
308 - - Leveranties 
309 - - Proliferatiebeleid 
310 - - Afval 
311 - - Uraniummijnbouw 
312 - - verrijking/Opwerking/Kweekreactoren 
313 - - Annuleringen 
314 - - Veiligheid/Onderzoek 
315 - - Silkwood 
316 - - AktiesiRepressie 
317 - Canada 
318 - Groenland 

319 - Mexico 
320 - Cuba 
321 - Panama 
322 - Ant.i.llen 

323 - Vene~mela 
324 - Ecuador 
325 - Columbia 
326 - Brazilië - Algemeen 
327 - - Reacto~en 
328 - - Leveranties 
329 - Argentin]ë 
330 ··· U'ttJf4UBY 
331 - Peru 
332 - Chili ne waarheid 31 maart 1979 

Staat tan aln uitgeroepen -
zwaagere fitReD gelvacueerd 

Amerikaanse 
kernreactor 
staat on. het 
nunt te smelten 

la .c1e kf\m~trafe 'b~j 4111 Aau.rllr.U.t.IN> a'l.a4 Harri&intlt tt.retgt 4& •etpt-1· 
ftlmP ~S. dr!!'"iiiblt hl ~.., Vtttn.li~"' ltAteu l -!!ft -,o(lof'(t:duu • 

.Nr.4at vrijd•J1Vidda.r $it'n enormt~, •na•t ::,;utNtleerde .,,,..._,<t·t .. $Ü: ~I~ r·ua.2o~t.~t;;::-. 
tg~t•n rirlliDJ -.djln.nm ~H •e tet~>tli~cio" tla.d d~~ th~ii t>f ~& ~~Uilt i.li' 
-iirH·!•a... -



6 
------------ 4: AZIË I AUSTRALIË •-••r•m•·•n-----niiiTIIII•rn 
401 - Chi.ne - Algemeen 
402 - - Leverancie~s 
403 - India - Algemeen 
404 - - Leveranciers 
405 - - Reactoren 
406 - Pakistan - Algemeen 
407 - - Di.ehtal UCN·-gehe.imen 
408 - Japan 
409 - Noord-Korea 
410 - Zuid-Korea 
411 - Taiwan 
4)2 - Sri Lanka 
413 - Hona Kong 
414 - Thailand 
415 - Filippijnen 

416 - Australië 
417 - Miktonesië 
418 - Indonesië 
419 - Maleisii 
420 - liawai 

6: M-OOSTEN/ AFRIKA -------
501 - Midden Oosten - Algemeen 
502 - lran 
503 - Irak 
504 - Israel 
505 - Jordanië 
506 - Libanon 
507 - Syrië 
508 - Saoedië Arabië 
509 - Oman 

510 - E,ypte 
511 - Libië 
512 - Marokko 
513 - Algerije 
514 - Niger 
515 - Nigeria 
516 - Tsjaad 
517 - Somalië 
518 - Soedan 
519 - Gabon 
520 - Canarisch~ Eilanden 
521 - Centraal Afrikaanse Republiek 
522 - Equatoriaal Gutnea 
523 - Oeganda 
524 - Zuid-.Afrika - Algemeen 
525 - - Reactoren 
526 - - Namibies Uranium 



6: ALGEMEEN 
601 - Ongelukken - Algemeen 
602 - - Mont Louis 

603 - Kernenergie - Algemeen 
604 - - Kosten 
605 - - Belang Mondiaal 
606 - - Technies - Algemeen 
607 - - Uranium (verr:l.jking, prijs. voorraad) 
608 - - Centrales & zure regen 
609 - - Opwerking 
610 - - Kweekreactoren 
611 - - Veiligheid/Onder~oek - Algemeen 
612 - - Risico-analyses 
613 - - Aansprakelijkheid/verzekeringen 
614 - - Centrales - Algemeen 
615 - - Lokatiekeuze/Rampenplan 
616 - - Bron-term 
617 - - Straling - Normen 
618 - - Gevolgen 
619 - - Afval - Algemeen 
620 - - Opslag op land 
621 - - Dumpen in zee 
622 - - Diepzee (-onder~oek) 
623 - - Rest oplossingen 
624· - - Transporten - Nederland 
625 - - Buitenland 
626 - Proliferatie & NPV 
627 - (Gevolgen tnilitai.re) Aanvallen op kerncentrales 
628 - "At.oomterrorisme" (diefstalivermissing, ztolfbouw bommen. etc.) 
629 - lAEA, IEA. Euratom 
6JO - EEG 
631 - Comecon 
6'32 - Anzuss 
633 - O.A.E. 
634 - Atoomlobby -· Nederland 
635 -
636 -
637 -
638 -
639 -
640 -
641-

- Buitenland 

- ,\lgemeen 
- Nuc:leai·re bedrijven 
- Werkgevers. grootverbruikers & XIVI 
- Personen - Algemèen 

- Kistemaker 
- Algemeen 
- JCraftwerk Union 
- Rest 

1 



-------7: A.K.B./ElEKTR /ALTERN 
701 - Opinie - Brede Maatschappelijke Diskussie 
702 - - Peilin~en 
703 - - Politieke partijen 
704 - - (Maatschappelijke) Organisatie 
705 - - Rest 
706- Recensies (hoeken/brochures/films/etc.) 

707 - Anti Kernenergie Beweging - Landelijk achtergrond 
708 - - Ede 
709 - - Axies - Algemeen 
710 - - Willy Wortel 
711 - - Atoomstroom 
712 - Repressie - Processen & (klachten) politie-optreden 
713 - - Ontslag kritische werknemersters 
714 - - Rest 

715 - Elektriciteit - Prijs, vermogen. verbruik 
716 - - Import Atoomstroom 
711 - - Bedrijven - SEP, VEEN, VDEN 
718 - - Provinciaal/Fusie's 
719 - -Rest (hoogspanningslijnen, etc.) 

720 - Allerlei - Voedselbestraling 
721 - -· Satellieten/Onderzeeërs 
722 - - Rest 
723 - Alternatieven - tcernfusle 
72'• -
725-
726 -
727 - - Bolbliksem 

- Algemeen 
- Nederland 
- J.E.T. 
- Rest 

:~ .. p ., 

---oNDl.R/JléRPE..NUJS7 K.E.RNlN!R9Il AKJIIl1 {./Jt. --
éde 20.02.87 



AKTIE U·CN / URENCO 
Afgelopen vrijdag, 13 februari, bezocht d• vaste kamerkommissie van 
Economische Zaken de ·uCN/Urenco fabriek in ~lo. 
Reden voor enkele basisgroepen tegen kerngeweld en militarisme uit 
noord en oost Nederland om aktie te voeren. 
De poorten van de fabriek werden met zware kettingen en sloten ver
grnedeld om de parlementariërs te vethinderen het terrein te verlaten 
zodat ze daardoor de. tijd hadden O$ behalve het geslijm van de direktie 
aan te horen (de toekoms~ige uitbreiding van UCN/Urenco zal ook wel 
ter sprake z~jn gekomen) ocik konden onderzoeken. waarom UCN/Urenco, on
danks-een verbod van de ·v.N., nog steeds uraniUm uit het door Zuid-Afri
ka bezette Namibië verrijkt. 
Helaas stond bij één v.an de poorten een politieauto met inhoud, die za
geil w.at er gebeurd.e en aller·t. genoeg waren om meteen het gereedschap te 
pestellen bij Hoofdburo Almelo, waardoor de kettingen er binnen tien 
minuten al ·weer af waren. FLIP f 
Toen maar gewacht tot de Haagse·heren het terrein verlieten am ze nog
maals te wijzen op het criminele k$raktèr van UCN/Urenco, en op te 
~oepen om op 24, 25 & 26 april ook te komen blokkeren in Borssele. 
Volgende keer maar weer wat anders. ~1fC:.~ 

Hieronder de persverklaring. 

PERSBERICHT 

Vandaag hebben wijt Basisgroepen tegen ·terngeweld en Militarisme, het 
UCN/Urenco complex in Almelo met behulp van stevige kettingen en sloten 
van de buitenwereld afgesloten. 
Het is geen toeval dat wij dat doen, terwijl enkelè kamerleden een werk
bezoek brengen aan UCN/Urenco. 
Reeds in 1974 ontwierpen de Verenigde Naties (waaronder Nederland) het 
Decreet nr. 1, waarin het zoeken, delven. exporteren. en verwerken van 
grondstoffen uit Namibië werd verboden, zolang Zuid-Afrika Namibie be
zet houdt. 
UCN. waar de.Nederlandse Staat voor het grootste gedeelte eigenaresse 
van is, verrijkt al jaren uranium uit Nami~ië en weigert hardnekkig. 
ondanks vele verzoeken daartoe, daarmee te stoppen. 
UCN/Urenco en dus de Nede.rlandse Staat maken zich schuldig aan heling! 
'Het deze aktie willen we de parlementariërs die zich nu op het UCN/UrenM 
co terrein bevinden op hun verantwoordelijkheden wijzen. 
Wij denken dat, nu ze het terrein niet kunnen verlaten, wel even tijd 
over hebbe~ om een diepgaand onde~zoek naar deze kwestie in te stellen 
en hieraan onmiddellijk een eind te maken. 

Verder is UCN/Urenco een zeer belangrijke keten in de kernenergie-cyclus 

13 



en terwijl de Nederlandse regering zogenaamd geschokt is door de ram.p 
in Tsjernobyl en daarom -zelfs de bouw van nieuwe kerncentrales opschort, 
gaat Urenco doodgemoedereerd. verde_r met het verspreiden van radio-acti
viteit d.m.v. de geplande uitbreiding in. Almelo, het opzetten van een 
nieuwe .fabriek in Ame·rika, het dagelijks verrijken van uranium en het 
nog steeds leveren van verrijkt uranium aan landen die het Non-Prolife
ratie Verdrag (tegen de verspreiding van· kernwapens) -weig:eren te onder
tekenen. 

Het lijkt. ons duidelijk dat UCN/Urenco een criminele onderneming is die 
zo snel mogelijk dicht . moet. . · . 
Tot dat·het·geval.is zullen er nog veleaktiestegen UCN/Urenco en an
dere kernenergie objekten volgen en wij roepen hierbij ·dan ook op tot 
de blokkaqe van ·de kernenergie-centrale -in Borssele op 24, 25 & 26 
april, onder_het motto:· ' 

"NOOIT MEER TSJERNOBYL" 

~~ LOPEN TEGEN DE STROOM IN 
Van _13tot24 april wordt een VROOUWEN-KRACHT-VOETTOCHT georganiseerd. 

We gaan langs de IJssel van Zwolle naar Arnhem. 
In 10 dagen zullen we afwisselend een dag lopen (15/20 km) en een dag 
overblijven voor worklJhops, optredens. aksies t spelen, diskussie, muz·iek, 
tejater, enz. 

Op deze manier willen we onze krachten voelen; het is open hoe ieder 
invulling geeft aan de tocht. 
Aansluitend kunnen we naar het vrouwenkamp in Borssele gaan, waar 24, 
25, 26 april een aksie-3~daagse tegen kernenergie zal zijn. 

* Start: maandag 13 april om 10.00 uur - N.S.-Station Zwolle 
* Voor slaapplaatsen wordt gezorgd 
~' Voor bagage gaat alleen èen bakfiets mee, dus hou er rekening mee, 
dat je je eigen bagage moet dragen als je kan. 

Wil je meelopen, -voorbereiden, een workshop begele;iden of ben je gewoon 
. - • • ?????? n1euwsg1er1g ..... . 

Meer info: ~huis deventer, elke vrijdag: 05700 - 17008 
Hans: 05700 - 33376 
Siepke: 020 - 641687 



HOGER BEROEP NOODREM-AKTIE 
Op 1 november 1985 is er in Nederland figuurlijk én letterlijk mas
saal aan de NOODREM getrokken tegen het op handen zijnde kruisraket
tenbesluit. 

Tussen Groningen en Winschoten is dat ook letterlijk met de diesel
trein gebeurd, met als gevolg dat de dader voor de rechtbank werd 
gedaagd op 21 augustus 1986 om zich te verantwoorden - op zijn ver
zoek- voor deze "overtreding". 

De argumenten van zijn verdediging (op het gebied van het interna
tionale recht, burgelijke "on"gehoorzaamheid) en het juridiese plei
doo, zijn te vinden in de brochure "Levende vissen zwemmen tegen de 
stroom in, dode vissen drijven mee". 

Op 16 MAART 1987 dient voor de arrondisementrechtbank van Groningen 
bet HOGER BEROEP in deze zaak (aanvang 10.30 uur). 

De bedoeling is om de verdediging (naast de op 21 augustus '86 naar 
voren gebrachte argumenten) te baseren op de volgende aspekten. 
*1. de onrechtmatigheid van het 1 november-besluit en de onwettig-

heid van kernwapens; 
*2. het niet medeschuldig willen zijn aan de omstandigheden, waar

onder de (illegale) uraniumwinning en de atoomproeven de inheem
se bevolking treffen; 

*3. de onduidelijkheid t.a.v. de aansprakelijkheid bij schade door 
ongevallen met kernwapens en het "Hibakusha''-effect in Japan; 

*4. het toeroepen van een halt aan de verspilling op velerlei gebied 
en de aantoonbare relatie tussen ontwapening en ontwikkeling; 

*5. de betwijfelde noodzakelijkheid van deze nieuwe stap in de bewa-
peningswedloop. 

Vèrschillende deskundigen zullen (onder voorbehoud) een aspekt voor 
hun rekening nemen, zoals: 
- Meindert Stelling (voorzitter van Juristen voor de Vrede) 
- Antonio Gonzales (vert. International Indian Treaty Council) 
- Theo de Roos (advokaat) 
- Ben Ter Veer (Polemologisch Instituut) 
- Miles Goldstick (Canadees onderzoeker inzake uranium. 

Deze rechtzaak heeft - als één an de weinige - nog een daadwerkelijk 
verband met 1 november 1985!! 
Het ligt in de bedoeling om rond en op 16 maart aktiviteiten te or
ganiseren, waardoor het niet bij een (openbare) rechtzaak alleen 
blijft. In samenwerking met het Vredesplatform Groningen, NAMAI
noord en andere organisaties en vredesaktivisten bestaan de volgen
de plannen in de martinikerk: 
- lezingen 
- dia-, video- en filmvoorstellingen 
-tentoonstelling van de "kilometerbrief". 

Het is van groot belang dat SOLIDARITEITSAKTIES dit proces onder-
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steunen, zowel in Groningen als ook in de rest van Nederland. 

Organiseer mee en HET BLIJFT NEE! 

De brochure "Levende vissen ••••• "kun je bestellen bij: 

A-rnaud ICiers 
Tjabbestreek 28 
9697 n. Blijham 
05976 - 2964 
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