ste
det tørste
' Rai- bowwarrior
' i Auckland
: på New Zealand.
bome-sprængi Ved
omkom en ung portugisisk
fotograf.

GAS-ANGREBET

10 år efter bombeattentatet mod 'Rainbow
Warrior' blev efterfølgeren bordet ved Mururoa
Franske krigsskibe og
kommandotropper gjorde i går
alvor af trusler om at stoppe
Greenpeace-skibet
' Rainbow Warrior II'.
To timer efter, at fartøjet
var sejlet ind i 12-sømiles
omkring
forbudszonen
atomsprængnings-området
ved Mururoa i Stillehavet,
slog den franske flåde til.

Miljø-skibet blev bombarderet med tåregas, døre
slået
ind,
og
vinduer
smadret, da 150 kommando-soldater bordede skibet.
Mange af dem var maskerede, oplyser Greenpeace.
Aktionen skete sent i går
eftermiddag dansk tid, kun
få timer før 10-års-dagen i
dag for attentatet, hvor et

Internationale TV-stationer kunne sent i aftes vise
billeder fra de første sekunder af den franske opbringning. Man så maskerede
mænd uden for styrehuset
på 'Rainbow Warrior II'.
Derefter blev transmissionen afbrudt.
BBC-radio bragte lydsiden af dramaet direkte. Et
interview via satellit-telefon
med
Greenpeace-lederen
ombord, Stephanie Mill, tog
pludselig en dramatisk
vending , da de maskerede soldater smed tåregas ind i skibet.
- Ja, ja. Det er tåregas.
Luk vinduet op. Luk vinduet op, Jean-Luc. (Voldsom hosten. Kraftige dunkelyde fra en helikopter tæt
på.)
- Du kan høre helikopteren udenfor. Gummibåde
med kommando-soldater er
på vej imod os. Fra vinduet
kan jeg se to fregatter og fire
eller fem... (så lyder der flere skrig).. Stop ham, stop
ham. De prøver... at gasse
ham. Jeg holder mit hoved
ud af vinduet.
BBC-reporterens yderligere spørgsmål blev kun
besvaret med hosten. Så blev
linjen afbrudt.
Med opbringningen følger
Frankrig sin hidtige hårde
linje. Paris har hånligt afvist massive internationale
protester mod de planlagte
otte atom-forsøgs-sprængninger. Og Greenpeace er
gentagne gange blevet advaret om, at forsøg på indtrængen i forbuds-zonen ville blive afvist med magt.
En fransk regeringskilde
indrømmede efter aktionen
over for nyhedsbureauet
Reuter, at der var blevet

Ifølge Greenpeace blev vinduer slået ind, døre smadret, og tåregas kastet ned i skibet, da den
franske flåde i går opbragte 'Rainbow Warrior II'. (Arkivfoto: Reuter)
brugt gas. Men ingen er
kommet noget til, hed det.
Ifølge fransk lovgivning
kan aktivisterne om bord på
skibet tilbageholdes i et
døgn og i alvorligere tilfælde
op til to døgn.

BISKOP
SEJLET VÆK
Greenpeaces kommunikationscenter i London oplyste sent i aftes, at en ombordværende franskmand, den
katolske biskop Gaillot, var
blevet ført fra borde og sejlet væk i en gummibåd.
Ellers var al kommunikation til skibet afbrudt. Satellit-opkald pr. telefon og
telex kom igennem, men ingen besvarede dem fra skibets radio-rum.
Ved opbringningen
befandt 'Rainbow Warrior II'
sig formentlig kun et par
sømil fra Mururoa. Aktivisterne havde kort forinden
sat fire hurtiggående gummibåde i vandet. Det lykkedes mindst én af dem at

trænge ind i selve
koralrevs-atollen , hvor de underjordiske prøvesprængninger
skal finde sted.
- Men vi går ud fra, at alle
gummibådene også er blevet
opbragt, sagde Greenpeacetalsmanden, Blair Palese, til
Ekstra Bladet fra London i
nat.

OVER GEVIND
Dramaet i går var det seneste i en lang række sammenstød mellem Greenpeace og det franske militær i
området.
Gennem mange år har
Frankrig gennemført sine
atom-forsøg her - så langt
fra hjemlandet, som man
kan komme.
Konsekvensen har været
omfattende fiskedød og misdannede børn, ifølge den polynesiske befolkning, som
Paris aldrig har taget med
på råd.
I 1992 stoppede militæret
midlertidigt
sprængie en den ny præsident,
,m
Jacques Chirac, besluttede

ensidig - som den eneste
stormagt - at genoptage
dem.
Specielt fra de nærliggende Stillehavs-stater Australien og New Zealand er protesterne kraftige.
I dag vil den franske ambassadør i Auckland blive
kaldt til det newzealandske
udenrigsministerium for at
give en forklaring på den
voldelige aktion i går.
- Det virker, som om
franskmændene er gået
fuldstændig over gevind,
når man tænker på, at der
var tale om 30 ubevæbnede
aktivister, siger én kvindelig
regeringstalsmand
i
Auckland.
I farvandet uden for 12mile-zonen befinder sig stadig Greenpeace-skibet 'Vega' og det danske skib '
Bifrost '. Begge overvåges af
franske flådefartøjer, og det
var i nat ikke muligt at
komme i radiokontakt med skibene.

AF JESPER HJORTH

