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Op dinsdag 25 oktober ls de eerste kommerclêle

eenheid van de Ultracentrifuge in Almelo in qe
bruik genomen. De regering moet op korte termijn

een besli ssing nemen over de uitbreiding van de

OCN . Voor 1 april moe t het definitieve verdrag
tussen Urenco en de Braziliaanse regering gete

kend worden. Minister Van der Stoel ls druk bezig
met onderhandelingen over te t~effen maatregelen
om verspreiding van ke rn wapens tegen te gaan.
Kortom, de ontwikkelingen rond de uranlumver
rljklnqslnstallatle 1n Al mel o raken in een

stroomversnelllpq.

Zo ook het verzet teqen de ze uitbreiding.

Op donderdag 6 oktober zijn een aantal organi
saties die tot dan toe min of meer onafhan

kelijk aktie gevoerd hadden tegen de OCN, bij
elkaar gekomen. In principe werd besloten de

krachten te bundelen: gemeenschappelijk aktie
te voeren en aktiviteiten te koördineren.

Bet is van het grootste belang om het verzet
zo breed mogelijk te maken . Daarom hebben wij

een (konsept) manifest opgesteld, dat ter onder

tekening voorgelegd wordt aan een groot aan
tal landelijke organisaties . Het manifest be

sluit met de eis: GEEN UITBREIDING VAN DE

ULTRACENTRIFUGE IN ALMELO.

De inhoud van dit mani f e s t vindt U afgedrukt i n

dit bulletin.

Omdat de tijd dringt , is het nu reeds noodza
kelijk om akties voor te bereiden . Een over

zicht van onze plannen - in een meer of minder

vergevorderd stadium - staat beschreven op de
vol gende bladzijde . EEn prikaktie hebben we

inmiddels al achter de rug : we hebben op het

PvdA-kongres folders uitgedeeld om de partij

le.en e r aan te herinneren wat er in hun ver
kiezingsprogramma staat: GEEN UITBREIDING VAN

DE ULTRACENTRIFUGE IN ALMELO .

Suggesties voor verdere akties, geleverd

door U, lezers van het ALMELO BULLtTIN,

zijn niet alleen welkom, maar ook noodzake
lijk. Wij blijven natuurlijk ook graag op

de hoogte van alles dat op lokaal en regio
naal niveau ondernomen wordt .

Verdere inhoud van het bulletin bestaat uit

een korte geschiedenis van de ultracentri

fuge i n Almelo, een overzicht van het tot

s t an dkomen van het verzet tegen -Al mel o· ,

en een literatuurlijst voor wie meer achter
grondinformatie wenst.

GEEN UITBREIDING VAN DE ULTRACENTRIFUGE
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Tot slot , heet van de pers, een artikel naar

aanleiding van de officiële opening v an de

UeN.

Tot slot. Het hangt van U en van de organisa

t ies die U vertegenwoordigt , af, of wij een
vuist kunnen maken en de uitbreiding van de

ultracentrifuge kunnen verhinderen. Daarom

is het er9 belan9r~~m::~~~J!....Lh':zt:.~a. ,._ 
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1. Verspreiding van atoomwapens door
vreed%ame kernenergie

In de ultracenerifugefabriek in Almelo
wordt verrijkt uranium geproduoeerd.
Uraniumverrijking behoort tot de gevoeli
ge technologieën die een sleutelpositie
inn~en bij het vreedzame gebruik van kern
energie en de produktie van atoomwapens.
De technologieën van de vreedzame kerne
nergie zijn bijna identiek aan die voor
het maken van het splijtbaar materiaal voor
atoomwapens. De technologie van de splij
tingsbom is nauwelijks meer geheim en niet
erg moeilijk. Momenteel is de verspreiding
van kernenergie het belangrijkste kanaal
voor de verspreiding van atoomwapens.

2. Werkgelegenheid in rwente

aet argument dat de uitbreiding van de ul
traoentrifugefahriek bijdraagt tot een ver
mindering van de werkloosheid in Twente,
berust niet op feiten. De uitbreiding levert
maar weinig blijvende arbeidsplaatsen op.
Voor het zelfde bedrag dat de regering nu
in de ultracentrifuge wil investeren, zou
veel meer werkgelegenheid geschapen kunnen
worden. In de energiesektor valt te denken

aan investeringen als: de produktie van

apparatuur voor stads- en wijkverwarmings
installaties1 van warmtepompen voor woningen,
flats en bedrijfsgebouwen; aan de ontwikke

ling en de produktie van teohnologie en
apparatuur t.b~v. de toepassing van zonne
en windenergie; ontwikkeling van moderne ex
ploratieteohnieken en produktie van appara
tuur voor de winning van steenkool alSlnede
de. produktie van nieuwe teohnologiein voor de
toepassin~ in de steenkoolindustrie voor
~ogénaamde Total Energy installaties en
warmteter~gwinningssystemen.De Twentse
maohinefabrieken leveren hiervoor een goede
basis.

3. uitbreiding oe aandrang van West-Duitsland

Op uitbreiding van de UeN wordt zeer sterk
aangedrongen door West-Duitsland. Het heeft
een deel van het verrijkt uranium nodig
voOr de exportorder aan Brazilië, voor leve
ring van de komplete nukleaire oyclus: 8 kern
oentrales, een brandstofstavenfabriek, ver
rijkt uranium, een verrijkings- en een op
werkingsfabriek. Brazilië kan dan beschik-
ken over beide gevoelige technologieën:

verrijking en opwerking, waardoor de stap
naar een eigen kernbewapening wel zeer klein
is geworden. Volgens dit kontrakt krijgt

e

W.st·Puitsland toegang t~t natuurlijk uranium
V'an Brazilië, waarmee het zijn eigen kerne
nerqieprógr~veilig kan stel~~n.

Brazilië: militaire diktatuur

Brazilië wordt beheerst door een militaire
diktatuur die ~ich schuldig maakt aan een voort
durende schending van de mensenreèhten. Bra
ziliëstreeft naar hegemonie in Latijns-Ame·
rika en voert een wapenwedloop met Argentinië.
In dat kader zou een eigen kernbewapening goed
passen. Verschillende Bra~iliaanse regerings
woordvoerders hebben verklaard dat een eigen
atoombewapening onontbeerlijk is.
De snelle ekonomische groei in Brazilië is
ten koste gegaan Van de armen. Terwijl het BNP
in de afgelopen 10 jaar met plm 50% groeide,
zijn de reële lonen van ·de mensen met pljm 50%

gedaald. Een kapitaalintensieve technologie
als kernenergie zal de schuld van ~razilië nog
verder opdrijven, waardoor de situatie van de
ar1'llen nog verder zal verslechteren. Bovendien
heeft Brazilië de beschikking over o.a. grote
hoeveelheden witte steenkool.

S.Het Non-Proliferatieverdrag

Brazilië heeft het Non-Proliferatieverdrag (NPV),

dat de aangesloten landen tenminste moreel
verplicht geen atoomwapens te maken, niet on
dertekend, maar zelfs dit verdrag biedt geen
waterdichte garanties tegen de verspreiding

van atoomwapens. ~r is slechts kOntrole achteraf
en elke ondertekenaar kan het verdrag met een
termijn van driè maanden opzeggen. De kontrSle
gebeurt door het internationale atoombureau
(IAEA), maar deze kontrole is niet meer dan
een vaststelling aohteraf dat er splijtbaar
materiaal verdwenen is. Sankties kan de IAEÄ
niet oplegqen.

6. Snel groeiende atoolll1llarkt in de derde wereld

De ultracentrifugefabriek in Almelo is niet al
leen gericht op Brazilië en de behoefte aan
verrijkt uranium van West-Duitsland, Neder
land en Groot-Brittanië, maar, als onderdeel
van de verkoop van reaktoren door de West
Duitse industrie, ook op de wereldmarkt.
Het aantal potentiël.e kopers neent snel toe,
ook onder de diktaturen in Afrika, Azië en
Latijns-Amerika: Iran, Indonesië, ZUid-Afrika,
de Filippijnen en verschillende andère landen.
Twee faktoren spelen een rol: in de eerste
plaats ontstaat er door groeiende protesten
in de gelndustrialiseerde landen toenemende
onzekerheid OVer de toekomst van de kernener~

gie daar. In de arme landen zijn het met name
de diktaturen die nog bereid zijn de grote
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de tienduizenden jaren dat dit afval gevaar
lijk blijft. Er wordt gesteld dat de kans op
ongelukken klein is, maar de gevolgen zijn
mogeli.jk onvoorstelbaar groot.

aeen uitbreidinB
van de

11. Onderzoek tot nu tOe eenzijdig gericht op
kernenergie

Tot nu toe is atoomenergie eenzijdig gesti
muleerd door steun aan bedrijven en wetenschap
pelijk onderzoek~ Alternatieven zijn onvoldoen
de ond4;!rzocht. Een verdere ontwikkeling van
kernenergie legt beslag op een zo grote hoe
veelheid kapitaal dat daarmee de weg naar een
nieuwe energiepoli trek wordt geblokkeerd.

allDelo•In

9. Gevaar voor aantasting demokratische vrijheid

Door de invoering van kernenergie wordt de
bevolking voortdurend bloo.tgesteld aan de·
risiko's van diefstal en misbruik van splijt
stof of sabotage van kerncentrales. Daarom is
er een absolute beveiliging, tewaking en kon
t~le nodig van mensen, trans~orten en instal
laties. Hierdoor zou een klimaat kunnen ont
staan dat negatieve konsekwenties heeft voor
de burgerlijke vrijheden van nensen en groepen
in de samenleving.

10. Mogelijkheden voor efficiënter gebruik
en nieUWe energiebronnen

Hét wordt steeds duidelijker dat het mogelijk
is te voorz·ien in de energiebehoefte op middel
lange termijn door technische oplossingen die
verspilling tegengaan, zoals warmtekracht
koppeling voor industriële bedrijven en elek
trische centrales, ;Lsolatieprogramma'sen
rendementsverl:.eteringen. Ook zijn er verschil
lende technieken om nieuwe energiebronnen. te
benutten. Deze besparingen en alternatieven
zouden door een gerichte politiek sterk gestimu
leerd moeten worden.

8. Geen 0Rlossinq voor radio-aktief afval

Uitbreiding van de ultracentr~fugefabriek is
een sterke stimulans voor de ontwikkeling
van kernenergie in NeClerland, West-Duits
land en Groot-Britannii • Dat vinden wij
vooralsnog onverantwoord. Voor het probleem
van radioaktief afval is geen oplossing
gevonden die veiligheid garandeert gedurende

wapens.
Hoewel West-Duitsland op eigen grOndgebied
geen átoomwapens mag produceren he.eft het
niet van een optie op een nationaal atoom
wapen afgezièn. West-Duitse politici hebben
herhaaldelijk verklaard atoombewapenin~

na te streven. Daartoe zullen enerzijds
de nauwe nukleaire samenwerking met landen
die het NPV-verdrag niet hebben ondertekend
zoals Brazilië en Zuid-Afrika, en anderzijds
de opbouw Van een eigen kernenergie-indus
trie kunnen bijdragen.
Vaak word.t gesteld ·dat Nederland in Urenco
moet blijven om invloed uit te oefenen op
de West-Duitse exportpolitiek en - via de
Nuclear Suppliers club - Op de wereldpolitiek.
Vooralsnog zijn de resultaten van inspannin
gen op dit terrein minimaal en er zijn geen
aanwijzingen dat dit in de toekomst wezen
lijk anders zal worden.

1. Europese kernmacht

In West-Europa bestaat het gevaar dat na
Groot-Brittanië·en Frankrijk nu ook West
D\litsland de beschikking krijgt over atoom-

gie daar. in de arme landen zijn het met
n~ de diktaturen die nog bereid zijnde
grote financiële offe.rs te brengen die voor
een kernenergieprogrlUll!lUl nodig zijn. Doordat
veiU,gheidsmaatregelen prij sverhogend wer
ken is de kans dat in deze landen minder
streng de hand wordt gehouden aan veilig
heidseisen reëel. Daardoor lopen de bevol
king, de wereldvrede en het ndlieu direkt
gevaar.
De invoerinq van deze kapitaalintensieve
en technisch geavanceerde vorm van energie
opwekking is zeker niet in het belang van
de bevolking in de ontwikkelin9slanden en
zal de afhankelijkheid van de gelndustx:ia
liseerde landen alleen vergroten.
Het afzetgebied in de industriële wereld
is waarschijnlijk aanzienlijk kleiner dan
ingeschat. Vandaar dat de afzet van de
ueN in Almelo uiteindelijk in toenemende
mate in de derde wereld terecht moet kOmen
wil men de opgezette fabriek niet stil hoeven
leggen.



AKTIES TEGEN"ALMELO" TOT NU TOE

Wat is. er tot nu toe tegen de uitbreiding
van het UCN-projekt in Almelo ondernomen ?
Vanuit verschillende groepen en organisaties
werd van alles gedaan. Bier een greep daaruit
zonder te pretenderen volledig te zijn.•

Bet Landelijk Initiatief Komitê tegen de uit

breiding van het UCN-p~jekt stelde een open
brief aan de regering op die door meer dan
10.000 mensen werd onder1;:ekend. OOk de PPR
lanceerde een handtekeningen-aktie. Daarnaast
was het niet leveren van verrijkt uranium
aan Brazilië êên van de eisen in de kampagne
tegen het toenemende fascisme Latijns-Ame
rika, georganiseerd door CUT-Nederland. Op

2 april van dit jaar be.reikten de akties een
voorlopig hoogtepunt met een breed opgezette
demonstratie in Almelo.

In juni schreven een zevental organisaties
(CLAT, Brazilië Comitê, Wereldwinkels, Kerk
en Vrede, X-Y, Vereniging Milieudefensie en
Stroomgroep Stop Kernenergie) een brief aan
kabinetsf01'll\&teur Den Uyl. Deze brief werd
in augustus opnieuw aan de leden van de drie
bij de formatie betrokken fracUes toege
stuurd. De eerste vij f groepen opereerden
in het vervolg al. het "Almeloberaad".

Begin aUgustus was er ~n AlmelQ de wettelijk
voorgeschreven hoorzitting over de uitbrei
ding van de ultracentrifuge. Mensen uit o.a.
de kring van het Landelijk Initiatief Komit'
en de PPR voerden daar het woord. Er was veel
kritiek op deze hoorzitting, onder meer van
wege de belabberde aankondiging en de tijd
(midden in de vakanties). Bet initiatiefko
mitê stelde in een brief aan Minister Lubbers
de eis dat in elke provinciestad een derge
iijke zitting gehouden moest worden. In sep
tember zei de Minister echter. in antwoord op
vragen uit de Kamer dat de ~nspraakmogelijk

heden volgens de wettelijke normen waren toe
gepast en dat hij geen verdere hoorzittingen
nodig vond.

De eerste weken van september kwam "Almelo"
in de formatie aan de orde. Mensen uit de
~ring van het ALmeloberaad en het Initiatief
komitê ondernamen in die periode een aantal
dingen, van gesprekken met kamerleden tot ver
twijfelde pogingen om in de pers door te
dringen. Ook stelde~ ze éen verklaring op die
door zestig mensen uit wetenschappelijke en
kerkelijke kringen werd ondertekend. Maar dit
alles bleek onvoldoende om de "demQKratie"
iets voor te laten stellen: in strijd met het
verkiezingsprogramma van de PvdA, waarin geen
uitbreiding van Umelo een harde eis was, von
den de drie partijen elkaar toch op een zeer
vage formule: uitbreià1ng mag doorgaan, mits
aan "deugdelijke non-proliferatie normen"

wo'rdt voldaan. Wat dat laatste inhoudt werd
bij de fcrmatieafspraak niet duideli.jk ge
maakt.

ONZE PLANNEN OP KOKTE TEJtMIJN

Tijdens de formatiebesprekingen van PvdA,
CDA en 0'66 ilS de definitieve besluitvor
mingover de uitbreiding van UeN-Almelo
opnieuw uitgesteld. Minister v.d. Stoel
zou naar verluidt spoedig "waterdichte"
garanties krijgen dat het door de BRD naar
Brazilië geëxporteerde uranium uit Almelo
n1.et zal worden gebruikt voor militaire
doeleinden. In dat geval zal de uitbrei
ding van "Almelo" doorgaan ook al is dat
in strijd met het verkiezingsprogramma
van de PvdA en heeft het regime in Bra
zilië nooit het non-proliferatie verdrag
ondertekend. Gezien deze ontwikkelingen
en onze bezwaren ( zie het Manifest opge
nomen in dit bulletin ) hebben wij de
volgende aktieplannen op, korte termijn:

1. Aktie in Twente zelf om de bevolking
te informeren waarbij vooral het werkge
legenheidsaspekt van de uraanverrijking
nadruk moet krJ,jgen.
2. Aktie rondom de event. parlementai
re beslissing in Den Baag.
3. Het uitbrengen van een speciale "Al
melo"'aktiekrant voor een brede versprei
ding.
4.In het voorjaar vOOr 1 april een grot.e
internationale demonstratie in Almelo.
5. Een handtekeningenaktie onder weten
schapsmensen.
6. Bet regelmatig uitbrengen van een Al
melo-informatiebulletin ter informatie van
plaatselijke groeperingen.



HET VERZET TEGEN KEllNENERGIE IN
NEDERLAND EN DE GESCitIEDENIS VAN
HET LANDELIJR ENERGIE KOMITEE

!·n Nederland is het verzet tegen kernenergie,
evenals de ontwikkeling van kernenergie zelf
vrij laat op gang gekomen•.In 1974 vond de
eerste grote demonstratie (10.000 ~elnemers)

in Kalkar plaats, georganiseerd door het toen
malige Anti-Kalkarkomitee CPN,PSP,PvdA,PPR).
Eind 1975 werd het Landelijk Energie Komitee
(LEK) opgerièht. Daarin verenigden zich de
Stroomgroep.Stop Kernenergie, de Vereniging
Milieudefensie, het Nederlandse Instituut
voor Volksontwikkeling en Natuurbehoud, de
Gezamenlijke Energie Komitê's Zuid-Nederland,
Aktie Strohalm, de PSP en de PPR. Het LEK
begon in januari 1976 met een kleine mani
festatie tegen de kerncentrale in Borssele.
In 1976, een periode van betrekkelijke rust
werd vooral gereageerd Op wat er in de par
lementaire politiek voorviel, zoals de le
vering van reaktQrvaten aan Zuid-Afrika en
de Mederlandse deelname aan de ontwikkeling
van de "Super-Phênix" snelle kweekJ;'eàktor
in Frankrijk (Malvllle).
In februari 1977 organiseerde het LEK 
samen met regionille groepen in NooJ;'d-Neder
land en Duitse aktiegroepen - een demonstra
tie tegen de dreigende dumping van radio

àktief"afval in de bodèm van Noord-Nederland
(Onstwed~e).

De Beweging Stop Atoomplannen (BSA ).

In het voorjaar startte het LEK uitgebreid
onder de naam: Beweging Stop Atoomplannen
de energiediskussle in het kader van.de na
derende parlementsverkiezingen. om tàkti
sche redenen waren de PSP en de PPR niet in
de BSA opgenomen. Een breed spektrum van
organisaties kon zich in de door de BSA ge
formuleerde uitgangspunten vinden. De BSA
publiceerde twee energiElkranten in een oplaag
van meer dan 100.000 eXemplaren en de àkti
viteiten mondden uit in een grote manifesta
tie in Utrecht op 23 april. Daarnaast werd
een handtekeningenàktie georganiseerd in ver
band met de "inspraakprocedure" OVéJ;' de
vraag waar de drie geplande kerncentrales in
Nederland zouden moeten kolllen te staan.
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Op 21 september werden 58.542 handtekeningen
bij het ministerie Van Ekonomische Zàken ge
deponeerd. De bedoeling van de BSA was om het
thema energie - vooral kernenergie - te màken
tot top-thema in de verkiezingsstrijd. Dat l~te
overigens niet. De grote politieke partijen
zwegen de kwestie kernenergie in de verkiezings
kampagne dood. Zonder last van de publieke
opinie kon deze zaak vervolgens na de verkie
ziRgen tijdens de formatie onderons geregeld
worden.

~

Nog v66r de zomer raakte het LEK betrokken bij
nieuwe akties tegen Kalkar, ditmaal op initia
tief VlUl J)\Ûtse aktiegroepen. Het Jr.orele en
politieke succes van de anti-Kalkar demon
stratie op 24 september was overrompelend.
Wie had verwacht dat zo'n 10.000 Nederlan
ders er aan deel zouden nemen ?

Kalkar 24 september 1977, in meerdere opzichten
ten een breekpunt in het Nederlandse verzet
tegen kernenergie. Gestimuleerd door het suc
ce.s breidt de beweging zich snel uiten WOrdt
steeds sterker.
De kontakten met het buiteJlland,. vooral met de
BRD, worden gelntensiveerd.
Maar 'ook de reakties van de overheid worden
harder en de politie 'IlfOX"dt voor de Kalkar
demonstratie massaal gemobiliseerd. Pers en
autoriteiten pogen de beweging in diskrediet
te brengen en de beweging in de kriminele
hoek te dringen.
Echter ondanks een demonstxatieverbod en
veel machtsvertoon van de Westduitse poli
tie wordt de demènstratie doorgezet.



DE VOO.RGESCHIEDJi:NISVAN HET
ULT:RACENTltlFUGEPItOJEltT

Als 'e de voorqeschiedenis van het U.C.-Pro
ject bekijkt, valt meteen de grote geheimzin
nigheid op waarmee men dit projekt altijd
heeft omgeven. Het blijkt dat de Tweede Kamer
op de kritieke momenten vaak voor voldongen
feiten werd geplaatst. Pas in 1967 wordt de
ultra-centrifuge voor het eerst door een kamer
lid in het parlement aan de orde gesteld, tot
grote irritatie van de toenmalige Minister Van
Economische Zaken. Vanaf de jaren v~jftig is
dan al in Nederland onderzoek gedaan naar het
ultra-centrifuge procedê. Aan het eind van de
zestiger jaren was dit praeedl zover ontwik
keld dat een kommerciële opzet verantwoord
leek. De Nederlandse Staat richtte daartoe
samen met enkele bedrijven de NV Ultracentri
fuge Nederland (UCN) op. De bedrijven waren:
Shell, DSM en Philips, ieder voor 10' en VHF
en RSV ieder vOor 7,5%. De staat bleef dus het
grootste risiko dragen, terwijl de genoemde
bedrijven voor een dubbeltje. op de eerste rang
zaten als het kommerciëel goed zou lopen met
de ultracentrifuge. Deze bedrijven hebben zich
in 1976 echter uit de UCN teruggetrokken.
Intussen werd samenwerking gezocht met Groot-

Br1tanniê en de 'BRD'. 1:n 1970 stelden de drie
landen het "Verdrag van Almelo" op, dat in
1971 inging met een looptijd van 10 jaar. Er
werd een "GeIl'.engde KOllllllissie" ingesteld, waar
in ieder van de drie landen vertegenwoordigd
is. Deze kommissie neemt besluiten over vei
ligheidsvoorwaarden, geheimhouding, deelna-
me van andere landen en voorwaarden voor uit
voer van informatie., apparatuur of verrijkt
uranium. Ieder land bezit in ·deze kommissie
het vetorecht.

De uitbreiding van Almelo d1-e nu aan de orde
is betekent dat het projekt in de "kommer
ciële fase" geb:J;'acht wordt. Tot nu toe zijn
er immers alleen proef - en demonstratie~a

brieken. Het gaat om een uitbreiding tot een
verrijkingskapaciteit van 2000 ton per jaar.
Deze uitbreiding is nodig omdat URENCO ( de
samenwerkingsmaatschappij van de drie landen
al in 1974 verkoopkontrakten van deze orde
van grootte had afgesloten. Dit besluit werd
genomen met goedkeuring van de Minister van
Ekonomische ~aken, zonder het parlement te
raadplegen. Pas twee jaar later, eind 1976

kwam de uitbreiding in de Tweede Kamer aan
de orde. De kontrakten stonden toen dus niet
meer ter diskussie. Het scheelde weinig of
het kabinet struikelde erover. Tenslotte werd
het besluit genomen om in principe met de
uitbreiding akkoord te gaan, mits van de Bra
ziliaanse regering voldoende garanties voor

e

vreedzaam gebruik van kernenergie konden
worden losgekregen. Een deel van het in Al
melo verrijkte uranium is namelijk bestemd
voor het Braziliaanse kernenergieprogramma.
Deze "ja,mits" afspraak is ondanks de. pro
testen vanuit de bevolking tijdens de af
gelopen formatieperiode opnie~ vastgelegd.

HET OPTIMISME VAN UltENCO

Op 25 oktober meldde de NIté dat de eerste
kommerciële eenheid voor verrijking van
Uranium in Almelo Qfficieel in gebruik is
gesteld. Dit is het begin van een uitbreiding
tot 200 ton verrijkt produkt die in 1979

gereed moet zijn. Maar volgens de plannen
blijft het daar niet bij. In 1981 wil men
een kapaciteit van 1000 ton gelnstalleerd
hebben en in 1990 zelfs 10.000 ton.

De Nederlands-Duits-Britse onderneming
Urenco behoort tot de nukleaire basis
industrie. Het bedrijf in Almelo (en dat in
Capenhurst in Engeland) moeten inde toekomst
verrijkt uranium gaan produceren als brand
Sltof voor vele n09 te bouwen kerncentra-
les in Europa en elders in de wereld. De

ambitieuze uitbreidingsplannen gaan er van
uit dat de ontwikkeling van kernenergie
zich krachtiq doorzet. De direktie verklaart

dat de uitbreidingsplannen niet afhankelijk
zijn van beslissingen van de Nederlandse
regering. Zou men in den Haag het been stijf

houden, dan kan naar de Bondsrepubliek worden

uitgeweken, naar Gronau, vlak over <1e grens.

waar blijft de demokratie?

Het uraniumverrijkingsprojekt is altijd

omgeven qeweest met een waas van geheimzinnig

heid. Wat de drie partnen in het zg. 'Ver

drag van Almelo' hebben bepaald is onduidelijk.
Eind 1976 werd de tweede kamer gekonfron

teerd met kontrakten voor de levering van

verrijkt uranium die allang waren afgeslo-

ten en waar niet meer over te praten viel.

Wat minister van der Stoel heeft afgesproken

in onderhandelingen met het Internationaal

AtOOmbureau (IAEA) in Wenen en met de



Braziliaanse regering is wederom met mist
omgeven. Duidelijk wordt sl.echts dat het
Nederlandse parlement in deze zaak keer
op kee~ in een buitenspel positie wordt
gemanoevreerd.De uitbreiding van de
nukleaire baSisindustrie wordt doorge
voerd zonder dat het parlement - en mo
gelijk evenmin de regering - er aan te
pas komen.
Het verschijnsel geheimhoudinqtreedt
overiqens bij kernenergiezaken in het al
qemeen aan het licht. Dat is beqrijpelijk
en misschien zelfs noodzakelijk, er zitten
tenslotte gevaarlijke kanten aan en de
feiten daaromtrent kunnen niet aan de
qrote klok worden qehanqen. Maar demo
qelijkheid tot demokratische besluitvorming
wordt er niet qroter op.
De geringe mogelijkheid voor de burgers
om binnen de parlementaire demokratie
hun stem te laten horen, ligt ten grond
slag aan het verzet dat in steeds mas
salere demonstraties tot uiting komt.

noq een paar vraqen

"Wij hebben ondanks de vertragingen in
diverse landen en het onzékere p61itieke
beleid het volste vertrouwen dat 'the world
is going nuclear' "verklaarde kommercieel
direkteur Asyee tijdens de openinq.

Denkt men bij Urenco dat het verzet tegen
kernenergie in ae toekoIll$t even snel zal
verdwijnen als het nu aan het opkomen is?
Of gaat men uit van de veronaerstelling dat
de weerstand zich zal beperken tot de kern
centrales zelf en zich niet tevens zal
richten Op de Ue-fabriek in Almelo waar de
grondstof voor aie centrales vandaan komt?
Is het de direktie van Urenco ontqaan dat
het toenemend inzicht in de gevaren die
aan kernenergie kleven en het daarop geba
seerde verzet van de bevolking ertoe hebben
geleid dat de kernenergieplannen van de
meeste Europese landen de afgelopen jaren
zijn teruggeschroefd? Wat al te eenvoudiq
wordt dit verschijnsel als 'vertraqinq'
aanqeduid.
Heeft Urenco zich wel eens afqevraaqd of
de toelevering van uraniumerts in de toe
komst wel zo zeker is? Dat erts moet onder
andere uit Australië komen. Daarover heeft
Urenco reeds onderhandelinqen met de Au
stralische reqering qevoera. Maar de vakbon
den daar hebben uit protest teqen de uranium
winninq stakinqen uitqeroepen. Waarop de

Australische reqering meedeelde dat over
woqen moest worden militairen in te schake
len wanneer de bonden hun akties niet zouden
beëindiqen. Demonstrerende burq~s werden er
gekonfronteerd met de politie, in Brisbane
werden 370 men.en qearresteerd.

7

Bij de opening in Almelo afgelopen dinsdaq
werden speciale veiliqheidsmaatreqelen nood
zakelijk geacht. Die werden ook getroffen
- alleen op veel grotere schaal - op 2. sep
tember bij Kalkar toen 50.000 verontruste
burqers werden qekonfronteerd met een qrote
pólitiemacht qewapend met machinegeweren.
Welke veiliqheidsmaatreqelen zullen er worden
qenomen wanneer in de toekomst burqers hun
verzet teqen Almelo in massale demonstraties
zullen uiten?



OPROEP

ONDERSTEUN ONZE EIS: qEEN UITBREIDING VAN.
DE ULTRACENTRIFUGEFABRIEK IN ALMELO :

Om een indruk te krijgen van de groepen
die op de êên of andere wijze een bijdrage
willen leveren aan de aktie: Geen uitbrei
c:Ung UCN : hebben wij een paar vragen opge
steld. Die ontvangen wij graag beantwoord
retour op het Aktiesekretariaat: Tweede
Weteringplantsoen 9, AmsterdamI onder

vermelding van "Almelo", liefst v66r S nov.
1977.

---------------------------------------------
hierlangs afknippen

Naam Organisatie:

Naam Kontaktpersoon:

Adres:

Telefoon:

(hieronder s.v.p. uw keuze aankruisen.)

- Wilt U graag Op de hoogte worden gehouden
van de akties tegen de uitbreiding van UCN
Almelo en daartoe het Almelo Informatie
bulletin ontvangen ?

- Wilt U een aktieve bijdrage leveren bijv.
d.m.v. het organiseren van info-avonden;

aandacht vraqen voor deze zaak in de
plaatselijke pers enz. ?

- Kent U andere groepen waarvan U denkt dat

een aktieve bijdrage kan worden verwacht ?

• Zo ja, dan volgt hier het adres:

- Kunt U een bijdrage leveren in de vorm van
een tegemoetkoming in de kosten van dit
bulletin? (op gironummer 3567199 t.n.v~

LEK, Amsterdam o.v.v. "Almelo").

B

INFORMATIE-MATERIAAL OVER "ALMELO".

Hier zijn slechts de belangrijkste publikaties
genoemd. Wie meer wil weten kan kontakt opnemen
met het Sekretariaat. OOk is er nog êên en an
der in voorbereiding. Daarover meer in een vol
gend bulletin. (Prijzen e.-clusief portokosten)

1. Verbond van Wetenschappelijke Onderzoekers,
Abel 1'asmanlaan 2, Maarssen, tel.03465-110S.

o "Wetenschap en Samenleving" 1976/2, themanum
mer "Ultracentrifuge". In vrij kort bestek (46
blz.) wordt aan verschillende aspekten van u se ,
aandacht besteed. Hfl. 2,50.
o "Wetenschap en Samenleving" 1976/7, bevat een
artikel over "Civiele nukleaire technologie en
de verspreiding van kernwapens" (lol blz.) Hfl.
2,50.
o ~De Ultracentrifuge, een goudmijntje of een
gevaar voor de vrede?" (ca. 50 blz.). Een rap
port uit 1970 over technische, ekonomische en
militaire aspekten. Voor een groot deel in
hoofdlijnen nog aktueel. Hfl. 1,50.

2'. F.Bosk.'lIa, W.A.Smit, G.H. de Vries: " Uranium
verrijking ", Boerderijcahier 7501, juni 1975.
Uitvoerig en wetenschappelijk rapport (154 blz.)
over de historie, technologieën, markt enz. van
de ultracentrifuge. Te bestellen bij: Technische
Hogeschool Twente, "De Boerderij", Enschede.

plusminus Hfl.10.=

3. Nota Ultracentrifuge van de "Bezinningsgroep
Energiebeleid". Toont aan hoe slecht de kommer
ciële en werkgelegenheidsvooruitzichten van de

ultracentrifuge zijn. Te bestellen bij Vereni

ging Milieudefensie door storting van Hfi.4,SO
op gironummer 10.2000 tnv VNO, A'dam.

4. ~razilië Comitê, postbus 11420, Amsterdam:
o Artikel "Bommen voor Brazilië" door lo1aurits
Groen, verschenen in "Brasil" nr. 5 jan/febr.
'77 ( ook in "MilieuDefensie" van april '77).
Prijs Hfl. 2.=. Het tweemaandelijks blad "Brasil"
bevat alle informatie Dver de recente ontwik
kelingen in Brazilië.
o Twee teksten van de Braziliaanse bisschoppèn
uit december '76 en februari '77, opgenomen in:
"Opdat ze ophouden met hun :erreur". Hfl.6,9Ó.

5. Stichting Vredesopbouw, Parkstraat 9, U
trecht, 030-316925: themanummer "Energie en
Vrede", Vredesopbouw maa,rt 1977. Een aantal
korte artikelen over kernl!nergie, derde wereld

en energie, energie en internationale politiek
enz. Hfl. 2,50.

6. Het Initiatief Komitê tegen de uitbreiding
van Almelo brengt zeer binnenkOrt een brochure
uit met achtergrondinformatie over de u.c.
Te bestellen bij: Gaby van der Mee, Linden
straat 56 B, Amsterdam. Hfl. 2.=.

dit I1 kfingloOppèpler


