
KRANTENBERICHTEN .

De laatste weken verschij nen e r regelmatig alarme
r ende berichten i n de kranten over Almelo. Als je
de koppen bekijkt. en afgaat op de t eneur van de
diverse artikelen, krijg je de i ndruk dat de zaak
al helemaal in kannen en kruiken is, of anders ver

draaid .ne~ zal komen . He t NRC-Handelablad spande
de kroon in de perskampange . Al in september en ok
tober verschenen er berichten; _Ur an iumi ndus t r i e
komt al l . ve rpl i cht i ngen na - (25-10-77). Op 29- 10
77 publiceerde dat blad e en geraff ineerd artikel

tje onder de kop . Ene r gi e zwakke kant van Brazilie·,
waarin heel f i j ntj e s niet gerept werd over kern
energie, maar waaruit wel dui delij k moe s t worden
da t ze er daar om za t en te springen. Op 1 november
bracht diplomatiek redakteur dr . An Salomonson een
primeur; .Bra zilie bereid plutonium onde r toezicht
te stellen. Doorbraak bereikt in nu cleair beraad .
Den Haag - Brasilia - . Het ac coor d zou , op wat haken
en ogen na , r ond zijn. Een e chte primeur, wan t zelfs
Buitenlandse Zaken was e r nog niet van op de hoogte .
Loos alann dus. Op 16 november begon een nieuw of
fenaief, opgehangen aan een brief van VCN aan het
demissionaire kabinet om haast t e make n . Ook andere
kranten pakt en de rode draad op ; e r !!!2.!.! een be

s l i ss i ng ove r Almelo komen, anders missen we de boo t .
Wat 1a er nu a l l emaal aan de hand? De onderhande
lingen met Braz i l ie zijn ge vorderd, sinds vorig jaar,
maar ze zijn nog niet afgerond.
Het NIVV beval in zijn rapport over kernenergie aan
een r egeling te ont werpen , waardoor he t Braziliaanse
plutonium alvast streng door de ~ bewa akt zou
gaan worden, i n afwachting van een MOndia le r egeling ,
waarbij ieder land dat zou moeten accepteren. Tot

n09 toe heeft de r e ger i ng zoet j es de aanbevelingen
van het Nrvv gevolgd. I n het uiterste geval wor dt er
dus gewacht op de beslissing van de Braziliaanse r e

gering . Die zou dan akkoord moeten ga an met een rege
ling die (nog) niet voor a l le landen gel dt , en
daar zal men wel moeite mee hebben, omdat dat p re
cies het arqument i s dat a angevoe rd wor dt tegen
ondertekening van het NPV.
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ULTRACENTRIFUGE IN ALMELO
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záak is voor het volgende kabinet om definitief over
uitbreiding te beslissen, zeker ~olang er nog geen
bericht uit Brazilie binnen is.
En dat kan nog wel even duren, als het bericht van
19-11-77 van het Jornal do Brasil juist is. Daarin
staat dat er ~ pas nieuwe garanties gevraagd zijn
t.a.v. nopslag en vreedzaam gebruik van het verrijkt
urani~n, en dat het Braziliaanse ministerie van
Buitenlandse Zaken nog niet weet wat ze inhouden.
Op 17 december vorig jaar zei premier Den Uyl ook
al, üat de definitieve beslissing eerder een kwes
tie van weken dan van maanden zou zijn •

•• ·ALMELO - MANIFEST···· •••
1. VERSPREIDING VAN ATOOMWAPENS DOOR

VREEDZAME ATOOMENERGIE.

In de ultracentrifuge fabriek in Almelo wordt
verrijkt uranium qeproduceerd. Uraniumverrijking
behoort tot de gevoelige technologieen die een
sleutelpositie innemen bij het vreedzaam gebruik
van atoomenergie en de produktie van atoomwapens.
De technologieen van de vreedzame atoomenergie
zijn bijna identiek aan die voor het maken van
splijtbaar materiaal voor atoomwapens. De tech
nologie van de splijtingsbom is nauwelijks meer
geheim en niet erg moeilijk. Momenteel is de ver
spreiding van atoomenergie het belangtijkste ka
naal voor de verspreiding van atoomwapens.

2. WERKGELEGENHEID IN TWENTE.

Het argument dat de ultracentrifugefabriek bij
draagt tot een vermindering van de werkloosheid
in Twente, berust niet op feiten. De uitbreiding
levert maar weinig permanente arbeidsplaatsen op.
Voor het zelfde bedrag dat de regering nu in de
ultracentrifuge wil investeren, zou veel meer
werkgelegenheid geschapen kunnen worden, in zin
volle sektoren. In de energiesektor valt te den
ken aan investeringen als: de produktie van ap
paratuur voor stads- en wijkverwarmingsinstalla
ties; van warmtepompen voor woningen, flats en
bedrijfsgebouwen; aan de ontwikkeling en de pro
duktie van technologie en apparatuur t.b.v. de
toepassing van zonne- en windenergie; ontwikke
ling van moderne exploratietechnieken en produk
tie van apparatuur voor de winning van steenkool
alsmede de produktie van nieuwe technologieen
voor de toepassing in de steenkoolindustrie voor
de z •.g. Total Enerqy installaties en warmteterug
winningssystemen. De Twentse machinefabrieken le
veren hiervoor een goede basis.

• • • • • • • • •

3. UITBREIDING OP AANDRANG VAN WEST~DUITSLAND.

Op uitbreiding van de UeN wordt zeer sterk aange
drongen door West-Duitsland. Ret heeft een deel
van het verrijkt uranium nodig voor de exportor
der aan Brazilie, voor levering van de komplete
nukleaire cyclus: 8 atoomcentrales, een brand
stofstavenfabriek, verrijkt uranium, een verrij
kings- en opwerkingsfabriek. Brazil1e kan dan
beschikken over beide gevoelige technologieen:
verrijking en opwerking, waardoor de stap naar
een eigen atoombewapening wel zeer klein is ge
WOrden. Volgens dit kontrakt krijgt West-Duits
land toegang tot natuurlijk uranium van Brazilie,
waarmee het zijn eigen atoomenergieprogramma vei
lig kan stellen.

4. BRAZILIE: MILITAIRE DIKTATUUR.

Brazilie wordt beheerst door een militaire dikta
tuur die zich schuldig maakt aan een voortdurende
schending van de mensenrechten. Brazilie streeft
naar hegemonie in Latijns Amerika en voert een wa
penwedloop met Argentinie. In dat kader zou een
eigen atoombewapening goed passen. Verschillende
Braziliaanse regeringswoordvoerders hebben ver
klaard dat een eigen atoombewapening onontbeer
lijk is. De snelle ekonomische groei in Brazilie
is ten koste gegaan van de armen. Terwijl het BNP
in de afgelopen tien jaar met ;!: 250 , groeide,
zijn de reele lonen van de mensen met ongeveer
50 , gedaald.• Een kapitaalintensieve technologie
als atoomenergie z·al de schuld van Brazilie nog
verder opdrijven, waardoor de situatie van de ar
men nog verder zal verslechteren.

Bovendien heeft Brazilie de beschikking over o.a.
grot~ hoeveelheden witte steenkool.



S. HET. NON PROLIFERATIEVERDRAG.

Brazilie heeft het non proliferatieverdrag (NPV)
dat de aangesloten landen verplicht geen atoomwa
pens te maken, niet ondertekend. Overigens biedt
ook dit verdrag nauwelijks garanties tegen de ver
spreiding van atoomwapens. Er is slechts kontrole
achteraf en elke ondertekenaar kan het verdrag met
een termijn van drie maanden opzeggen. De kontro..
Ie gebeurt door het internationale atoomburo
(IAEA), maar deze kontrole is niet meer dan een
vaststelling achteraf dat er splijtbaar materiaal
verdwenen is. Sanksies kan de IAEA niet opleggen.

6. SNEL G.ROEIE~DE ATOOMMARKT IN DE DERDE WERELD.

De ultracentrifugefabriek in Almelo is niet alleen
gericht op Brazi1ie en de behoefte aan verrijkt
urani~ in West-DUitsland, Nederland en Groot Bri
tannie maar, als onderdeel van de verkoop van re
aktoren door de West-Duitse industrie, ook op de
wereldmarkt. Het aantal mogelijke kopers neemt
snel tOe, ook onder de diktaturen in Afrika, Azie
en Latijns Amerika: Iran, Indonesie, Zuid Afrika,
de Filippijnen en verschillende andere landen.
Twee faktoren spelen een rol: in de eerste plaats
ontstaat er door groeiende protesten in de gein
dustrialiseerde landen toenemende onzekerheid over
de toekomst van de atoomenergie daar. In de arme
landen zijn het met name de diktaturen. die nog be
reid zijn de grote financiele offers te brengen
die voor een atoomenergieprogramma noodzakelijk
zijn. Doordat veiligheidsmaatregelen prijsverho
gend werken is de kans dat in deze landen minder
streng de hand wordt gehouden aan veiligheidseisen
reeel. Daardoor lopen de bevolking, de wereldvrede
en het milieu direkt gevaar.
De invoering van deze kapitaalintensieve en tech~

nische hoog ontwikkelde vorm van energieopwekking
is zeker niet in hetbe.lang van de bevolking in de
Ohtwikkelingslanden en zal de afhankelijkheid van
de geindustrialiseerde landen alleen vergroten.
Het afzetgebied in de industriele wereld is waar
schijnlijk aanzienlijk kleiner dan ingeschat. Van
daar dat de afzet van de OCN in Almelo uiteinde
lijk in toenemende mate in de derde wereld terecht
moet komen wil men de opgezette fabriek niet stil
hoeven. leggen.

7. 'WEST-DUITSLAND ALS ATOOMMACHT?

In West-Europa bestaat het gevaar dat na Groot
Brittanie en Frankrijk nU ook West-Duitsland de
beschikking krijgt over atoomwapens. Hoewel West
Duitslànd op eigen grondgebied geen atoomwapens mag
produceren krijgt het de beschikking over demidde
len die het mogelijk maken in korte tijd een
atoommacht op te bouwen. Eeh aantal West-Duitse
politici heeft herhaaldelijk verklaard atoombewa
pening na te streven. DaartOe zullen enerzijds de
nauwe nukleaire samenwerking met landen die het NPV
niet hebben ondertekend, zoals Brazilie en Zuid-
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Afrika, en anderzijds de opbouw van een eigen
atoomenergie-industrie, kunnen bijdragen. Vaak
wordt gesteld dat Nederland in Urenco moet blijven
om invloed uit te oefenen op de West-Duitse export
politiek en, via de NuclearSuppliers ClUb, op de
wereldpolitiek. Voor alsnog zijn de resultaten van
de inspanningen op dit terrein minimaal en er zijn
geen aanwijzingen dat dit in de toekomst wezenlijk
anders zal worden.

8. RADIO-AKTIEF AFVAL EN KANS OP ONGELUKKEN.

Uitbreiding van de ultracentrifugefabriek is een
sterke stimulans voor de ontwikkeling van atoom
energie in ~èderland, West-Duitsland en Groot Bri
tannie. Voor het probleem van radio-aktief afval
is geeh oplossing gevonden die veiligheid garan
deert voor mens en milieu gedurende de tienduizen
den jaren dat dit afval gevaarlijk blijft. Er wordt
bovendien gesteld dat de kans op ongelukken met
atoomcentrales, transport en afvalverwerking klein
is, maar de gevolgen zijn mogelijk onvoorstelbaar
groot.
Naast het gevaar van verdere verspreiding van atoo~

wapens zijn deze risico's een belangrijk argument
tegen de invoering van atoomenergie.

9. MOGELIJKE AANTASTING DEMOKRATISCHE VRIJHEID.

Door de invoering van atoomenergie wordt de bevol
king voortdurend blootgesteld aan de risico's van
diefstal en misbruik van splijtstof of sabotage
van atoomcentrales. Daarom ls er een absolute be
veiliging, bewaking en kontrole nodig van mensen,
transporten en installaties. Hierdoor zou een kli
maat kunnen ontstaan dat negatieve kOnsekwenties
heeft voor de burgerlijke vrijheden van mensen en
groepen in de samenleving.



10. ,MOGELIJKHEDEN VOOR GERINGER GEBR.UIK EN NIJWWE
ENERGI!BRONNEN.

Het wordt steeds duidelijker dat het mogelijk is
te voorzien in de energiebehoefte op midde~lange

termijn door oplossingen die verspilling tegengaan.
Ook zijn er verschillende technieken om nieuwe
ene·rgiebronnen te benutten. Deze besparingen en al
ternatieven zouden door een gerichte politiek sterk
gestimuleerd moeten worden.

11.- ONDER.ZOEK EN ENERGIEBELEID TgT NU TOE EENZIJ
DIG GERICHT OP ATOOMENERGIE ••

Tot nu toe is atoomenergie eenzijdig gestimuleerd

ONDERS'l'EUNENDE ORGANISATIES

Tot nu toe hebben de volgende orqanisaties zich
ach~er het ALMELO MANIFEST geschaard:

- Vereniging van Dienstplichtige Militairen (VVDM).

- Vereniging van Dienstweigeraars (VD).
- ~ti-Apartheidsbewegin9 Nederlánd (AABN).

- Boycot Outspan Aktie (BOA).
- Komtee zuidelijk Afrika (KZA).
- Brazilië ~mitee.

- Chili Komitee Nederland,
- CLAT - Nederland.
- CO"issie Qntwikkelingsamenwerking G..e.e~eräe
,Àe~en (COS). NB~~~

- Fllipijnengroep Nederland.
- Haarlemse Aktiegroep Voor Internationale Samenwer-

king (HAVIS) •
- Landelijke Vereniging van wereldwinkels.
- Medisch Juridisch Komitee Politieke Gevangenen.
• Nederlands Komitee tran.
- palestina Komtee.
- X - y aeweging.
- Int. Xomm. Bond (IKB).

'HET RES'fDUITS-BRAZ,ILlAANSE ATOOOON'ï'RAKT.

Dê uitbreiding van de ultracentrifuge fabriek in
AlJilelo is een onmisbare schakel in het atoomkon
·trakt dat West-Duitsland en Brazilte 1n1~7S af
sloten. Twintig procent van h.et na de uitbreiding
in Alme~o te produceren uranium, Qat is 10 pro
cent van de totale produktie van Urènco inclusief
Capenhl.1rst, is namelijk. bestemd voor Brazi,He. De
(lverige negentig procent zal Wörden 98bruikt in de
kerncentrales van de drie Urenco-Ianden, West
Duitsland, Bl'I,qeJ:and én Nederland.

Op '21 juni 1975 tekenden West-Dllitslanden BraUlie
een omvangrijk kontrákt voor het "vreeClzàamgebruik
irankernenerq1:e". Brazil1e zal, door dèze Clvereen-

door steun aan bedrijven en wetenschappelijk on
derzoek. Alternatieven zijn onvoldoende onderzocht.

Gezien de eno~ hoeveelheid ge'lèldie do,or overheid
en bedrijven reeds gestoken zijn in de ontwikkeling
van atoomenergie, bestaat er grote druk om atoom
energie op grote schaal verder in te voeren. Een
verderè ontwikkeling van atoomenergie legt beslag
op een zo grote hoeveelheid kapitaal dat daarmee de
weg naar een nieuwe energiepolitiek wordt geblokkeerd.

GEEN OITBREIDI~G VAN DE ULTRACENTRlFUG.E IN ALMELO.

- Stichting Onderzoek MUltinationale Ondernemingen
(SOMO) •

- Anti Revolutlonè;lire Jongeren Organisatie (ARJOS).,
- Federatie van Vormingscentra.
- Jongeren in de PvdA (FJG).
- Beweging van Werkende Jong-eren (KWJ).

- Overleg HBO-studentenvakbOnden Amsterdam (HBO-kgr).
- Landelijk Hervormde Jeugdraad.
- Landelijk OVêrleg Grondraden (LOG).
- Landelijk Overleg Studenten Sociale Akademie (LOSSA).

Nderlandse Christen Studenten\'ereniging PWe~dsel~eeft~

- PSP-jongeren.
- Communistische Partij Nederland (CPN).
- Pacifistisch Socialistische Partij (PSP).
- Politieke Partij Radikalen (PPR).
- Partij van de Arbeid (PvdA).
- Industriebond NVV.

- Algemene Christelijke Jeugdbond voor Natuurstudie.

- De Kleine Aarde •
- Aktiecentrum Sjaloom.

Bond van Wetenschappelijke Arbeiders (BWA).

- Landelijk Initiatief Komitee ($IK).

komst een komplete splijtstOfC)"clus in handen krij
gen: twee kerncentrales (met een optie op ,nog eens
zes), een verrijkingsfabrief, een brandstofelemen
tenfabriek en-een opwerkingsfab~iek. In ruil daar
voor ve~lichtte het Braziliaanse regiem zich aan
West-Duitsland natuurlijk uranium te leveren: een
oppervlakte van 73.000 vierkante kilometer zal wor
den onderzocht op de aanwezigheid van uranium.
Twintig procent van het te vinden Uranium is voor
West-Duitsland, dat op deze manier de brandstof voor
zijn eiqen kerncentrales veilig wil stellen. ~aast

dit voor de duitse atoomindustrie zeer interessaJl,te.
aspect van hetkont7;'ákt qaat het hier ook. nog om
de g~ootste eXportorder in de geschiedenis van de

Bondsrepubliek. Het kontrakt zal ~razilie namelijk



;
het d~izelin9Wekkendbedrag gaan kosten. (De schat
tingen lopen ,van 10 miljard DM tot 10 miljard US
dollar) •
Het valt dan, ook te verwachten dat de Bondsrepubliek
alles op alles zal zetten om het kontrakt door te
laten gaan.
De grootste d~itse kerncentralebouwer, de Kraftwerk
Union (KWU), bereikte door het braziliaanse kon
trakt in êên klap de derde plaats op de wereldrang
lijst, na de Amerikaanse atoomconcerns Westingho~se

en General Electric. Het kontrakt moet worden ge'"
zien als een doorbraak van West-D~itslandop de in
ternationale atoommarkt, die tot'75 geheel onder
kontrole stond van de Verenigde Staten. Het afsl~i-'

ten van het verdrag veroorzaakte in de Bondsrep~

bliek een j~ichstemming. De minister van b~!tenland

se zaken Genscher verklaarde trots: "sommigen z~llen

er nog aan moeten wennen dat de grootste orders wor
den gegeven aan de allerbesten".
In werkelijkheid had Brazilieop het p~nt gestaan met
het amerikaanse concern Westingho~se in zee te gaan.
Niet de kwaliteit van de technologie bad de doorslag
gegeven voor de ke~s voor O~itsland,niaarhet feit
dat de Bonfsrepubliek in tegenstelling tot de Verenig
de Staten bereid was een komplete splijtstofcycl~s te
leveren. De V.S. wilden wil kerncentrales leveren,
maar niet de gevoelige technologieen verrijking en
opwerking. Een land dat deze technologieen in han-
den heeft zal erg makkelijk een kernwapen kunnen ont
wikkelen. Kortom: het kontrakt met West-O~itsland

bevordert Brazilie tot een potentieIe kernWapenstaat.
Dat zal dan een kernwapenstaat zijn die behéérst wordt
door een militaire diktatuur, het Verdrag tegen ver
spreiding van Kernwapens niet heeft ondertekend en
zich op grond van de ideologie van de Nationale Vei
ligheid op voet van oorlog beschouwt met elke tegen
stander in binnen- ên buitenland.

Een Braziliaanse kernbom is een groot gevaar voor de
veiligheid in Latijns Amerika en in de rest van de
wereld. De laatste jaren is steeds d~idelijker gewor
den dat het Braziliaanse militairé regiem streeft
naar de kontrole over het hele Latijnsamerikaanse
kontinent. De buurlanden Bolivia, Paraguay en Uruguay
zijn in feite al een soort braziliaanse "provincies"

geworden. De betrokkenheid van Brazilie bij de
staatsgreep in Chili is overduidelijk geweest. 0'
grote rivaal is Argentinie. Het is dan ook niet
verwonderlijk dat er met dit land een wapenwedloop
gaande is. Het Braziliaanse parlementslid T&vora,
spreekbuis van de militaire regéring in atoomzaken,
zei in mei '75: "Het is duidelijk dat, wanneer Ar
gentinie de bom zou bouwen, Brazilie zich zou in
spannen om de zijne te maken".
Ook het feit dat Brazilie helemaal geen kernenergie
nodig heeft voor zijn energievoorziening wijst er
op dat de militaire bedoelingen van het kernener
gieprogramma overheersend zijn. Brazilie beschikt
bamelijk over een enorme reserve aan waterkracht
waarmee de énergiebehoefte ruimschoots gedekt kan
wordèn. Zelfs de direkteur van de Elektrobas, het
staatselektriciteitsbedrijf, verklaarde onomwonden
dat hij kernenergie voor Brazilie een overbodige
luxe vond.
Er begint zich een duidelijke oppositie tegen het
atoomverdrag af te tekenen. De SBPC, een grote ge
zaghebbende en onafhankelijke organisatie van Bra
ziliaanse wetenschappers, nam in juli '75 een motie
aan, die de aanschaf van de duitse installaties af
keurde o.a. omdat men de veiligheidsgaranties on
voldoende achtte. Het vindt ook dat eerst de be
volking zich erover uit dient te spreken, en meent
dat zo'n ambitieus atoomprogramma onnodig is in een
land met overvloedig veel waterkracht.

Over de gevolgen van het (wan) beleid van de mili
tairen voor de ,braziliaanse bevolking is langzamer
hand genoeg bekend. De snelle ekonomische groei,
die tot aan de oliekrisis geduurd heeft, is ten kos
te gegaan van de armen: van '68 tot '73 groeide het
BNP met gemiddeld IÓ % per jaar, terwijl de reele
lonen met 40 , daalden. Na de oliekrisis spatte het
"ekonomisch wonder" uit elkaar. De groeicyfers daal
den s.nel, met als gevolg een "aanpassing" val). de lo
nen (= een daling van 20 % in twee jaar). Tegelij
kertijd stegen de kosten van levens-
onderhoud sterk. De gigantische kos-
ten van het atoomverdrag zullen de
Braziliaanse nationale schuld enorm
laten oplapen. Het is duidelijk dat
de bevolking daarvan weer het
slachtoffer zal worden. Een voorma
lig lid van de parlementaire oppo
sitie sprak zelfs over "regelrech
te moord. De vele miljarden zullen
worden ontstolen aan het volk dat nu
al st.~ft van de honger". Naast het
gevaar van de verspreiding van kern
wapens zouden dit soort argumenten
een minstens zo belangrijke rol moe-

ten spelen bij de afwijzing van het
Ouits-Braziliaanse kernenergiever
dreg. Het is een grof schandaal dat
deze discussie nooit in het Neder
landse parlement ter sprake is ge
weest.
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DE WEST-DUITSE URANIUMVERRIJKINGS-INDUSTRIE.

De west-duitse ondernemingen zijn in vergelijking
met anderen zeer aktief betrokken bij de opbouw van
een uraniumverrijkingsindustrie en de ontwikkeling
van de daarvoor noodzakelijke en bekende technolo
gieen zoals:

1. Ultracentrifuqe.

Voor de böuw van ultracentrifugefabrieken werd sa
men met Nederland en Groot-Brittanie twee interna
tionale ondernemingen opgezet n.l.a) de "CENTEC"
welke in de BRD zetelt en ultracentrifugeinstalla
ties ontwerpt en böuwt, en b) "URENCO" welke in
Londen zetelt, de fabrieken in bedrijf stelt en
tevens handel drijft met verrijkt uranium.
De west-duitse partner in de "URENCO" is de "URANI'1'"
(Uran Isotopen Trenn Gesellschaft). Deze "URANIT"
is weer een fusie van het "Konzerne Gelsenberg"
(40%); "NUKEM" (40%) en "HOECHST" (20%).
Het west-duitse deel van de "CENTEC" is de "Gesell
schaft für nukleaire Verfahrenstechnik", welke voor
50% van "INTER-ATOM" en VOOl;' de andere 50% van
"MAN" is.
De "CENTEC" bouwt momenteel in opdracht vanURENCO
in Almelo en Caoenhurst (GB) demonstratiefabrieken.
De demonstratiefabriek in Almelo is op 25 oktober
j.l. in bedrijf gestelt.

2. Gasdiffusie.

Het Amerikaanse gasdiffusie-proc6d' om uranium te
verrijken is en wOl;'dt verder ontwikkeld door de in
ternationale onderneming "EURODIFF", welke opere
rend vanuit Frankrijk is samengesteld uit BelgiSche,
Franse, Italiaanse en Spaanse firma's.
Via eengezamenlijk'studieprojekt van "EURODIFF" en
de "Studiengesellschaft für Uran Isotopen Trennver
fahren" vinden we hier weer dezelfde West-Duitse on
dernemingentegen die ook betro~en zijn bij de ul
.t.racentrifuge, t.w. "Gelsenbergen"(25%), "NUKEM"

gevaren

-=

(25%), "HOEGHST" (25%) en "STEAG" (25%).

3. Straalbuisjes.

Het in de BRD ontwikkelde "straalbuisjes-systeem"
is in handen van de "STEAG" en de "Gesellschaft für
Kernforschunq" in Karlsruhe. Het is aan de "STEAG"
voorbehouden om dit proced§ in de kommerciele fase
te brengen.
Dit "straalbuisjes-systeemU bevindt zich al twintig
jaar in het exPerimentele stadium. Er i. nog qeen
prototype installatie gebouwd. Bovendien zijn er bij
dit systeem grote hoeveelheden~ nodig waarvan
bijna de gehele wereldmarkt door de USA wordt be
heerst. Ondanks de 9nzekere toekomstperspectieven
werd dit verrijkingssysteem aan Brazilie verkocht.
De bouw van een verrijkingsinstallatie volgens dit
systeem schijnt nu voor het eerst gelukt te zijn in
Zuid-Afrika. De "STEAG" verrichtte gezamenlijk met
de "Uranium Enrichment Corporation of South Africa"
een studie naar de ekonomische aspecten van de bouw
Van een verrijkingsinstallatie inde buurt van Pre
toria. De Ziud-Afrikaners konden zich verheugen over
de openheid van hun Duitse partners. Zij werden har
telijk onthaald in Karlsruhe ("Gesellschaft für Kern
forschunq") en bij de "STEAG" in Essen, en in het
"straalbuisjes-systeem" ingewijd. Hierdoor kon in
april '75 Zuid-Afrika beschikken OVer een eigen sys
teem om uranium te verrijken dat erg veel lijkt op
het West-Duitse systeem. Zowel de "Gesellschaft für
Kernforschunq" als de "STEAG" staan onder staatsbe
heer. De BRD is zodoende het apartheidsregiem be
hulpzaam bi~ de ontwikkeling van een eigen atoombom.
Uraniumverrijking in Zuid-Afrika kan niet ekonomisch
worden gemotiveerd. Immers er is in Zuid-Afrika (nog)
geen civiele toepassing voor het aldaar verrijkte
uranium. Er zijn ook geen exportvergunningen vcoz)

terwijl in Zuid-Afrika de atoomstroom 100% duurder
zal zijn dan stroom afkomstig uit kolencentrales.

I =.=
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KORTE BERlCHTEN UlT DE BONDSREPUBLlEK DUlTSLAND.

- de West-duitse atoomindustrie kan weer op volle
toeren draaien. Zowel de~, de ~ als de Qg!

(het Duitse vakverbond) staan nu gezamenlijk op
de bres om zonder al te veel vertraging hét a
toomprogramma door te drukken.

- minister Maihofer van Binnenlandse Zaken werkt
aan een nieuwe versie van paragraaf 7 van de kern
energiewet waarin de Bondsregering de bepaling
wil zien opgenomen dat alle soorten reaktoren
(ook de SNR-300 in Kalkar) voor officiele goed
keuring in aanmerking komen.

- er worden voorbereidingen getroffen om in Gorleben
proefborinqen te verrichten in de zoutlagen waar
in atoomafval moet worden weggemoffeld.

- de "aeaktorsicherheitskommission" (grotendeels
bestaande uit promotors van de atoomindustriel
heeft kortgeleden een rapPOrt van 3000 pagina's op
·tafel gelegd waarvan de eindkonklusie lUidde:
"dat de bouw van een opwerkingsfabriek in Gorle
ben vanuit veiligheidstechnisch oogpunt reali
seerbaar 1s".

- ~, niet ver van de Nederlandse grens, in de
deelstaat Nord-Rhèin Westfalen is aangewezen als
bouwplaats van een zgn. "Zwischenlager", d.i. een
plaats waar tijdélijk de opgebruikte brandstof
staven van kerncentrales worden opgeslagen alvo
rens verdér te worden getransporteérd naar Gorle
ben. Het is vrijwel zeker dat dit atoomprojekt
in Ahaus doorgaat. Nog dit jaar zal er een ver
gunning worden aangevraagd bij de regering van dé
deelstaat. Nord-Rhein Westfalen.

- onafhankelijk van de uitbreiding van "Almelo" gaan
de Duitsers een ultracentrifuqe fabriek bouwen ~
~ (ook '"eer dicht bij de Nederlandse grens).

~: op 28 november vond daar een bijeenkomst
plaats in de "Stadthalle" waar de lokale
"Bürg'erinitiatieve" de situatié besprak en
akties voor bereidde.

~: op 8 december is er in "Gaststätte Fahnrich"
Neustrasse, een informatiemarkt. Nadere
informatie over deze beide bijeenkomsten
in Ahaus en Gronau kan men krijgen van: Die
ter Vorst - Enschederstrasse 35 in Gronau.

WAT KUNNEN PLAATSELlJKE ORGANISATIES DOEN?

In de eerste plaats natuurlijk het in eigen plaats
of regio bekendheid geven van de nOOdzaak om het
UCN-projekt niet uit te breiden.
De eerste twee ALMELO-BULLETINS geven daarvoor in
eerste instantie genoeg informatie. Meer informa
tie zal éind december verschijnen in een ALMELO
~ en een ALMELO-ACHTERGROND-BOEKJE.

Ga met deze informatie op de wekelijkse markt, koop
avonden, zaterdagmiddagen en andere openbare bij
eenkomsten staan. Organiseer bijeenkomsten met
plaatselij.ke groeperingen. Huur films of v:raag om
sprekers en akti~teriaal.

Probeer aktiviteiten zoveel mogelijk in overleg te
doen met plaatselijke politieke partijen, jongeren
organisaties, vakbonden, kerkelijke groeperingen,
studentenvakbonden, derde-wereld groepen en regio
nale energiekomitees.
Laat zoveel mogelijk organisaties, ook bovenstaande,
in hun plaatselijke of regionale bladen aandacht be
steden aan de ALMELO-zaak.
Bel of schrijf voor meer informatie naar het

I'
LANDELIJK AKTIE-SEKRETARIAAT
2e WETERINGSPLANTSOEN 9
AMSTJ!:RDAM 020 - 221369



film over aktie tegen de bouw van een kern
cen~rale in de Verenigde Staten.

2. MEER KERNCENTRALES? land: Denemarken
lenqte: 5.0 min.

LIJST VAN XERNENERGIEFILMS

1. KNOUEN TEGEN KERNENERGIE land: USA
lengte: 60 min.
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INFORMATIE-MATERIAAL OVER "ALMEW".

Hier zijn slechts de belangrijkste publikaties
genoemd. Wie meer wil weten kan kon.takt opnemen
me't het Sekretariaat. Ook is er nogêên en ander
in voorbereiding. Hierover staat meer in dit
bulletin. (Prijzen exclusief portokosten).

5. VEROORDEELD OM TE .LUKKEN

informatie over het Deense verzet. De rode
draad is de waarschuwing teqen aantasting
van de de~kratie.

3. BROK[)ORF land: BRD
lengte: 15 min.

verslag van een grote demonstratie in Brok
dorf. .

4. BETER VANDAAG AKTIEF« ALS MORGEN RADIOAKTIEF
land: BRD
lengte: 60 min.

lange, maar zeer geschikte film over de strijd
van de Duitse bevolking in Whyl.

Bovenstaande films zijn te huur bij Cineclub,
020 - 250045/020 - 250057, Postbus 1626 A'dam.

land: Frankrijk
lengte: 55 min.

Deze film ls te huur bij Cinê Libre, Reu de
la Filature S, ln60 Brussel, tel. 537.83.61
Prijs 1500 Bel. Fr.

6. ~ land: Ned.
lengte: 60 min.

diskussiefilm over kernenergie n.a.v. de
bouw van,Kalkar. .
Deze film is te huur bij VHFI, Postbus 515,
~Ulversum. 035 - 17645.

OPROEP VOOR PLAATSELIJKE AKTIEGROEPEN

Op .22 december vin'dt om 19.00 uur in
de Karsadoor, OUde Gracht 36.in Utrecht
een vergadering plaats voor de plaat
selijke Almelogroepen. Hier zullen meer
bijzonderheden over akties worden be
kend gemaakt.

1. Verbond van wetenschappelijke Onderzoekers,
Abel Tasmanlaan 2, Maarssen, 03465-1108.
- themanummer "UltracentrifU~e",. uitgave 'We

tenschap en Samenleving' lryg/2. In 46 blz.
wordt aan verschillende aspecten van het
ucn-projekt aandacht besteed. f 2,50.
"Civiele nukleaire technolöqie en de ver
sireidinv van kernwaeens". ArtIkel vah 14
b z. in Wetenschap en S~nleving' 1976/7
f 2,50.
"De Ultracentrifu e een, oudmi nt e of een
gevaar' voor de vrede? • Een 0 b z. tel end
rapport uit 1910 over technische, ekonomi
sche en militaire aspecten. Nog steeds aktu
eel. f 1,50.

2. ~echnische Hogeschool Twente, "De Boerderij",
Enscbede
- "Uraniumverrijking". Een 154 blz. tellend

rapport over de historie, technolQ9ieen, .
markt enz. van de ultracentrifuge uit 1975.
Boerderijcahier 7501 van F.• Boslana, W.A. Smit,
G.H. de Vries. ~ f 10,--.

3. Vereniging Hilieudefens.ie, 2e Weteringsplantsoen
9, Amsterdam. 020 - 221366.
- "Nota Ultracentrifuge" van de Bezinningsgroep

Energiebeleid. Deze nota toont aan hOe slecht
de kommerciele en werkgelegenheidsv9Qruit
zichten van de ultracentrifuge zijn.
Stort f 4,50 op giro 10.2000 t.n.v. VHD-A'dam.

4•.Brazilië Komitee I Postbus 11420, Amsterdam.
Een artikel van Maurits

5. Stichting Vredesopbouw, Parkstraat 9, Utrecht.
030 - 316925.

- themanummer "Energ1e en Vrede", uit Vredesopbouw,
maart 1977. Dit nummer bevat"o.a. een aantal ar
tikelen over kernenergie, derde wereld en ener
gie, energie en internationale politiek. f 2,50.

6. Initiatief Komitee, pla Gaby van der Mee, Linden
straat 56b, Amsterdam.
- Brochure met achtergrondinfo:t1ilatie over het ul

trac;:entrifugeprojekt. Verschijnt zeer binnen,lçort.
~ 'f 2,--.


