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BOVENSTA ANDE KRA NTEKNIPSEL S ZIJN AFKOMSTIG UIT DE
VO LKSKRANT VAN 2S. 1.?8. HEN ZAL GOED DOORDRONGEN
HOETEN ZI JN VAN HET FEI T DAT ALS DE TWEEDE KA MER
DE UITBREIDING VAN ALMELO ZAL LOSKOPPELEN VAN DE
LEVERANTIE AAN BRA ZILI~ DE GEVAREN VAN KERNEN ERGI E
NI ET ZULLEN ZIJN WEGGENOMEN. WAA R HET VER RIJK T u
RANIUM OOK NAAR TOE ZAL GAAN, BOVENSTA ANDE GEVAREN
ZULLEN I N, VERHEVIGDE HA TE I N DE TOEKOMST PLAATS
GAAN VINDEN.

WAAROM TOCH DEMONSTREREN OP .4 MAART

Ons wordt vaak de vraa~ gesteld l heeft het zi n

om te demonstreren nadat 1n kabi ne t en par l e
ment het besluit gevallen is? Ook mensen die de
krant verkopen en de opr oep ver spr e i den, zullen
met deze vraag gekonfronteerd worden.

Vooropgesteld ls natuurlijk , dat het beste ge
wees t zou zijn om op woensdag 2S jan., de dag
voor de kamerdebatten over de uitbreiding van de
ultracentrifuge, met 20 .000 man op het Binnenhof
of voor de poorten van de UCN te staan. Het zal
iedereen duidelijk zijn dat iets dergelijks in
ee n tijdsbestek van 4 dagen -dat is de termijn
waarop bekend was wanneer het debat plaats zou
vi nden- zoiets niet te or ga ni s e r e n valt.
Een grote internationale demonstratie ve r e i s t
maanden van voor bere i dingst i jd. Het is niet a l l een
een zaak van oproepen tot een demonstratie, maar
er moet een intensieve voor l l cht l ngs - en puhli
citeltskampagne aan vooraf gaan.
Zelfs al hadden we het langer van te vo r en gewe
ten, dan nog zou zoiets een gevaarlijke zaak ge
weest zijn . Het zou nl . nie t voor het eerst zijn
dat een kamerdebat een week naar vor e n geschoven

wor d t , om op die manier een protest te ont kr ach
ten.
Op het moment dat deze woorden gelezen worden, i s
het kamerdebat geweest en is de beslissing - naar
alle waarschijnlijkheid- voor ons ongunstig uit
gevallen (zie ook de extra bijlage) .
Daarmee zijn onze bezwaren tegen de uitbreiding
natuurlijk nog niet weqgevallen. Integendeel, uit
gaande van ona Almelo-~.nifest, zal ons protest
nog feller moeten zijn, nu bekend is dat in plaats
van slechte veiligheidsgaranties die Van der Stoel
voor ogen had, er helemaal geen veiligheidsgaran
ties op Brazilië bedongen Zijn. Een beslissing
i n het ~arlement betekent ook niet dat de uit
breiding onmiddelijk een feit geworden is. De eer
ste spaak moet nog de grond in , en zolang dat
niet gebeurd is , kan door groot verzet vanui t
de bevolking een desastreuze beslissing vOOr
de uitbreiding teruggedraaid worden.

Bovenstaande geeft een aantal praktische rede
nen aan waarom de demonstratie niet gekoppeld
kan worden aa n de beslissing van kabinet en
parlement.
Er zijn echter belangrijke gronden, waarom wij
va naf het eerste begin besloten hebben om onze
aktie los te maken van regering en parlement.
Wij willen daarmee namelijk te kennen geven dat
het niet het parlement i . dat de beslissing
neemt~ Zoals uit recente gebeurtenissen is ge

bleken en (op het moment van 8.shrlli..e~!l~I:::!z~a~'~=:=:=
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van geheime afspraken, achtergehouden gegevens
en beslissingen achter gesloten deuren. Telkens
komen er weer gegevens aan het licht waaruit
blijkt, dat zaken waarover het parlement nog
denkt mee te k:unnen praten, al een half jaar
of nog lange~ geleden bekonkeld waren.
En op het moment dat het parlement dan nog
iets mag zeggen, wordt er van regeringszijde ge
dreigd dat de schadecla1ms tot 700 miljoen zul
len oplopen, vanwege de reeds aangegane verplich
tingen.
Al met al is de besluitvorming op· uiterst ondoor
zichtige en oftdemokratische wijze ver~open.

Wij demonstreren oP 4 maart om aan te geven dat
wij niet geloven dat het een demokratische be
slissing was, dat wij niet geloven dat de Tweede
Kamer de keuze heeft gehad. Wij qemonstreren niet
alleen tegen,de uitbreiding van de UCN, wij de
monstreren ook tegen de ondemokratiSChe gang van
zaken.
De enige manier waarop de uitbreiding van de ultra
centrifuge nog kan worden tegengehouden is massaal
verzet vanuit de bevolking. (a ie ook de e=t~a bijZage).

VERVOER NAAR AtMËLo

De vervoerskommissie van de Almelo voor
bereidingsvergadering stelt voor om zo veel
mogelijk met bussen naar ~melo' te gaan.
Bij de massale opkomst die wij verwachten
en tevens het late tijdstip waarop de
meeste demonstranten pas zullen besluiten
naar tAil.melo te gaan is het ,ondoenlijk op
treinen te vertrouwen, noch mogelijk extra
treinen in te zetten. Met autoLs komen is
af te raden vanwege de parkeerproblemen.
Bovendien kunnen we nog wel wat redenen
tegen het met auto's komen bedenken.
Vervoer per bus verdient de voorkeur, ook
omdat in een bus het kontakt tussen de
organisatie en de demonstranten het beste
onderhouden kan worden.

Praktische tips voor het organiseren van
bussen
~ De huurprijzen van bussen variëren enorm.
Het is dan ook verstandig een 4 of 5 bUs
ondernelllingen een prij.sopgave te vragen om
te vergelijken.
~ Bij het maken van afspraken of het
sluiten van kontrakten is het belangrijk de
volgende zaken in de gaten te houden,

Het moet mogelijk zijn de laatAste dagen nog.
extra bussen te bestel~en of af te bestellen
en verder leert de ervaring dat

demonstraties nogal uit kunnen lopen door
onvoorziene omstandigheden (zie Kalkar-1977),
zodat van tevoren de onderneming gevraagd
moet worden of de bus. (en chauffeur) wat
langer gehuurd kan wo:r;den, mocht dat nodig
zijn.
~ De buskaartenverkoop moet de onkosten
voor de bus dekken. Wanneer men 1 of 2
bussen gaat organiseren is het daarom aan
te bevelen te rekenen met 80% gevulde bussen.
Voorbeeld: 2 bus~en kosten 2 x f 350,- =

f 700,-. Het zijn bussen met 50 plaatsen,
dus 80% van twee bussen is 80 zitplaatsen.
Oe prijs van de buskaart wordt dan qus:
f 700/80- f 8,75.
Organiseert men veel bussen, dan kan men
denken aan een berekening met 90% vulling.

Buskaarten
Voor een vlotte afwikkeli.ng van aankomst
en vertrek Van de demonstranten stellen wij
het volgende voor. Voor elke bus maken de
organisatoren van deze bus een bordje dat op
de voorruit wordt bevestigd met de volgende
kode: Regionummer (zie hieronder)

Plaatsaanduiding (twee eerste letters)
Nummer van de bus uit die plaats

Voorbeeld: De derde bus uit de plaats Utrecht,
V Ut 3. De eerste twee tekens kan men ook
op de buskaarten afdrukken.

KOORDINATlE VAN HET VERVOER
Per regio wordt vervoer geregeld. Elke regio
heeft een kontaktadres waar informatie is
waar al bussen georganiseerd worden, waar
nog niet, wat goede busondernemingen zijn,
waar nog halfvolle en dus op te vullen
bussen zijn enz.
Deze regionale kontaktmensen staan in
nauw kontakt met de vervoerskommissie.
Er zijn elf *eg108'
I Noord Holland behalve Gooi en A'dam:
H. Corstjens, 023·339865 (Haarlem).
II Amsterdam
Amsterdams Energie Komitee, 020-221366.
UI het Gooi
Goois En. Kom. 035-14533/41083.
IV ZUid-Holland
Peter Tollenaar 070-658669 of
Jos Schoenmakers, 070-395083 (Den Haag)
V Utrecht
maatschappijwinkel, 030+317731 (Utrecht)
VI Zuid~Nederland en omg. Nijmegen
R. Bökkerink, 080-225408 of W. Pauli
080-772683 (Nijmegen).
VII Gelderland behalve Nijmegen
Willem Tee~ing, 085-450564 (Arnhem)

(vepvoZg op pag. SJ



VOORBEREIDENDE VERGADERING - 21 januari

Op zaterdag 21 januari kwamen alle landelijke
en regionale organisaties die zich bezig hou
den met het tegenhouden van de uitbreiding van
de UC-fabriek weer bij elkaar. Talrijke zaken
kwamen op deze dag weer aan de orde. Zo werd de
advertentiekampagne in de NRC (23/1) en Trouw
(24/1), het forum met het NIVV, oud-staats
sekretaris Brinkhorst en Peter Boskma en Wim
Smit in Amersfoort (23/1) en de demonstratie op
het Binnehof (25/1) als korte termijn akties
doorgesproken.
Om de uitgaven van zo'n f 30.000,-- voor alle
ondernomen, en nog te ondernemen, akties te kun
nen blijven bekostigen werd er nog eens de na
druk gelegd om giften of garantiesubsidies over
te maken op giro 35.67.199 o.v.v. 'Almelo'.
De formaliteitskommissie heeft ondertussen na
twee gesprekken met de burgemeester en de poli
tie van Almelo de toezegging gekregen om langs
de UC-fabriek te demonstreren.
Verder werd alle medewerking en faciliteiten toe
gezegd om de manifestatie tot een sUcces te maken.
Hoe de vervoerskommissie denkt alle duizenden te
genstanders naar Almelo te transporteren vind je
e~ders in dit bulletin. In principe zal gedecen
traliseerd vanuit konvooien naar. Almelo worden
gereden.
Over de kontakten die in de tussentijd met aktie
groepen in Wes~-Duitslandwaren gelegd, was ieder
een te spreken. Een Duitse vertaling van het Al
melo-manifest en de Almelo-oproep is ondertussen
in tientallen Bürgerinitiativen (B.I.'s) bespro
ken. De Landeskonferenz Nord-Rhein-Westfalen,b.i.'s
West-Munsterland, BUU-Hamburg, b.i.'s Sleeswijk
Ho1stein en de BBU zijn hard aan het werk om alle
tegenstanders van een verrijkingsfabriek in Of
Almelo Of Gronau te mobiliseren. Over de kontak
ten met België, Frankrijk, Denemarken en Prankrijk
was men iets minder te spreken. In ~eder geval "is
in de af9é10penweèk een Engelstalig ,A1melo-Bul
1etin naar alle aktiegroepen in deze landen (en
de rest van de wereld- o.a. Australië, Japan en
de Verenigde staten) verstuurd. Ook uit deze lan
den zullen de tegenstanders delegaties naar Alme
lo sturen.
Op 4 maart kunnen we zoals het er nu uitziet,
verzekerd zijn van een uitstekend kultuurpro
gramma. Met divers nederlandse (maar ook duitse)
straatteaters, toneelgroepen, muziek- en popgroe
pen is kontakt of wordt nog kontakt gelegd.
Naast de 3 soorten affiches (zie bestelformulier
elders in dit bulletin) wordt door de propagan
dakommissie nog overwogen om stickers tegenAlme
10 in omloop te brengen. In het volgende bulletin
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zullen tevens voor de wat minder ervaren plaat
selijke aktiegroepen, aktietips over hoe te plak
ken en spandoeken te maken, worden opgenomen.
In het volgende Almelo-Bulletin (verschijning ±
10 februari) willen we tevens wat meer vertellen
over de aktiviteiten van dé plaatselijke. en regio
nale aktiegroepen. Schr!jf dus een stukje over
het toenemende verzet tegen de UC in je eigen
regio.
Volgende Voorbereidende Vergadering 4 februari
11.00 uUr in Utrecht.

VERKLARING TIJDENS DEMONSTRATIE OP BINNENHOF

Tijdens de demonstratie op het Binnenhof op
2S januari werd de volgende verklaring VOOr
gelezen en overhandigd aan Van Houwelingen
(èQA). Er werd door enkele honderden tegen
standers van het UC-projekt gedemonstreerd.
Delegaties vertrokken van hieruit naar de
ambassades van Brazilië en West-Duitsland.

RMorgen beslist de Tweede Kamer over de uit
breiding van de ultracentrifugefabriek in Al
melo. Het Landelijk Energie Komitee samen met
37 andere organisaties, waa~onder politieke
partijen,. kerkelijke-, vredes-, derde were1d-,
milieu- en energiegroeperingen, heeft hier
over de volksvertegenwoordiging het volgende
t~ zeggen:
In Almelo wordt verrijkt uranium qeproduceerd.
Dit verrijkt uranium dient als brandstof voor
atoomcentrales. Een groot deel hiervan is be
stemd voor Brazilië dat met de Bondsrepubliek
Duitsland een gigantisch kontrakt heeft afge
sloten. Dit kontrakt houdt in dat Brazilië 8
atoomcentrales krijgt, een opwerkingsfa~riek

en een verrijkingsfabriek.
Brazilië krijgt daarmee de beschikking over de
technologie om atoomwapens te produceren. De
technische kennis voor de vreedzame toepas8ing
van atoomenergie kan namelijk evengoed aange
wend worden voor het maken van splijtstof mate
riaal voor atoomwapens. Dat is al vele malen
bewezen. De uitbreiding van de UC-fabriek in
Almelo is noodzakelijk omdat men verwacht dat
in de toekomst het aantal kerncentrales uitge
breid. gaat worden. Wij kunnen daarom ook de
verwachttng uitspreken dat deze uitbreiding
op langere termijn de verspreiding van kern
wapens zeker zal bevorderen. Algemeen wordt al
toegegeven dat waterdichtegaran1:1es tegen een



militaire toepassing van de nukleaire kennis
niet kan worden gegeven.
Niemand wil een atoomoorlog.
Niemand wil een verdere verspreiding van atoom
wapens.
Maar uoch zijn er mensen die menen dat juist
door uitbreiding van de ue deze verspreiding kan
worden tegengegaan. Deze mensen denken dat ze dan
een vinger in de pap houden; invl~ed kunnen uit
oefenen op het internationale beleid ten aanzien
van de export van atoom-materiaal. Wij vrezen
echter dat deze vinger in de pap meer lijkt op
een lucifertje in de oceaan. Want wat is tot nu
toe het effect van de zogenaamde invloed van Ne
derland?
Dat er geen ultracentrifuge in Brazilië zal ko
men maar een ander systeem van verrijking. Maar
dat gebeurt uitsluitend uit ekonomische motie
ven, niet om een vinger in de pap te houdeR.
Want ook met dat andere systeem kan bommateriaal
vervaardigd worden. Verder heeft Nederland na an
aerhalf jaar onderhandelen alleen bereikt dat de
toezegging werd gedaan verder te onderhandelen.
Is dat een resultaat?
Het is overduidelijk dat de beslissing van de Ne
derlandse regering. tot ·stand is gekomen onder
grote druk van West-Duitsland en dat Nederland
geheel eerder, voornemens onder deze grote druk
heeft moeten laten vallen. In het samenwerkings
verband rond de UrenCO, heeft Nederland een veto
recht. Daar is tot nu toe niets van gebleken.
Zelf$ in geval van een levering aan de diktatuur
Brazilë wordt er geen gebruik van gemaakt. Van
Nederlandse invloed in de lAEA (Internationaal
atoomburo) is helemaal niets te verwachten. In
de Urenco heeft Nederland twee onderhandelings
partners. In de IAEA 109, waaronder landen die
zich fel zullen verzetten tegen stringente garan
ties, zoals Brazilië, Zuid-Afrika en Iran.
Het Landelijk Energie Komitee doet daarom, zoals
gezegd namens de 37 landelijke organisaties, een

dringend beroep op de Tweede Kamerleden om de mon

diale konsekwenties van hun beslissing, ook op
langere termijn goed te overwegen. Wij eisen
dat er op demokratische wijze één beslissing
wordt genomen over de uitbreiding van de UC
fabriek. Vooral nu opnieuw gebleken is dat dat
in het verleden nauwelijks gebeurd is.
Konklusie: Een werkelijke daad tegen de ver
spreiding van de atoomwapens is noodzakelijk:
GEEN UITBREIDING VAN DE ULTRACENTRIFUGE IN ALMELO

GEEN UITBREIDING VAN DE ULTRACENTRIFUGE

Het ALMELO-BULLETIN is (m.i.v. dit nummer) een
uitgave ond~r eindverant~oordelijkheidvan de
Voorbereidende Vergadering voor. de Almelo-de
monstratie op 4 maart.

Doel van het ALMELO-BULLETIN is om alle lande
Zijke, regionaZe en pZaatseZijke groepen die
zich verze.tten tegen de uitbreiding van de UC
in ALMELO, op de hoogte te houden van recente
ont~ikkeZingen. De inhoud bestaat uit aktie-in
formatie, politieke ont~ikkeZingen en echter
grondinfozomatie.

Aan dit nummer ~erkte*mee:. Dries van Beusichem,
OdiZia BoeZe, Piete~ Lammers, Ruud BOkkering.
John HonteZez, AZZard ten Dam, Marga MiZtenburg
en Dave van Ooyen.

Eindredaktie en kOOrdinatie: Dave van Ooyen.

LANDELIJK AKTIE SEKRETARIAAT: 2e WETERINGSPLANT
SOEN 9

AMSTERDAJVI
0020 - 221369

~: 35.67.199 t.n.v. LEK. Amsterdam. o.v.v.
ALMELO

ONDERSTEUN ONZE EIS: GEEN UITBREIDING VAN DE
ULTRACENTRIFUGE IN ALMELO

TWENTS ENERGIE KOMITEE ...
De Wetstraat 49 .....
Hengelo 05400 - 25533
ENERGIE KOMITEE ZEELAND
Dam 47-49
Middelburg 0.1180 - 27749/25347
PROVINCIAAL ENERGIE KOMITEE NOORD-BRABANT
Cobbenhagenlaan 552
Tilburg
GOOIS ENERGIE KOMITEE
Postbus 1280,
of Kruissteeg 26
Hilversum 035 - 14533
LIMBURGS ENERGIE KOMITEE
Brusseisestraat 92
Maastricht 043 - 50638
STOP KERNENERGIE KOMITEE
J.W. Passtraat 65
Nijmegen 080 - 225408
UTRECHTS ENERGIEKOMITEE
Oude Gracht 36
Utrecht 030 - 310377
AMSTERDAMS ENERGIE KOMITEE
2e Weteringsplanstoen 9
Amsterdam 020 - 221366
ALARMGROEP ATOOMPLANNEN/ GRONINGEN
Haddingestraat 17
Groningen 050 - 134052
AKTIE ULTRACENTRIFUGE ALMELO
Kellogstraat 91
Haarlelll 023 - 339865
STROOMGROEP DEN HAAG E.O.
Loosd~insekade 2SJ
Den ~aag 070 - 658669
STROOMGROEP ARNHEM E.O.
Onderlangs 112
Arnhem 085 - 450564



In de vorige Almelo-Bulletin meldde we al dat de
Duitse Bürgerinitiativen op 4 maart 66k een demon
stratie hadden gepland in Gronau om de aldaar ge

plande verrijkingsfabriek tegen te gaan. In het ka
der van de internationale solidariteit zal eerst
gezamenlijk te Almelo worden gedemonstreerd, daar
na zal gezamenlijk tegen Gronau een internationa

le demonstratie moeten plaatsvinden.

Bonn versnelt eigen project hij Haags nee

REGIONALE GROEPEN IN AKTIE

Van Hle cOI'nIIpoadent
BONl!I- Het tempo, waarmee

Weatdultee pIanBeD voor een el·
leu ln.taUatie voor hel verrIj
ken vaD aranlum In o......u ver
w""nUjkt .,a1leu worden, Is af·
bukelljk vu bet Nederludse
besluit over de uitbreldlllJ van
de lutaUatle ID Almelo, .....bl
Den H... toch neg beal.lten
Almelo ulet uit te breiden, du
... direct beID.... wordeu _t
de procedure voor de .....w vu
_ Dultee fallrlek In GreDau
Dlet ver yu de Nederludlie-In dat geVal' ontstaan er ook
problemen rond de aangegane
verplichtingen (onder meer met

Brazilië) over de leverantie van
verrijkt uranium_ De firma Ura
nit in Jûlich, de Duitse paltner in
het Urenco Consortium, hoopt'
dan aan zijn verplichtingen te
kunnen voldoen via een buffer
voorraad verrijkt uranium, die
in de Bondsrepubliek liil opge
slagen, Dil verrijkte uranium
werd deotijds van Amerika ge.
kocht in het kader van de rege
lin, tUilen Bonn en Washington
over Duitse aanloopen in de Vel"
enigde Staten ter compens;tlie
van de legeringskosten VOOr' de
Amerikaanle troepen in West·
Duitsland.

Een woordvoerder van Uramt

in Jûlich heeft verklaard, dat
l(e'~en de onzekere houdill& van
Nederland, er het afgelopen jaar
concrete voorbereidingsmaatre
gelen zijn getroffen voor het ge
val dat Den Haag uitbreiding
van Almelo zou afwijzen. Zo
werd er onderhandeld met het
gemeentebestuur van Gronau
over een bouwterrein. Deze en
derhandelill&cn lopen nog. Ver.
der werd de hele procédure voor
het verkrijgen van een eerste
bouwvergunning voorbereid. In
West·Duitsland ·is deze procedu
re zeer inllewikkeld. Als Almelo
echter wordt uitgebreid dan zal
de bouw van de Duitse installa
tje pas in de ja~en '80 nodig zijn.

(VoZkskrant 25.1.78)

Groningen e.o. Nij1l\ègen e.o.

Op 10 januari waren 18 politieke partijen,
studentenvakbonden en atoomalarmgroepen bij
elkaar om te kijken hoe gezamelijk de mobi
lisatie van het Noorden moet worden aangepakt.
De Alarmgroep Atoomplannen Stad Groningen (AAPSG)
heeft het sekretari~at en onderhoudt kontakten
landelijk en pers, waarbij alles zo open mogelijk
gebeurd. De organisaties gaan de 2.000 Almelo

kranten en de 500 buskaarten verkopen, versprei
den van de oproep en het plakken van affiches.
Op de ~te januari is de volgende vergadering
en zal er een draaiboek op worden gezet met
uitgewerkte ideëen w.b.t. standwerk, (op ver
gaderingen, winkelstraten, jongerencentra, mani
festaties)l verspreiden van oproep en krant via
de wijkhoofden en de eigen (partij)bladenl
kolporteren bij fakulteiten, boekwinkels en
bibliotheken. Verder zal er binnenkort een
persverklaring verschijnen en zal op de Derde
Energie-avonden in Groningen, reklame worden

gemaakt. voor 4 maart.

Het Stop Kernenergie Komitee Nijmegen (SKK)
is een ad hoc komitee dat bijeen komt'zodra
er een aktie of demonstratie gepland is. Voor
de eerste keer gebeurde dit voor de Kalkar
demonstratie met als gevolg dat uit Nijmegen
bijna 2.000 mensen in Kalkar waren. Toen begin'
december de eerste voorbereidingen voor de
Almelodemonstratie van start gingèn werd ook

het SKK weer bijeengeroepen. Momenteel werken
in het SKK samen: Stroomgroep, PSP, SP, Int.
Komm. Bond, Bew. Arbeiders Zelfbeheer, Socia
listiese Geografen- e~ Planologenbond, Bond
voor dienstplichtigen, BRD 1984 nu?, PPR, FJG,
Unie van Studenten Nijmeqegen, KWJ, VJV, KENml,
PvdA, IKV-groep COS, NVVjc, Kom. Stop de Neu
tronenbom en de CPN.
Momenteel komt dit komitee êên à tweewekelijks
bijeen om de landelijke Almelovergadering voor

te bereiden, waarbij voor het komitee centraal
staat dat, wil er sprake z~jn van een grote
opkomst, er een aktieve demonstratie ge-



houden moet wo~dèn die ook gaat langs de fa
b~iek waa~ ons ve~zet tegen ge~icht is. ~
beschouwen dat, als ons volste ~echt. In deze
SKK bijeenkomsten wo~dt tevens besp~oken hoe
de K~antenve~koop ve~looPt, waa~ee we onmid
delijk na de ve~schijning e~van begonnen zijn.
E~ zijn nu ongevee~ 3.500 k~anten ve~kocht.

Daa~naast zijn er 10.000 strooipamfletten van
ruim formaat geoffset waarop de landelijke
oproep is afgedrukt en eveneens info~atie over
Bussen vanuit Nijmegen e.d. gegeven wordt.
Ten slotte zijn/worden er door het SKK een
aantal manifestaties/akties met het oog op
ander andere de mobilisatie naar Almelo, ge-,
organiseerd.

- Op 26 januari wordt er vanaf 18.00 uur een
intensieve info~atieve aktie in de Stad tijdens
de koopavond gehouden. Door een 50-tal mensen
zullen sandwich-borden meegevoerd worden en kran
ten en pamfletten aan de bevolkini aangeboden
worden
- óp 27 januari en 1 februari worden er twee
filmavonden gehouden waar de film'Liever va~daag

aktief dan morgen radioa~tief' vertoond zal worden.
De film wordt ingeleid, na de film zal er een dis
kussie plaats vinden, waarbij ook over de Almelo
demonstratie gesproken zal worden.

Op 18 februari zal er in Nijmegen een grote
manifestatie gehouden worden rond de processen
tegen demonstranten uit Grohnde en Brokdorf.
Deze manifestatie zal door de SKK in samenwerking
met het steunkomitee voor het Russelltribunaal
gehouden worden. Er zullen aangeklaagde demon
st~anten uit Grohnde en B~okdorf als spreke~s

uitgenodigd worden en eveneens muziekgroepen
uit Duitsland. De andere programmapunten staan
nog niet vast (premiireAlmelolied van Kladda
radatsj? Kalkarfilm?).
In ieder ~eval wordt er na afloop een feest ge
orgariiseerd waarvan de opbrengst bestemd is voor
de vervolgde Duitse atoomenergietegenstanders.
Uiteraard zal e~ ook intensief gemobiliseerd
worden voor de Almelodemonstratie.
Behalve in Nijmgen zelf zal er ook in de dorpen
rondom Nijmegen intensief voor de Almelodemon
stratie gemobiliseerd worden.
Wij.. zijn ervan overtuigd dat bt'j de huidige
gang van zaken m.b.t. voorbereiding en vo~

geving van de Almelodemonstratie er vanuit
Nijmegen talloze demonstranten te verwachten
zijn, in ieder geval nog meer dan op de
Kalkardemonstratie!

6

ZWEDEN.

Het Zweedse staatsbedrijf 'Atomenergi AB' wil
de in 1975 mate~iaal aan Brazilië verkopen,
voo~ de opleiding van technici voor ke~nreacto

ren, te~ waa~de van een niljoen Zweedse kro-
nen, ongeveer 500.000 gulden. Heftige kritiek op
dit voornemen deed de Zweedse ~egering echter
besluiten B~azilië geen atoommateriaal te le
veren. Volgens het Zweedse dagblad DAGENS NY
HETER van 30 november waren de voo~naamste ove~

wegingen daarvoor het feit dat Brazilië het Non
Proliferatie Verdrag niet heeft ondertekend, en
het feit dat er in Brazilië een gewelddadige,
onderdrukkende militaire diktatuur heeft.
Die laatste overweging verhindert de Zweedse
regering echter niet toe te staan dat er wapen
leveranties van andere aard plaats hebben.
Kortgeleden kwam een brief van de Zwees-Brazili
aanse Kame~ van Koophandel in het nieuws, ge
datee1','d op 24 november 1976, waarin deze instan~

tie de Zweedse regering opmerkzaam maakte op het
buitenkansje dat wapenleveranties aan Brazilië
vo~de. De brief werd verzonden in de periode
dat Brazilië uit verontwaardiging over de mensen
rechtenpolitiek van de regering Carter het mili
taire verdrag met de VS verbrak. op 7 december
meldde het dagblad GÖTEBORGS-POST dat de Zweedse
wapenfabriek Bofors AB zich beijevrt om de ver
koop van oorlogstuig naar Latijnsamerikaanse mi
litaire regimes op te voeren. De laatste zending
van Bofors AB naar Brazilië vond plaats op 4 no
vember, toen het schip Amaralina met 13 ton mu
nitie en raketten uit GÖteborg vertrok. De vak
bond van de havenarbeiders schreef een brief aan
de minister van handel, Staffan Bu~enstam Linde~,

met het d~ingende verzoek 'op te houden met dit
soo~t zaken'.
Bij het laden van de Amaralina deed zich ove~i

gens nog een incident voor: de havenarbeide~s

weige~den de boot te laden zolang er geen be
hoo~lijke levensve~zeke~ingvoor hen afgeslo
ten was. Hoewel een ambtenaa~ van het Zweedse
ministe~ie van Handel tegenove~ de GöTEBORGS
POSTEN verklaa~d heeft dat dat de laatste
keer is geweest, wo~dt e~ binnenko~t o~nieuw

een schip verwacht. (uit BRASIL no. 10/ nov.

deo. 1977)
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De polemolooll dr BOIkma vond, dat
de Tweede Kamer voor een funda·
mentele keuze staat. Als de kabinets
beslissing wordt aanvaard, dan' kiest
Nederland voor het "verspreidingsbe
leid" van West-Duitsland. Boskma
noemde hel onbegrijpelijk, dat Neder
I.and het Amerikaanse beleid niet vol.
doende volgt.

Een dertilitat Amsterdamse predi
kanten heeft in een open brief aan de
Tweede Kamer.fractie van hel CDA
,ewezen op de doorslaSllevende stem
van de christen-democraten bij het
Kamerdebat. "Uit, een oogpunt van
non·proliferatie moeten we kiezen
voer een niet verder uitbreiden van
het UC.project, ~olang geen effectieve
internationale controle op wereldni.
veau op het gebruik van kernenergie
is verwezeniijkt", aldus de brief.

Het Landelijk Energie Comité zal
V'andaag namens 35 organisaties in
Den Haag komen uiUeuen waarom
men tegen de uitbreiding van de splijt..
stoffabriek is. Op het Bin/lenhof zal
vervolcens een demonstratieve bijeen
komst 'met een "ligactie" worden ge
houden. Deze actie loopt vooruit op de
grote demonstratie, die het Landelijk
Energie Comitè op 4 maart in Almelo
zal houden.

Werkgelegenheid
B.reem.....ter ea Wetbaaders van

Almelo hellilen de ministerraad en de
Tweede Kamer dlnadac In eea Iele
eram eevraaed om IIIJ het dellat bet
werlrfe\eceDheI....peet la d. over
weetocen te betreklIen. B en W van
Almelo wijaen de miDlslerrud ea de
Kamerledea op de IOreellJlle ontwlk.
kellnc "an de werkcelecenheld la
Twente. Rel werilloosbeldspereenla.
ce la Almelo self schommelt al jaren
.road de aepn proceat. (LandeliJIl
wljsl dit per.enlac. rond de 4,5.l

Ure~cl> biedt op dit ogenblik hoog.
waardig ~erk aan 530 mensen, aldus
B t'n W in het telegram. wêiarbij nog
eens 500 ~rsonen komen die in de
indirectesfu-r werken. B en W ver-,
wachten dat er na uitbreiding nog
eens 600 banen bij Urenco .zelf en 1200
in de indirecte sfeer zullen komen,

~VoZkskrant 25.1.77)

Kritiek

Suggesties
Maanden is toen op ambtelijk ni·

veau lleprobeerd voorstellen van de
consortium-landen uit te werken voor
een opalagregime. Dat overleg was
nOl! niet afgesloten, toen Van der Stoel
zich half november - op eigen initia·
tief - per brief tot zijn Braziliaanse
ambtpnool wendde. Volllens politie
ke deakunclillen kan uit deze lezing·
van de nieuwe regering worden aflle
leid, dat het met name Duitaiand en
Engeland zijn geweest, die vong jaar
nader overleg met de Brazilianen heb
ben oPllehouden. Toen Van der Stoel
die vertragIni begon te vervelen be
aloot hij "If concrete sUUeaties aan
Braziliê te doen. Daar kwam vóór de
ultimatieve dat!lm van I januari 1978
echter geen brUikbaar antwoord op.

De nieuwe regering deelt nu aan de
Tweede Kamer mee, dat het lIezien de
korte tijd (het ultimalum van Urenco
om de sainenwerkinc met Nederland
op te zeSllen als lip I janUl.d geen
beslissing was genomen over export
naar Braziliê <in uitbreiding van de
fabriek in AlmelIl)onmogelijk zou zijn
leweest om een tijdelijke opslag.rege
ling uit te werken. Daarmee kopPelt
het nieuwe kabinet het leveren van het
contra.bewijs terug naar de Tweede
Kamer. zo wordt in politieke kringen
geconcludeerd. .

Oud.premier Den Uyl heeft llezegd.
dat hij van blIndskanaeUer Schmidt de
toezegging had gekregen IIm ook na I
januari nog van ledachten te kunnen
wisselen als dan nllg lIeen relleling met
Braziliê was letroffen.

Aan de vooravond van het Tweede
Kamerdebat over de UC·kwestie is
van verschillende kanten kritiek gele.
verd op de relleringsbeslissing. Oud'
statilssecretaris Kooymans (voor Ont·
wapeningszaken bij Van der Stoel) is
teleurgesteld over het onlbreken van
garanties, waar het kabinet·Den Uyl
.zich sterk voor had willen maken. Tij·.
d<ins een bijeenkomst van -de Raad,
van Kerken liet drs Van Ginkei (he~

Nederlands Instiluut voor Vredes·
vraagstukken) krIliek horen op Van
der Stoel. omdat hij vorig jaar te lang
had gewacht op ambtelijk overleg. De
regerinllsleiders hadden de knoop
moeten doorhakken.

De CDA·fractie heeft dIOsdag alvast
wat tegenvuur gegeven tegenover de
onvoorwaardelijke PvdA.opvatting
dat Brazilie eerst UItgewerkte garan.
ties voor een plutomumbeheer moet
geven, voordat beslist kan worden
over de uitbreiding van Almelo. CDA.
umerleden ontdekten in de aanvul·
lende nota van de regering dat Mini..
ter Van der Stoel zich al op veertien
juli voric jaar (wnder veto) had neer
se!nd bij het splijtstofcontract met
Braziliê.

CDA·woordvoerder Van Houwelin·

f:::':::~~ ~:nclid='~ih~::e:::
weerde zich later met de uitieg dat hel
op veertien juli atIeen ging om het
commerciële contract van Urenco en
aiet om de verdragsmatige ruimte. die
Nederland nQl had om bij politieke
beslissing af te zien van de Braziliaan·
se order. "Het· CDA had dal kunnen
hllren van zijn Kamerlid Lubbers, c1ie
tonen Minister van Economische Za·
ken was", iddus Van der Stoel.

Volgens de CDA.lezing had minister
Van der Stoel in juli met harde condi·
ties in elk geval wel de indruk bij de

Xa':%':-::'~~k ~nN:eri:;,'dit:~
elkaar was.

De Braziliaanse regering blijkt op
bepaalde onderdelen van de Neder·
landse veiligheidseisen aan de plutoni·
um-opslall in dat land nu al een voor
behoud te hebben gemaakt. Dat kwam
tot uitine in de brief. die de Braziliaan·
se minister Da Silveira aan minister
Van der Stoel (Buitenlandse Zaken) in
november heeft lIeschreven.

Da SUveira verklaarde zich bij die
gelegenheid bereid om een tijdelijke
rellelinll voor beheer en controle van
bet Weense Atoom.allentachap te aan
vaarden. Over de feitelijke invulling
van die veUigheidaw...borllen moet
nu verder worden IInderhandeld tu.. '
sen de drie landen van het UC-eonlOr·
tium, het AtoomagentSchap van de
Verenigde Naties en Braziliê. Juisl het
lIntbreken van waterdichte garanti",
van Braziliê, terwijl Nederland zich al
akkoord heeft verklaard met export
van verrijkt uranium naar dat land,
heeft de politieke lIemoederen in beo
weging gebracht.

In.een aanvullend stuk van de mini..
ter~ Van Aardeltne (Economische Za·
ken) en Van der Ktaauw (Buitenlandse
Zaken) aan de betrokken vaste Ka·
mercommissies wordt herhaald. dat
geen twijfel bestaat over Braziliaanse
bereidheid om het plutonium \uit de
splijtsloffabriek in Almelo onaer een
opalagregelinll van het WHnse
Atoomasentschap te brengen.

uOok ten aanzien van' Brazilië was
verder uitstel onmogelijk". voellen de
ministers er nu zonder verdere uitleg
aan toe. het uitgangspunt van een op·
slagregime onder de hoede van het
Atoomagentschap.zal in elk leval zijn
"het voorkomen van voorraadvor·

Nader overleg
met partners
lijkt nodig

4fOl'l

ei)Vlt1.4 cl'Jt;;

.~ 8 j ,.r 'l!;l. J1t
'.ll.f(l ~l!:li

liJ-.. Vl!:lq.
CiQj"~ Cl:tl!:l/)

'"'llJ.l 'Sc4li
minll van plutonium." PlutonIum is e .... ,. 4.l\l')-)l
het basismateriaal voor de vervaanti· ~~ • ..( ~,.D
lIlng van atoomwapens. f....,. b ~S.

Het handvat voor een mOlleliJkere- ~1'1)
lIelinll met Braziliê over.veilillh<;jdsga. .
ranties was de "camavalsreIs van rg
minister Van der Stoel In februari
1977 naar Rio. Het ,overleg met de .
Brazilianen gaf toen aanleicling voor
de verondarstelling, dat een regeling
kon worden lIetroffen. Er was tussen
Bonn, Den Haag en Londen al over-
eenstemming bereikt over de leve-
ringsvoorwaarden aan Braziliê. Enge
land en Wesl·Duitaiand waren er echo
ter niet tegen om met Braziliê alsnog
een akkoord te bereiken over een op
slagregime voor het plutonium.

door

Han J. A. Hansen

Met ublaetsleden bestaat Inf_
meel contael over de CDA-motIe. Met

Van onze correspondent
DEN HAAG - Het CDA ac

cepteert uitbreiding van de Ul
tracentrifuge (UC)-fabriek in
Almelo. Als de Tweede Kamer
morgen een CDA-motie over
veiligheidsgaranties voor de
export van verrijkt uranium
aanneemt zou echter toch nog
eert lastige situatie kunnen ent
staan voor het kabinet-Van
Agt. De voorwaarden van het
CDA lijken de leveringever
plichtingen uit te hollen die het
splijtstofconsortium Urenco
(van Duitsland, Engeland en
Nederland) tegenover Brazilië
op zich heeft genomen. Een
nieuwe clausule in een aan
vaarde Kamermotie zal het ka
binet voor zijn rekening mee
ten nemen in nader overleg
met Bonn en Londen.

aame de liDkervleqel vaa AR-Ioyalla
ten In de CDA·fractle lleeft lIleil de
aleelopea dapa sterll p ..allt voor
eea politiek zo verpand mopllJll
sl8ndpunt, om almoc eea llesllaaelllle
peep te krIJcen op de nltvoer VlUl
splijtstof naar ,.onlletronwlla...
Illanlen".

Volgens de CDA·fractie mag lIeen
gram verrijkt uranium uit Almelo naar
Braailiè en andere exportlanden wor
den verscheept, zonder uitdrukkelijke
toestemming van de regerina en het
parlement. Toetssteen zal zijn IIf ook
naar genoegen van het parlement is
voldaan aan minimaal geloofwaardige
garanties tegen misbruik van de splijt
stof voor militaire doeleinden, aldus de
strekking van de CDA·motie. zoals die
tijdens het U.C.·debat in de Tweede
Kamer zal worden ingedtend.
.Het CDA.standpunt houdt dus wel

een voorwaardelijke ins,temming in
met de ·u,tbreiding van de splijtstoffa.
briek in Almelo. Daar moet de regering
een kredietgarantie van tweehonderd
mrlioen gulden voor verstrekken aan
de Nederlandse Urenee-partner.

Zo ver wil de PvdA·fra.tle niet
, ..n. Zij ..I VI..tllolldea u. de stel·
liDC Vla liet vorlp ubiaet dat de
'\1_1_ fallrlek alleen un wordea
alteellrelcl als Brulllé vooraf heefl
Inceslemd met eon....1e velltelaelda.
eanatles. Dat la ude. meer ook de
opvaltlnc van D'H.

Gebleken is iJat het kabinet·Van Agt
zich tegenover de Ue-partners in Bonn
en Londen nog niet officieel heeft vast
gelegd op uitbreiding van het bedrijf in
Almelo. Minister Van der Klaauw (BUI.
tenlandse Zaken) beelt tellenover de
beide andere regeringen "het voorbe
houd van parlementaire goedkeuring"
gemaakt. Daarmee is er v'l0r het kabi·
net nOll<inigeruimte om met Londen
en Bonn te praten over nadere condi
ties als die in de Tweede Kamer zouden
worden aanvaard. Het 'kabinet had
zich al onder druk van Bonn en Ll!n·
den neergelegd bij uitbreiding van de
UC.fabriek zonder waterdichte toezeg·
gingen van Brazilië.
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Landelijke ko5rdinatie van het vervoer
(alleen dáärvoor): Milieucentrum de
Gouden Ster, Oude gracht 42, Utrecht,
tel. 030-314314 (kantooruren).

V.III Twente
Boelie Elzen,OS400-2SS33 (Hengelo).
IX Salland, N.O.Polder en O-Flevoland
Jan Bos, 05200-36457 (Zwolle).
X Groningen en Drent~

A. ten Dam, 050-134052 (Groningen)
XI Friesland
Willy Beeksma, 05100-65205 (Leeuwarden)

Houdt deze mensen op de hoogte~~

~:

NIPO: 'ALMELO' NIET UITBREIDEN

---------------~- .

Volgens een NIPO-onderzoek was reeds in het le
kwartaal van 1977 het aantal mensen dat Almelo
wil sluiten met 12 % toegenomen. Het steeg van
27 naar 39 %. Dat betekend dat er meer dan één
miljoen tegenstanders is bijgekomen. Voor slui
ting van de UC-.fabriek was 39 %, voor het niet
uitbreiden van de UC-fabriek was 51 %.
Het stijgende 'grote ongenoegen' is niet alleen
te vinden in de kring van progressieve stemmers.
Binnen het CDA-kiezersblok was 38 1 voor slui
ting (toename: 15 %), slechts 48 % voor doorwer
ken (daling: 13 %),48 % voor niet uitbreiden
(toename: 16 %) en 38 % voor wel uitbreiden (da
ling: 12 %).

Hoewel het onderzoek al bijna een jaar oud is,
geeft het een aardige indikatie van het toenma
lige verzet. Dit verzet heeft ondertussen een
grotere omvang gekregen. Het 'grote ongenoegen'
blijft stijgen.

p.s. de ge~allen achter de te bestellen spullen
geeft het minimum aantal aan. dat bij het
landelijk aktieadres kan worden besteld.
Kleine hoeveelheden alleen verkrijgbaar bij
de regionale adressen.

exx. 3e Energiekrant over Almelo. (50)
exx. 'Almelo'-Achtergrondboekje.
exx. plak-affiches A-4 (50)
exx. plak-affiche$ A-3 (50)
exx. verkoop-affiches Z f 2,50 (25)
exx. demonstratieoproep (50)
exx. Almelo-manifest (50)

NAAM:

ADRES:

PLAATS:

BESTELFORMULIER

Ondergetekende wil graag het volgende aktiemate
riaal ontvangen:

1- --

I

1

1

1

ij. electron

j 0 neutron}i
~ • proton 8
::s 1ii

HET RIJDEN IN KONVOOIEN
Om de demonstratie niet tot Almelo te be
perken hebben de organisatoren besloten
zoveel mogelijk in demonstratieve konvooien
naar Almelo te rijden.
Dit gaat als volgt:
De bussen uit de regios I t/m V verzamelen
zich bij Hoevelaken (preciese plaats wordt
nog nader bekend gemaakt) alwaar dit konvooi
om 9.15 naar AlmelO vertrekt.
Uit de regio y! komen de bussen op de Waal
kade in Nijmegen bijeen alwaar het kOnvooi
om 9.00 uur vertrekt.
uit de regiQ y!! komen de bussen naar
Arnhem. .Deze bussen vertrekken om !.:lQ. en I

I
sluiten aan bij het konvooi uit Nijmegen. I

De regios IX 't/m XI komen in~ bijeen I

om daar om 9.45 te vertrekken. i

Bussen uit de regio VIII en niet in regios I
I

ingedeelde plaatsen gaan op eigen gelegenheid I

naar Almelo. I

Koordinatie van de konvoo1vorminq: I

Voor Hoevelaken kontaktadres regio Utrecht. I
I

Voor Nijmegen kontaktadres Nijmegen. I

Voor Arnhem kontaktadres Gelderland. 1

Voor Zwolle kontaktadres regio Salland enz. I

Geef hieraan op hoeveel bussen er uit uw
plaats komen en Of ze met het konvooi mee
rijden of later op eigen gelegenheid.

I

t
_ _ _ ____ë~' l

LANDELIJK AKTIE sEKRE'l'ARlAAT
2& WETERINGSPLANTSOEN 9
AMSTEtu>AM 020 - 221369

Opsturen naar:

I
L _ _ _ _ _ _ _ _ _

In het volgende bulletin berichten we over
zaken als de verkeerssituatie in Almelo zelf,
parkeren aldaar, over wat men kan doen in
de bussen onderweg naar Almelo aan
diskussieren, geld ophalen e.d.



Ondel'staand al'tikel kan dool' plaatselijke
gl'oepen gebl'ui'kt "'Ol'den om in huis-aan...huis
bladen. eigen stencils etc. snel en duide~

lijk uit te leggen "'at el' nu pl'ecies met
de UC-fabl'iek in Almelo aan de hand is.

ENERGIE, TOT WELKE PRIJS?
Uitbreiding van het Almelose Ultra-centri
fugeprojekt is levensgevaarlijk.
In Almelo staat een fabriek waar Uranium
verrijkt wordt: de Ultra-centrifuge-fabriek
(u.c.) •
Uranium is geschikt als brandstof voor a
toomcentrales. Maar niet in de vorm, waarin
het in de natuur voorkomt. Daarom moet het
Uranium verrijkt worden. Er bestaan ver
schillende methoden om dat te doen. In Al
melo doen 'ze het met behulp van een zeer
krachtige centrifuge. Een vinding waarin de
Nederlandse hoogleraaar Kistenmaker eén be
langrijk aandeel had. Vergeleken met andere
methoden om uranium te verrijken is dit een
betrekkelijk goedkope manier. Niettemin zijn
voor ·dit soort zaken vreselijk hoge investe
ringen nodig. Bij het almelose projekt zijn
dan ook naast een aantal internationale on
dernemingen een drietal regeringen betrokken:
de nederlandse, de engelse ~n die van de
Duitse Bondsrepubliek. Zij werken samen in
het URENCO.
Een belangrijke vraag in politiek Nederland
is op het ogenblik of de ultracentrifuge
febriek in Almelo wel of niet uitgebreid
moet worden. Voor uitbreidin9 zou pleiten
dat "Almelo" op deze wijze een belangrijk
aandeel kan gaan leveren in het hoofd bie
den aan de bedreigde ener9ievoorzienin9 in
ons land. Tevens zou op deze manier werkge
legenheid in Twente geschapen worden.
Dat klinkt best aardi9, maar dit soort voor
delen kan bij benaderin9 niet opwe9èn tegen
de bezwaren, die aan dit alreelose projekt
kleven. Bovendien zijn de ar9umenten minder
solide dan ze klinken.
Het l's immers helemaal niet zo voor-de-hand
li9gend dat we bij het dreigend ener9ie
tekort juist naar atoomenergie 9rijpen. Er
zijn aan het gebruik van atoomcentrales
grote gevaren verbonden, waarvoor tot op de
dag van vandaag geen afdoende oplossin~en

zijn gevonden. Daarbij komt n09 dat oOk voor
het laten werken van atoomcentrales grondstof~

fen nodig zijn -zoals urani~- die maar
betrekkelijk schaa~ voorkomen en dus op
afzienbare termijn evenals kolen, gas en olie,
ook uitgeput zullen zijn. Wat dat betreft
zou het meer voor de hand liggen niet uit
putbare ener9iebronnen zoals zonnewarmte,
windkracht en waterkracht een veel bredere

lOOOÓo

,.- SlACHTOFfERS
....000

-

9

toepassing te geven.
Het tweede atgument, dat van de werkgelegen
heid, is evenmin er9 sterk. In het Almelose
projekt moet êên miljoen per arbeidsplaats
geinvesteerd worden. Het is duidelijk, dat
voor dat geld heel wat meer mensen aan werk
geholpen kunnen worden. Bovendien geeft dit
projekt weinig soelaas voor de twentse werk
loosheid. Veel specialisten zullen immers
van ver buiten de r99io aangetrokken moeten
worden.
U.C.-NEE
Afgezien van het feit dat de ar9umenten voor
uitbreiding van de almelose U.C.-fabriek nog
al magertjes, zOniet slecht zijn, zijn er een
aantal andere ar9umenten, die vierkant tegen
uitbreiding pleiten.
De technolo~ie die nodi9 is om uranium ge
schikt te maken voor brandstof in een atoom
centrale kan eveneens gebruikt worden om -bij
nog verdere verrijking- uranium geschikt te
maken voor de vervaardigin9 van atoombommen.
Dankzij het almelose projekt doemt de m09è
lijkheid op dat Nederland zich straks kan
scharen in de rij van (militaire) atoomsta
ten. Daar komt dan nog bij, dat dankzij de
samenwerking met Nede~land ook de west-duist-
se Bondsrepubliek duidelijk een stap verder komt
in die richting.
Die samenwerkin9 is voor de duitsers onont
beerlijk, want op 9rond van na de Tweede We
reldoorl09 geslOten verdragen is het voor hen
verboden zich op eigen grondgebied met zulke
gevaarlijke zaken bezig te houden.
Een ander wezenlijk bezwaar vloeit voort uit het
feit dat na de· uitbreding van de fabriek ook
verrijkt uranium geleverd gaat worden aan
Brazilië. Brazilië is een land waar het volk
z'n vrijheden aan banden gelègd ziet door
een militaire diktatuur. Met het verrikt u
ranium zouden de machthebbers in dat land nog
weer een nieuw machtsmiddel in handen gegeven
worden om de onderdrukking van het brazili
aanse volk voort te zetten en te verhevigen.
Weliswaar zou Brazilië Vrij vage toezeggingen
willen doen om internationale kontrole toe
te staan. Maar zo'n kontrole is er een, die
pas aohteraf kan werken. En bovendien: wat
is de waarde van toezeg9ingen van een dikto
riaal re9ime?
Tenslotte zou, met het voortschreiden van de
atoomtechnolo9~e en het toenemend gebruik van
atoomener9ie ook in ons land de demokratie wel
eens ernstig in gevaar kunnen komen. Juist door
de grote gevaren die er aan deze zaken ver
bonden zijn, moet alles in. het werk gesteld
worden, om te voorkomen dat kennis en mate
rialen in foute handen zouden geraken. Dat
vraagt om veili9heidsmaatregelen, die wel eens
zo stren9 kunnen worden dat onze demokra-
tie geleidelijk af91ijdt naar een doo~ nie
mand gewenste politiestaat.
De optelsom van deze bezwaren maakt dat vele
duizenden Nederlanders de uitbreiding van de
ultracentrifuge-fabriek in Almelo als een le
vensgevaarlijke ontwikkelin9 zien. Daarom zal
op 4 maart in Almelo een internationale de
monstratie worden gehouden tegen de uitbrei
dingsplannen. Tussen 11.0Q en 14.00 kan men
sprekers en de nodige muziek9roepen op het
Stadhuisplein in Almelo horen optreden. Vanaf
14.00 start de demonstratie. Als u wilt dat
ook uw stem gehoord wordt, zorg dan dat u erbij
bent.
Inllchtingen over vertrektijden van bussen etc.
kunt u krijgen bij ••••••••••••••• (vermelding
plaatselijke groep). Veel wetenswaardi9S over
"Almelo" is te vinden in de De'rde Ener91ekrant,
een uitgave van het Landelijk Energie Komitee
(LEK) en het Bra:zilë I,<omitee. Besteladres:
2e WeterelngsplantsOeR 9 Amsterdam. Tel: 020 
221369. Giro: 35,67.199 t.n.v. LEK, Amsterdam.
De krant kost f 0,50 per stuk.
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In Almelo staat een fabriek (UCN) waar uranium wordt verrijkt. Dat uranium dient als brandstof

voor atoomcentr~les; ook voor de drie waarschijnlijk nog te bouwen atoomcentrales in Nederland.
Met dezelfde techniek kunnen atoombommen gemaakt worden. Deze UC-fabriek is in samenwerking met
Engeland en West-Duitsland gebouwd (het zg. Urenco).
Onlangs is er een beslissing gevallen over de uitbreiding van deUC-fabriek.
Wij verretten ons tegen de verrijking van uranium in Almelo om de volgende redenen:

GEVAREN VOOR MENS EN MILIEU
De verrijking van uraniunl is nodig voor de opwekking
van atoomenergie. Tegen het gebruik van atoomenergie
zijn grote bezwaren aan te voeren. Atoomcentrales
leveren grote' gevaren op voor mens en milieu (stralings
en eksplosiegevaar). Daarnaast staat de techniek voor
een aantal onoplosbare. problemen (bv. verw~rking en
opslag va.n radio-aktief afval uit atoomcentrales).
De zeer uitgebreide veiligheidsmaatregelen (tegen o.a.
sabotage) bedreigen de demokratische verworvenheden.
Toch wordt het atoomprogramma doorgezet.

WINSTMOTIEVEN STAAN CENTRAAL
Hetatoomprogramma (zQgenaamd noodzakelijk vanwege
een dreigende energieschaarste) is grotendeels' in handen
van het bedrijfsleven (o.a. Philips. RSV. VHF. in samen
werking met het Duitse koncern Siemens); bedrijven die
zelf ook veel energie en grondstoffen verkwisten.
Winstmotieven staan bij hen centraal. de veiligheid van
werknemers en bevolking wordt daaraán ondergeschikt ge
maakt. $hell. DSH, VMF. RSV en Philips doen aan de
UCN mee; Ie betalen echter niet mee aan de uitbreiding
omdat ze dat een te riskante onderneming vinden. De
staat draait daarvoor op. met onze belastingcenten.
Wij betalen dus het atoom~rogramma.

WERK VOOR TWENTE:JA! UC NEE!
Voorstanders van de uitbreiding zeggen dat daardoor
in een probleemgebied els Twente werkgelegenheid
geschapen wordt. Echter' elke blijvende arbeidsplaats
in de UCN kost ongeveer 1 miljoen. Bovendien zijn er
grotendeels specialisten nodig die. ook nu al. vooral
van buiten Twente worden aangetrokken.
Voor mi:nder geld kunnen meer mensen werken aan de
vervaardiging' van zinniger en minder gevaarlijke
produkten.

ATOOMENERGIE EN ATOOMWAPENS:
EEN SIAMESE TWEELING
De. atoomtechniek kan zowel 'vreedzaam' als militair
gebruikt worden. Via Urenco werkt Nederland mee aan
de ontwikkeling van het gigantische West-Duitse atoom
programma. West-Duit.sland groeit daarmee uit tot een
belangrijke atoomstaat en kan zelf gemakkelijker
atoomwapens gaan,maken. Met name speelt de uitbreiding
van de UC-fabriek een belangrijke rol in het enorme
atoomkontrakt tussen West-Duitsland en Brazilië. Dit
kontrakt omvat de levering van een komplete atoomtech
nolOgieaan Brazilië. Hierdoor kan een diktatuur als
die in Brazilië een atoombom maken.

EEN NIEUWE VORM VAN UITBUITING
Atoomtechnologie maakt derde wereldlanden verder
afhankelijk van .hetWesten; een nieuwe vorm van uit
buiting. Duurzame energiebronnen als waterkracht en
zonne-energie zijn er vaak volop aanwezig.
Kapitaalintensieve atoomenergie dient alleen de grote
industriëen en komt de bevolking niet ten goede.

KONTROLE? VERGEET HET"MAAR!
Ook hét argument dat Nederl andse deelname aan de 'Jrencc
het mogelijk maakt om te kontroleren waar het verrijkt
uranium bIijft.gaat niet op,' Immers. elke kontrole
(bv. via het Non-Proliferatie Verdrag of een speciaa~
verdrag met Brazilië) houdt alleen maar in dat je kunt
vaststellen dat er splijtstof verdwenen is. Doeltref
fende sankties zijn er niet.

ONOERSTEUNENDE ORGANISATIES
Anti Apartheids Beweging Nederland
Alarmgroep Atoomplannen (Groningen)
Algemene Christelijke Jeugdbond

voor Natuurstudie
Aktie Ultracentrifuge ~url-em
Aktie Strohalm
Amsterdams Energie Komltee
Algemeen Nederlands Jeugdverbond
Beweging Arbeiders Zelfbeheer
Bónd van Wetenschappelijke

Arbe i ders
Federatie van Vormingscentra
Bond van Dienstplichtigen

Brui I ië Komitee
Centrum voor Geweldloze Weerbaarheid
Christenen,voor het Socialisme
Communistische Partij van Nederland
Energie Ko~itee Zeeland
Goois'Energ ie Komitee
Internationale Komm~nisten Bond
Kerk en Vrede
Landelijk Hervormde Jeugdraad
Landelijk Initiatief Komitee

, tegen uitbreiding UCN
Landelijke Vereniging van Wereld~

winkels
Limburgs Energie Komitee
Landeljjk Overleg Grondraden

NIVON
Pacifistisch Socialistische Partij
PSP jongeren
Politieke Partij' Radikalen
Partij van de Arbeid
Provinciaal Energie Komitee N.B.
Sjaloom
Soeialistische Partij
Stop Kernenergie Komitee
Stroomgroep Stop Ka~kar/Kernenergiè

Twents Energie Komitee
Utrechts Energie Komitee
Verenfging Milieudefensie
Vereniging van Dienstplichtige

Militairen

GEEN UITBREIDING

VAN DE ULTRA-CENTRIFUGE

AKTIESEKRETARIAAT IN ALMELD
Landelijk Energie Komitee
per adres:
2e Weteringplantsoen 9
AMSTERDAM




