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WAAROM NOG EEN DEMONSTRATIE 1
ALLES IS TOCH AL BESLOTEN EN BEKLONJ<EN ?

Gelukkig niet.

Wie denkt dat het laatste woord ls gezegd als
de Tweede Kamer een malle motie aanneemt, die
heeft het goed mis .
De leden van de Tweede Kamer worden gekozen
door jou, door mij, door de Nederlanders. Ze

moeten daar onze meningen vertegenwoordigen
en namens ons beslissen over bijvoorbeeld
Almelo .
En wie heeft e r nu eigenlijk gevraagd om
Almelo? Wie zit er te s pr i nge n om de atoomcentrales waar de ultracentrifuge brandstof
voor gaat produceren? Wie heeft er belang bij
de export van dat spul naar het Brazilië van
de generaals? Jij of ik soms?
Als er in Nederland belangrijke beslissingen
moeten worden genomen over ingrijpende zaken
als de invoering van atoomenerqle - en Almelo
ls daar een onderdeel van - dan zou de regering er,voor moeten zorgen dat die genomen
~ worden, door ervoor te zorgen dat de
Nederlandse bevolking precies weet waarom
het gaat. Door een voorlichtingskampagne dus,
waarin niet alleen aan de orde gesteld wordt
dat het licht in 1990 anders wel eens uit
zou kunnen gaan. Ooor niet 65' van het onderzoeksgeld aan atoomenergie te besteden, maar
onderzoek naar andere energiebronnen evenredig te bedelen, en geld uit te trekken voor
besparingen. Zodat we weten wat we kunnen
verwachten als we een ande r e weg kiezen .
Zodat we niet opgescheept zitten met ·Windmolens? We weten nog niet hoe we de energie
op moeten slaan als e r geen of weinig wind
is." of met "Zonne êne r g i e ? Dat wordt waar-

schijnlijk veel te duur, en in Nederland
schi jnt de zon t och veel te weinig". ot anders "Ene r gi ebe s pari ng? Wil je soms terug
naar het Stenen Tijdperk? Doe jij je wasmachine weg?"
De informatie die tegen atoomenergie pleit
komt voor het grootste deel van mensen en
organisaties die tegen de stroom van de
overheidsvoorlichting ingezwommen zijn, en
nog inzwemmen.
De Tweede Kamer had moeten eieen dat er een
openbare diskussie moest komen. Niet over
waar, maar over 6f er atoomcentrales moeten
komen. ot Almelo er had moeten komen.
De Tweede Kamer heeft zich voor voldongen
feiten laten zetten. De regerging Den Dyl
steldel we moeten Almelo uitbreiden, zodra
we garanties van Brazilië hebben om een
vinger in de pap te hebben, zodat de kennelijk gewetenloze - Duitsers niet hun
eigen gang kunnen gaan . Bovendien is Almelo
een 'speerpuntindustrie', als we mee blijven draaien, blijven we in het clubje van
super-ontwikkelde landen.
De regering van Agt-Wiegel stelt I als we
Almelo niet uitbreiden dan missen we een
grandioze kans. Bovendien moeten we dan honderden mtllioenen aan schadevergoeding betalen, omdat er allang allerlei kontr8kten
afgesloten zijn, die we na moeten komen.
Die beweringen zijn niet te kontroleren,
want die kontrakten zijn geheim. Om kommerciale redenen.
Wie heeft er eigenlijk belang bij uitbreiding van Almelo?
Misschien alleen diegenen, die atoomcentrales willen verkopen. Of diegenen die hun
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die onder druk staan van de atoomcentrale
industr~e. Of anders diegenen, die denken
dat ze al~ echte profeten, het heiliie gelijk aan hun kant hebben.
Wat voor Nederland geldt, geldt ook voor
andere landen. Voor Brazilië bijvoorbeeld.
Daar ligt de kwestie nog veel ongunstiger.
In Nederland kunnen (en moeten.:) we een demonstratie tegen zoiets als Almelo houden.
In Brazilië is ·daar geen sprake van: in
Brazilië heerst een mili~aire diktatuur~
die zijn tegenstanders arrestee·rt, laat verdwijnen, martelt, vermoordt. In Brazilië
sterven massa's mensen gewoon van de h?nger,
omdat de lonen te laag zijn en ze geen hogere lonen mogen eisen.
Als de Tweede Kamer een besli$sing neemt die
niet in overeenstemming is met de menin9 van
de meerderheid van de Nederlanders, dan is
die' beslissin9 ongeldig, 'want dan steunt de
Kamer niet op haar wettige basis: de Nederlandse bevolking.
Op 4 maart kunnen we laten zien dat die wettige basis ontbreekt. Net als de beslissing
om mee te doen aan Kalkar, kan ook de beslissing over Almelo teruggedraaid worden.
Want wie wil er nou uitbreiding van Almelo?
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REGIONALE GROEPEN IN AKTIE
Aktie Ultracentrifuge Almelo/Haarlem
Samen met de Havis heeft de Haarlems. Stroomgroep een groot aantal instellingen en groepen
bijeengeroepen.• Dat was eind november en er
bleek een vrij grote belangstelling te bestaan,
Tot 4 maart zullen er 6 vergaderingen worden
gehouden. De laatste op 1 maart bij de KWJ,
Kampersingel 70 om 20.00 uur. Dan worden de
laatste regelingen getroffen. Tot nu toe is
er medewerking van de volgende organisaties:
ANJV, IKB, CPN, PSP, PvdA, PPR, SP, de Tuin,
Stroomgroep, Filippijnengroep, HAVIS, HADIC,
Onderwijswinkel, SOS wereldwinkel, werkgroep
milieuvarken, 2 IKV groepen tegen de kernbewapentng. Oecumenische werkgreep, Oecumenische
basisgroep "De Opflérzaal"( Rosenstock-Huessyhuis, Vereniging Dienstweigeraars, Teach-in
komitee, boekhandel Agora.
Onder het etiket:aktie ultracentrifuge heeft
deze groep de landelijke oproep ondertekend.
Enkele belangrijke aktiviteiten:
1. De landelijke Almelo-oproep wordt geplaatst in elkele regionale- en huis aan huis

bladen. Er is informatie toegevoegd over de
regionale aktiviteiten. Financieel is deze
advertentiekampagne mogelijk gemaakt door
een ondertekeningsaktie (per naam 12.50). Op
dit moment zijn er een 800 handtekeningen
binnen
2. Verkoop buskaarten, op aandrang van de
vergadering fI3.- nadat eerst fI5.- was voorgesteld. Via ingezonden stukken, mond op mond
reklame, werving binnen eigen achterban en
plakakties, ziet het ernaar uit dat we wel
enige bussen volkrijgen. Met bakfietsen op
enkele zaterdagen zal het publiek verder
worden 'bewerkt' met de oproep en aanvullende
informatie.
3. Op donderdag 23 febru~ri organiseert het
IKV samen met de werkgroep Milieuvarken een
avond in het Goede Hetoder Centrum, aanvang
20.15 uur, toegang gratis. De film 'Beter
nu aktief dan morgen radioaktief' worden vertoond en er zijn inleidingen en diskussie,
verzorgd door de Stroomgroep en het Brazilië
Comitê. Op verschillende avonden zijn mensen
van de Stroomgroep uitgenodigd om iets over
Almelo te vertellen.
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4. Het blad van de Stroomgroep 'Radioaktief'
is voor de tweede maal gewijd aan Almelo, in
het nieuwe nummer komen enkele personen en
groepen naar voren met hun visie op de problematiek
S. de SOS wereldwinkel is bezig met het opzetten van een tentoonstelling met als thema de
handel met Brazilië, de uraniumhandel krijgt
daarbij ruime aandacht. Het ~s de bedoeling
deze 18 februari open te hebben voor het publiek. Verder zal er o.a. veel met scholen
worden gewerkt.
Q~_!~~!Q: Door plaatselijke initiatieven en
door initiëren vanuit Haarlem is men met de
Almelo aktie bezig in Alkmaar, Schagen, Grotebroek, Zandvoort, IJmuiden, Beverwijk, Velzen
Heemskerk, Sassenheim en kleinere plaatsen.
(Voor adressen zie het hoofdstuk vervoer)

SOLIDARITEIT
Op 3 maart, de dag voor de Almelo demonstratie, organiseert de Australische Beweging
Tegen Uraniummijnbouw (MAUM) een solidariteitsmanifestatie bij de Nederlandse ambassade in
Canberra.
Verder sturen ze ons het volgende telegram:
"Wij scharen ons volledig achter jullie akties tegen de uranium verrijkingsinstallatie
in Almelo en tegen de ontwikkeling van atoomenergie in Nederland en elders in Europa.
Samen moeten wij doorgaan met het opbouwen
van een sterke en waarlijk internationale
beweging die zich inzet voor een atoomvrije
toekomst.
Samen zijn wij in staat onze te<Jenstanders,
de multinationale energiekonserns en de regeringstechnokraten, te weerstaan. Wij zullen
doorgaan met ons verzet tegen de uraniummijnbouw. Wij zullen ons inzetten om ervoor te
zorgen dàt het Australische uraniumerts blijft
waar het is, in de grond, zodat het de verrijkingsinstallaties en de atoomcentrales van
Europa, Japan en Amerika nooit kan bereiken~

OP DE FIETS NAAR ALMELO
In het kader van energie bezuiniging, hebben
een aantal leden van het Goois Energie Komitee de organisatie van een massale fietstocht
naar de demonstratie op zich genomen. Het
peloton zal om 07.00 uur uit Amersfoort vertrekken, vanaf het stationsplein. Om ongeveer 10.00 uur zal de stoet vertrekken vanuit
Apeldoorn, plaats: schouwburg 'Orpheus'. Om
11.00 uur zullen we op de brug bij Deventer
zijn en we hopen om 13.00 uur op het Stadhuisplein van Almelo te arriveren. Er zal met
de stoet een busje met EHBOer en plakmogelijkheden meerijden.
Voor overnachtingsmogelijkheid in Almelo is
gezorgd. Dit is v90ral bedoeld voor de mensen
die van heel ver moeten komen, en voor wie
het ondoenlijk is om ROg op zaterdag terug te
rijden. Indien men blijft overnachten in Almelo
zullen de totale kosten ongeveer f 18.- bedragen (inklusief overnachting en ontbijt op zondag). Als je niet blijft slapen zullen de kosten ongeveer f 5.- djn.
Inlichtingen zijn te verkrijgen bij 035-14533
(GEIt), 02159-14606 (tussen 14.00 en 18.00 uur)
en (alleen voor Utrecht) 030-510032 (vragen
naar Maarten van Bemmelen). Bij deze nummers
kan je je ook aanmelden als je wilt blijven
overnachten in Almelo, zodat we weten hoeveel
slaapplaa~sen we nodig zullen hebben.

GEE~UITBREIDING VAN DE ULTRACENTRIFOGE
BETER VANDAAG AKTIEF DAN MO~GEN RADIOAKTlEF
BRAZILI~ ATOOMSTAAT ALS ALMELO DOORGAAT

Het Almelo Bulletin is een uitgave onder
ei~dverantwoordelijkheidvan de Voorbereidende Vergadering voor de Almelo demonstratie van 4 maart. Doel van het Almelo
Bulletin is om allé landelijke enregionale en plaatselijke groepen die zich verzetten tegen de uitbreiding van de V.C. in
Almelo, op de hoogte te houden van de recente ontwikkelingen. De inhoud bestaatuit aktie infarmatie, politieke ontwikkelingen en achtergrondinformatie.
Aan dit n~er werkten mee: Odilia Boeie,
Jan-Willem Croonen,Pieter: Lammers,Marijke
Hersman,Marga Miltenburg,Wim Kop~nol,
Dave vàn Ooyen,Frankvan Zaanen en de
vervoerskommissie.
Eindredaktie en koördinatie:OdiliaBoele.
Landelijk Aktiesekretariaat: 2. We~ering
plantsoen 9
Amsterdam 020-221369
Giro 3567199 t.n.v. Landelijk Energie Komitee, o.v.v. Almelo
Gedrukt bij Sjaloom voor solidariteitsprijs,veel solidariteit dus nauwelijks
prijs.
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VERVOE!vERV0E1L_
VERVOERVERVOER
"-VERVOER
NAAR ALMELO
De vervoerskommissie van de voorbereidende
vergadering stelt voor om de bussen zo
veel mogelijk in konvooien te laten rijden,
dit om ook de tocht naar Almelo een demonstratief karakter te geven. Daartoe hebben
we Nederland in een a«ntal regio's verdeeld
Per regio hebben we iemand bereid gevonden
om als regionaal kontaktadres te fungeren.
De bedoeling is dat deze kontakten het ver~
voer in hun eigen regio koordineren, zodat
de demonstranten weten waar en wanneer de
bussen vertrekken, deze bussen langs de
konvooiplaatsen komen en dat ze helpen bij
het opvullen van half lege bussen.
Tevens zouden deze regionale kontakten
vrijdàg ~ maart aan het landelijk vervoerssekratarlaat (030-314314) Aoor'moeten geven
hoeveel bussen er op 4 ~art naar Almelo
gaan (dit in verband met de parkeerproblemen aldaar).
Lijst met regionale kontaktadressen
~22!9_!!2.u!n9

Ferdinant de Bijer
Brakenburgstraat 9 Haarlem

023-263349

~!!!9!!!

Landelijk Aktiese~etariaat
2eWeteringplantsoen 9

020-221j66

b!!_922!
Stichting Triangel, Hilversum
Kees Boogerd, Roy Binsbergen
Egbert Pelgrim

035-41083

~!!!9_!!2!!!!!9

Peter Tolenaars,
overdag
Loosduinsekade 251, Den Haag
Jos Schoenmakers
Loenensestraat i22., Den Haag'

070-514361 tl2
070-658669
070-395083

!!!!!2b!
Maatschappi jwinkel
Voorclarenburg 12 Utrecht
ma-vrij 19.00-21.00 uur
za 14.00-17.00 uur

~!!!2!n!L!!!!!n9

013-321025

!!!!!2~!!l

04490-15385

§!!9!!!!!!9
Willem Teering
Onderlangs 112, Arnhem

05400-2551~

§ê!!!n9l~~Q~E2!9!!LQ~l!!!2!!n9

Edl Prick
P. Bernhardstraat 35-1 Kampen

05202-19447

~2n!n!l!!!L~!!n!b!

Allart ten Dam
Baddingestraat 17 Groningen

050-134052

l!!I!!!!!9
Willy Beeksma Leeuwarden
05100-65205
LANDELIJK VERVOERSSEKRETARIAAT
(alleen vervoer)
030-3~4314

'DRAAIBOEK VAN HET VERVOER OP 4 HAART
Het is de bedoeling dat aan de vooravond
van de demonstratie (vrijdagavond 3 maart)
het landelijk vervoerssekretari~at van
all~ regionale kontaktadre88en doorkrijgt
hoeveel bus.~n er uit die regio definitief
vertrekken, zodat de vervoerskommissie weet
hoeveel bussen er van de verschillende konvooiplaatsen vertrekken.
Zaterdag 4 maart
!~_!2!!!QQ!2!!!!!!!!

Heir is de bedoeling dat er op iedere konvooiplaats eenkoordinator is, die weet hoeveel
bussen er van die konvooiplaa~s ver~rekken
(dit aantal krijgt hij door van de vervoer8~
kommissie). Deze koordinator heeft verder de
volgende taken:
a. Aan de demofts~ratieleiding doorgeven he~
aantal bussen dat uiteindelijk van_de
koftvooiplaats vertrekt
b. In overleg met de busleiders bepalen
wanneer he~ konvooi gaat vertrekken en
het sein 4aartoe geven.
i.:._#!!_~!!!!!!2

Jan Theunlssen tussen 16,00 en 20.00 uur
Zweestraat 12 Nijmegen
080-222310

Huub of Leon
DOn Quichot, Sittard

Boe11 1 Elzen
De wetstraat 49, Hengelo

930-317731

~!j!!!!9!n

Wim Kersten, Tilburg

!!!!!!!!

085-450564

De politie zorgt er hier voor dat de bussen
op de goede plaats komen waar de liemonstranten kunnen uitstappen (vlak bij het manifestatie terrein).
Ook worden de bussen op deze plaats genummerd
in volgorde van binnenkomst. DI~'NUMMER DIENEN ALLE DEMONSTRANTEN GOED TE ONTHOUDEN DAAR
DIT NOODZAKELIJK IS'VooR HET TERUGVINDEN VAN
DE SUS NA DE DEMONSTRATIE""::::: (zie ook
onder busnummering)
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Daarna worden de bussen door de politie naar
de parkeerplaatsen geeskorteerd, waar ze gedurende de demonstratie blijven staan. Na
de demonstratie staan de bussen weer op de
zelfde volgörde geparkeerd als ze 's ochtends
zijn binnengekomen. PRECIEZE AANWIJZINGEN
OVER WAAR MEN ZIJN BUS TERUG KAN VINDEN WORDT
OP DE ,DEMONSTRATIE VERSTREKT
~!!~§!U: voor mensen die op de fiets kOmen iS
er in Almelo voor een stalling gezorgd, waarvan de precieze plaats op de dag van de demonstrat.ie zal worden aangegeven.
~Y~!2':'!! Ook voor mensen die met de auto
komen is er in Almelo voor een parkeerruimte
gezorgd. Deze is echter beperkt. HET IS DUS
ZEER AAN TE RADEN MET DE BUSSEN MEE TE KOMEN.
Konvooiplaatsen en vertrektijden

moment van vertrek en voor het ontvangen van
reqente informatie
d. zorgen dat het nummer dat de bussen in
Almelo krijgen aan alle demonstranten bekend
is, b.v. door het op de hand te laten schrijven.
e. zorgen dat bovengenoemd nummer op 3 vellen
wit papier komt te staan en deze op de voorruit, en de linker en de rechter zijruit bevestigd worden. Dus een viltstift en drie
velien tekenpapier en plakband meenemen.
f. bij aankomst in Almelo kontakt opnemen
met de daar aanwezige ordedienst (te herkennen aan wit:te band om de arm. Om eventuele bijzonderheden door te geven en nog
wat belangrijke informatie in ontvangst te
nemen.

U2!Yt1:!lstU: Tol negen (ongeveer 18 km vanaf

!!j!!2!~:

§!~~!~g:

~!~_!2!2h:

~nb!!!':

!~2!!!:

het .klaverblaq Hoevelaken, richting Apeldoorn)
vertrektijd 9.15 uur
konvooiplaats voor: Noord Holland, Amsterdam, Gooi, Zuid
Holland, Utrecht.
Waalkade
vertrektijd 9.00 uur
konvooiplaats voor Nijmegen en
Oss.
Voor het NS station
vertrektijd 8.30 uur
konvooiplaats voor Limburg
Voor het Provinciehuis
Brabantlaan 1
vertrektijd 9.30 uur
konvooJ.plaats voor Brabant en
Zeeland
StaUonsplein west
vertrektijd 9.30 uur
konvooiplaats voor Gelder~and
Veemarkt
vertrektijd 9.45 uUr
konvooiplaats voor Friesland,
~alland, N.O. Polder, 0 Flevoland, Groningen.

Busleiders
Het is de bedoeling dat er per hus minstens
'In busleider is. Hij of zij zou dan de
velgende taken kunnen hebben:
a. maken van een naamlijst, zodat er bij
vertrek uit Almelo gekeken kan worden of er
nog op iemand gewacht moet worden.
b. in de bus iets vertellen over het verloop
van de demonstratie en de vervoerssituatie in
Almelo
c •.Bij aankomst op de konvooiplaats overleggen
met de koordinator aldaar over het precieze

Het bestellen van bussen
I
1. De huurprij zen variëren enorm. Het lijkt
ons dan ook verstandig om meerdere busondernemingen te bellen en de prijzen te vergelijken.
2. Houdt, als het kan, rekening met het feit
dat de demonstratie uit kan lopen en dus geen
vaste tijd voor de terugkomst kan worden opgegeven. De streeftijd voor beëindiging van
de demonstratie is 17.00 uur.
3. De buskaarten moeten de onkosten van de
bussen dekken. Het is daarom aan te bevelen
om bij de bepaling van de prijs van de buskaarten daarmee rekening te houden. Dit kan
b.v. door uit te gaan van een bezetting van
80'.
BELANGRIJK
Wij verzoeken de mensen die in een gemeente
wonen waar nog geen kontakt met het regionale kontaktadres 1s en van waar wel bussen
vertrekken, zo snel mogelijk kontakt op te
ne,men met dit adres, zodat het vervoer inderdaad gekoordineerd kan worden en de demon"
stratiele1ding op 4 maart niet voor verrassingen ~omt te s~aan.
TOT ZIENS OP 4 MAART IN ALMELO
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TOENEMEND VERZET IN SCHOTLAND
Ook in Groot Britannië is de protestbeweging
nu zo ver ontwikkeld dat de mensen bereid
zijn om massaal te gaan demonstreren. Di~ is
Voor dit land een hele stap. Er werken daar
al 29 atoomcentrales, waarvan de eerste in
1952 in gebruik werd genomen. Groot Britannië
was daarmee het eerste land ter wereld dat
atoomenergie ging gebruiken voor de produktie
van elektriciteit.
'Rondom atoomenergie is het in dit land ruime
tijd rustig geweest. Het begon erop te lijken
alsof de bevolking eraan gewend was en het
had geaksepteerd. Maar anderhalf jaar geleden
brandde de diskussie goed los, toe de regering met het plan kwam om sne11e/kweekreaktoren in te voeren. Daarop volgde een enorm
debat dat zich toespitste op de bedreiging
van de demokratische staat, die het gevolg
zou zijn van invoering van de p1utonium- ekonomie.
Een tweede impuls aan het debat werd gegeven
door de hoorÈittingen over de plannen tot
uitbreiding van de opwerkingsfabriek Windsca1e.
in Noord Engeland, aan de Ierse Zee. Deze hoorzitting werd gehouden van juni tot november
1977 •
Schotten de straat op
Op 21 januari van dit jaar hielden 1500 mensen
een protestmars tegen proefboringen voor het
dumpe~ van radio-aktief afval in Zuid Schotland. De Schotten voelen er niets voor om
radio-aktief afval in hun tuin te krijgen en
de gevaarlijkste schakels van de atoomindustrle in hun gebied te zien verrijzen. Temeer
niet omdat de uitbouw van de atoomindustrie
in Groot Britannië vooral samenhangt met de
energiehonger van de Engelse industrie.
In Torness,aan de westkust, 50 km van de
Schotse hoofdstad Edinbuxgh, moet volgens
de p!annemakers de· eerstvorgende atoomcentrale verrijzen. En dat is dan nog maar het
begin, want de Zuid-Schotse elektriciteitsmaatschappij heeft al aangekondigd er in de
komende 20 jaar nog 10 atoomcentrales bij te
willen bouwen.
Hiertegen is de Schotse anti-atoombeweging
(SCRAM) in verzet gekomen. Op 6 en 7 mei zal
er een mars en een demonstratieve camping
worden gehouden bij het voorgenomen bouwterrein.

SCRAM stelt vast dat er in Groot Britannië,
in tegenstelling tot andere landen, tot nu
toe geen g~ootscheeps verzet tegen atoomenergie is geweest. "Het wordt tijd dat
daar verandering in komt en dat wij onze
kracht laten zien· stellen zij.

Op 19 maart organiseert Friends of the Earth
in Londen een demonstratie tegen Windscale,
Er wordt om 12.30 uur verzameld op Speakers
Corner in Hyde Park, de demonstratie gaat naar
Trafalgar Square.
Misschien dat we vanuit Nederland onze solidariteit kunnen betuigen door er met een groep
heen te gaan. Wie mee wil kan zich opgeven
bij Dries van Beusichem, Oude Gracht 42,
Utrecht 030-314314.

MELD INPO-AVONDEN:
Op het aktiesekretariaat is niet geheel dui-

delijk waar informatie-avonden worden gehouden.
Graag een telefonische opgave aan Marga Miltenburg, perskommissie. Aan de plaatselijke en
regionale komitees ook het verzoek krantenknipsels over de UC-demonstratie en/of informatie-avonden te sturen naar Amsterdam. Dit
t.b.v. het knipselarchief. Alvast bedankt.
(tel. 020-221366, VMD/LEK).
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DEMONSTRATIE VERGADERING
Op de voorlaatste vergadering voor de dett1ons·tratte werd in hoofdzaak gesproken over
de vergunning die door de burgemeester van
Almelo verleend is, over de sprekers op 4
maart en over de demonstratieleiding.
Wat de sprekers betreft werd het volgende
definitief vastgesteld. Tijdens de manifestatie zullen 5 sprekers spreken over de
door de vergadering vastgestelde onderwerpen en 6 vertegenwoordigers van politieke
parijen het woord voeren. Ab Schravemade varr
de Industriebond NVV zal over werkgelegenheid
spreken, iemand uit kerkelijke kring over
de bedreiging van de demokratische rechten,
Marcio ParreiraAlves (een uitgewezen Braziliaanse parlementariër) over atoomenergie
en derde wereld, Pieter Lammers van het LEK
over de plaats van de UC in de. splijtstofcyclus en ekonomische belangen, een Duitse
spreker zal het woord voeren over het·DuiFs
Braziliaans atoomkontrakt en de dreiging dat
West Duitsland een atoom/wapen/staat wordt.
Op de slotmanifestatie zijn twee sprekers:
natuurlijk iemand van het Twents Enerqie
Komitee, dat tenslotte op 4 maart gastheer
is, en een Duitser die zal spreken over de
repressie van de ant~atoombeweging in West
Duitsland in het algemeen en de Grohnde
processen in het bijzonder.
Op 18 februari werd opnieuw uitvoerig gepraat over de voorwaarden waaronder wij
mogen demonstreren. Uiteindelijk werd besloten een hrief te schrijven aan de burgemeester van Almelo waarin gesteld wordt
dat we de vergunning aksepteren en dat we
ons aan de afspraken zullen houden, maar dat
de expliciete voorwaarden ons inziens overbodig zijn en bovendien het gevaar tn
zich dragen dat ze kriminaliserend werken
ten aanzien van bepaalde groepen. Dit terugwijzen geldt vooral m.b.t. de voorwaarden
waarin gesteld wordt dat geen andere voorwerpen dan noodzakelijk voor het tonen van
spandoeken meegevoerd mogen worden.
T.a.v. de demonstratieleiding is geen definitieve beslissing genomen. Wel i~ vastgesteld dat de samenste.ll1ng duidelijk representatief dient te zijn voor de voorbereidende vergadering en dat 3 Duitsers er
zitting in zullen hebben. Taak van de demo
leiding is het overnemen van de taak van de
vergadering na 25 februari, d.w.z. dat zij
zorg moet dragen voor de laatste voorbereidingen en verantwoordelijk is voor de gang
van zaken op 4 maart.
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Diskussiebijeenkomst
Op vrijdag 3 maart wo~dt er door enige natuurkunde studenten een diskussie georganiseerd
op de Uithof, Leuvenlaan 21, in de Witte Zaal.
Wim T~kenburg, van Houwelingen (CDA) en Leo
Jansen (PPR) zullen komen. De diskussie begint
om 13.00 uur.
Informatieavond over de Grohnde processen
Op deze avond, die in Nijmegen vorige week
gehouden werd, spraken twee van de aangeklaagde Duitsers en een advokaat uit Hamburg. De SKK stelde de demonstra~ie aan de
orde. Er waren 800 mensen en er werd 12000.opgehaald voor de processen.
Adhesie
De Landelijke Koördinatiegroep van de Werkgroep voor Nieuwe Levensstijl van de Raad
Van Kerken, heeft adhesie betuigd met het
manifest en heeft opgeroepen om deel te
nemen aan de demonstratie van 4 maart.
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BRAZILIE; OP WEG NAAR DE BOM
Hoewel de Nederlandse regering nog steeds
niets ontvangen schijnt te hebben, heeft de
Braziliaanse pers wèlhet officiële communiqué van de Braziliaanse regering ontvangen,
waar in de Nederlandse pers begin februari
sp~ake was. Het JORNAL DO BRASIL, een van
de belangrijkste Braziliaanse dagbladen,
meldde op 2-2-78 dat het Braziliaanse ministerie van buitenlandse zaken bi~ 'JIIOnde van
woordvoerder Felipe Lampreia had verklaard:
"De Braziliaanse regering heeft niets anders
gedaan dan het accepteren van van het voorstel van de drie landen C•• ,.) van Urenco
ten aanzien van de safe guards voor plutoniumopslag, zonder enige verandering. "
Het voorstel, waarover Brazilië en, de drie
Urenco-landen overeenstemming hadden bereikt,
was gebaseerd op artikel 12-A-S van de lAEA"
statuten. Nu i$ het op zich niet zo vreselijk interessant dat de concept-overeenkomst
daarop gebaseerè was. Veel interessanter
is het om op te merken, dat de artikelen
12-A-6 en 12-A-7 ~ in dat concept-akkoord
betrokken waren.
12-A-' houdt namelijk ongeveer in, dat kontroleurs van de IAEA altijd overal bij mo9'en,
met andere woorden: vo19'ens het concept mo9'en ze dat dus !!!!.!.
12-A-7 houdt ongeveer in, dat in geval van
schendingvan de afspraken, alle atoomspullen uit het land verwijderd kunnen worden,
in het concept was daar dus niet in voorzien.

Nog een interessant détail: Brazilië zal in
geen geval akkoord gaan met de eis dat niet
alleen de door West-Duitsland geleverde installaties, maar ook de later met Braziliaanse technologie te construeren installatieS gecontroleerd worden.
Het JORNAL DO BRASIL is zo attent om er in
hetzelfde artikel aan te herinneren, dat de
CIA heeft uitgeknobbeld dat Argentinië, de
groteooncurrent van Brazilië in Zuid-Amerika,
over een jaar of twee, drie in staat zal
zijn om een bom te maken - een strategische
achterstand van Brazilië dus, in een zo be",
langrijkè zaak.
Het 'zou niet onverstandig zijn äls minister
van der Klaauw voor zijn departement een
abonnement je bestelde op de vournaamste
Braziliaanse tijdschriften, zodat men daar
eindelijk eens gaat beseffen wat er in Brazi~ë zoal speelt.
Zo is de Braziliaanse minister van Mijnbouw
en Energie, Shigeaki Ueki er absoluut van
overtuigd dat er geen enkele kink in de kabel kan komen bij de levering van verrijkt
uranium, vanwege zijn onschokbare vert~ouwen
in West-Duitsland.
Het weekblad.VEJA wist op 8-2-78 te vertellen dat.er in Bonn gezegd werd dat het
Duits-Braziliaanse atoomakkoord "hoe dan
ook" door zou gaan, omdat er veel te veel
~uitse economische belangen mee gemoeid
zijn. Overi9'ens zou Brazilië bij de uitvoering van zijn atoomprogramma nog wel voor
lange tijd afhankelijk zijn van het buitenland. Want, aldus de directeur van de Braziliaanse staatsonderneming voor ker-nenergie
NUCLEBRAS, Paulo Nogueira Batista: "Brazilië zal verrijkt uranium importeren zolang
er ndg geen nationale produktie is - en,
zelfs dan. nog, om de nationale produktie aan
te vullen".
Als je dan bedenkt dat die "nationale produktie" met het Duitse Jet-noazle-systeem
moet plaatsvinden, dat zich nog altijd in
laboratoriumfase bevindt, en dat Brazilië
volgens de huidige machthebbers nog maar
aan het begin staat van zijn omvangrijke
atoomplannen, dan wordt het een beetje duidelijk waarom de onderneming Urenco zo hamert op het belang van het Braziliaanse
kontrakt, dat op dit moment toch nog steeds
om slechts 10% van de totale Urenco-produktie (na uitbreiding) gaat.
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Dm een mooi gebaar te maken heeft de Westduitse regering de Braziliaanse dictator,
generaal Ernesto Geisel, uitgenodigd voor
een bezoek, dat op maandag 6 maart begint.
Dan zou, aldus VEJA, de nucleaire horizon
"onbewolkt n moeten wezen.
:Reden t.e meer dus, om ervoor te zorgen
dat op 6 maart, de maandag na4 maart,
de kranten Geisel zullen ontvangen met
verslagen van een massale demonstratie tegen de uitbreiding van de ultracent.rifuge,
in Almelo, onder meer omdat. er uranium voor
Brazilië verrijkt zou moeten worden.

\

PROGRAMMA
PROGRAMMA VAN OE MANIfESTATIE
Dit is het voorlopige programma dat nog door
de voorbereidende vergadering moet. worden
goedgekeurd. Misschien komen er dus nog wat
wijzigingen.
,Manifestatie, plein bij stadhuis
11.00 uur muziekgroep Fiestel
11.15 uur vrouwenkabaret.
11.30 uur mededelingen, solidarit.eitsverklaringen enz.
11.$2 Uur Sprekers van SP en IKB
11.40 uur Proloog
12.00 uur Ab Schravemade over werkgelegenheid
12.08 uur Marcio Moreira Alves over Brazilië
12.16 uur mededelingen enz
12.20 uur Duitse muziekgroep Drdckknöpfe
12.35 uur sprekers van PSP, CPN, PPR, PvdA (?)
12.50 uur popgroep Bot.s
13,.10 uur kerkelijke spreker over bedreiging
demokratische recht.en
13.18 uur Duit.se spreker
13.26 uUr mededelingen enz
13.30 uur blazersensemble van Herman de ~it
13.50 uur Piet.er Lammers van het. LEK
13.58 uur. laatste mededelingen
14.00 uur Start van de demonstratie

muziekgroep Solidair,. Beaütiful Idaho,
R~palje, blazers van konservatoria en
beelden (mensen met.), en allerlei andere
kreatieve verrassingen
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Ont.st.emd, Spektakel en de Werklozenband

DEMONSTRATIE

Slotmanifestatie
15.30 uur Solidair en Kladderadatsj
16.00 uur Zöndhö12er, Duitse groep
16.30 uur Vlooienband
16.45 uur Duitse spreker over Grohnde processen
16.52 uur Jan J(ater van het. '!'Wents Energie Komitee
17.00 uur Einde

