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Duitse atoomfabriek
•
ID Almelo
Twentenaren,
Zoals U bekend is, wiJ men in Almelo aan de Bornestraat een fabriek
neerzéttent die verrijkt uranium moet produceren.
Dit is een grondstof die in. de industrie gebruikt kan worden, nuuzr het
is ook de J{N)ruUto/ voor de atoombomt
Een atoomfabriek temidden van de bevolking is op zichzelf al een gevaar vanwege het risico van radio-actieve straling.

HET VOORNAAMSTE GEVAAR IS EVENWEL. DAT HET EEN
WESTDUITS-NEDERLANDSE FABRIEK WORDT.
Het grote doel van de Westduitse machthebbers is een eigen atoomwapen
in handen te krijgen. Als chantagemiddel voor het herstel van de grenzen
van vóór 1937. maar dat ze ook bereid zijn te gebruiken.
In drie Europese en wereldoorlogen hadden de Krupps, generaale en
politici de dodelijke hand. in 1870. van 1914-1918 en van 1940-1945.
Onze d~en, gevallen of vermoord door Duitse hand, herdenken we oog
elk jaar.
West-Duitsland voert ook nu een gevaarlijk~, agressieve politiek.
Volgeos verdragen mag West-Duiteland zelf geen atoomwapens maken.
Daarom probeert men ze langs een omweg te krijgen, via een Duit&Ne.derlands·Engelse combinatie. met fabrieken in Nederland en Engeland. maar met de hoofdzetel in West-Duitsland.
Het is een herhaling van de vooroorlogee Duitse methode. toen Duitsland
eveneens bepaalde wapens niet mocht maken en toen de fabricage ervan
liet .gebeuren iD. • . . Twente, dicht bij de Duitse grens.
Maar thans kunnen de gevolgen nóg catastrofaler zijn en tot vernietiging
op wereldschaal leiden.

Dat moet met aDe middelen voorkom~~~~
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VALSE ARGUMENTEN
De voorstanders van zulk een atoomfabriek beweren dat het in Almelo
te verrijken uranium ongeschikt zou zijn als grondstof voor de atoom·
bom.
1\Iaar in de Parijse verdragen van 1954 is juist vastgelegd dat het in
Almelo toe te passen proeedé een grondstof oplevert. die als een onder·
deel van atoomwapens moet worden beschouwd.
Daarom ®k juist zitten de Westduitsers als de voornaamste belangheh•
benden in de combinatie.
En eveneens is daarom onvermijdelijk dat Alnielo in geval van oorlog
het doelwit zal zijn van atoombombardementen met afschuwelijke ge·
volgen voor heel Twente.
De voorstanders beroepen zich voorts op internationale controle op het
vervaardigen van grondstoffen, geschikt voor kernwapens.
Maar deze controle is een wassen neus. Er is nergens controle op het
maken van atoomwapens. De grote internationale concerns laten zich
niet controleren, want zij zijn de baas.

De voorstanders gebruiken tenslotte het voze argument van het econo•
mische, d.w.z. zogenaamde algemene belang. De Westduitse, Nederlandse
en Engelse grote kapitalisten denken evenwel helemaal niet aan de
belangen va:t~ de Twentse bevolking, maar uitsluitend aan hun eigen
winst· en rnaehtsdoeleinden. Hun regeringen zijn ben daarbij terwille.
Niemand in onze Twentse steden is, terwille van de werkgelegenheid,
tegen uitbreiding van arbeidsintensieve industrie, waarvan hier trouwens
geen sprake is. Maar niemand van onze werkende bevolking is voor een
atoomfabriek, die West-Duitsland uranium voor atoomwapens moet
leveren en de doodkist van onze steden kan worden.

Om dit te voorkomen, roept de CPN
alle Twentenaren op de handen ineen te
slaan en zich met alle ten dienste staan.de
middelen tegen de voorgenomen vestiging
van een atoomfabriek in Almelo te verzetten
CPN· Twente
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