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Geachte Dames en Heren , 
Sinds zondagmiddag zijn wij een "vasten tegen verri jki ng" 

begonnen als een laatste poging Uw aandacht te vestigen op de 
gr ote bezwar en tegen de u i tbrei ding van de urani~ver~ijkings
fabriek in Almelo . Het merendeel van ons wordt ge~sp~reerd door 
de bijbelse boodschap en wij vertrouwen erop velen van U op grond 
van deze gemeenschappelijke achtergrond aan te kunnen spr eken . 
Wij richten ons tot U met dit dringende appèl , voordat U morgen 
de belangrijke beslissing noet n emen . Er rust op U een zwar e ver 
antwoordelij~1eid . Wij weten ons ges teund door een groot deel van 
de Nederlandse bevolking; volgens oen enquete van het NIPO was 
begin 1977 meer dan de helft van de bevolking tegen .. 
Uitbrei ding van de ultracentrifuge is een belangri jke schakel in 
het proces van de verdere invoering van kernenergi e . Door de hui 
dige ontwikkeling van de kernenergie dreigt de hele nu.klcaire pr o
bl ematiek volkomen uit de hand t e lopen . Bovendien blijkt de ver 
dere verspreiding van ''vreedzame" kernener gie het bel o..ngrijkste 
kenaal voor de verspreidinG van kernwapens . Strnks , heel s poedig , 
is er geen weg terug meer ~Met het gevolg dat wij , voortgaand op 
deze heilloze weg, bezig zijn de schepping onhcrstclb~~r te ver
nielen , de anrde onbewoonbaar te maken voor onszel f en ons nage
slacht, in pl['l.cts van deze nls goede rentneesters t e bmrerken en 
te bewaren . 
Zeer ernstie vinden wij ook dct het kernenergieprogramma van de 
Br::.zilia.:.nse mili t niren ten koste c;ur-. t vo.n de ['l.r men in Brnzi lië . 
Dit bezwaar lijkt in Uw overweBingon nauwelijks oen rol t e spelen . 
Iederoen geeft toe dat waterdichte garanties voor vrocdznau gebruik 
ven kernenergie onmoc;clijk zijn . Do Br0zili~cnse pers heeft rond
uit vcrkln~rd dut Brazilië do ntooobon ~nl bezitten . Het vcr trou
wen in do pnrlemento.ire dcmokr~tie dreigt door de gang vnn zaken 
rond "Almelo" crnstic; nr-..ne;etns t t e ~rorden . Volgens do verkiezings
progrumna•s zou een ruine ooerderhei d van de Tweede Kcmer de uit
breiding vnn de verrijkinc;sfo.bri ek in Almelo o.f n ee ten wijzen . Het 
progrmmnn vc.n de PvdA zegt zonder neer "g-..,on uitbreiding" , dat v:;.n 
hot CDA bepleit "uiterste t erughoudendheid ten opzichte vo.n kern
ener gie" . 
Tonslotte citer en wij de bekende schrijver en filosoof Robert Ju.ngk , 
hoogler~~r ~o.n de universiteit in West-Berlijn . Hij deed deze uit
sprnck in een r e cent i .ntervicw voor do NCRV- t el evi sie: "Als Neder 
l r:.nd zich sterlc zou ua..ken voor de ontwikkeling vnn con eodecentro.
lisecrde, ~lter~~tieve , zachte t0chniok, zou Nederland een hi sto
rische rol kunnen spGl en. Moet Nederlnnd nGodoen acn een a isdcad ? 
\1/~.nt dnt i s hot : Brnzil:dj wil do :-.toonboo, Ar ecntinië trouwens ook .. 
Dnt leidt tot a.toonoorlot;cn in Lc.tijns-Ancrikc. n Wr"'~ror1 zou je wach
t en tot j e l a t er boróuvr krijGt ? Als j e do vilende kc.n zien c.ankooen 
dnn zog j e toch ~ee ~ Dc.t noet Nedcrl a.nd èoen . Uit oen dubieuse , 
ccvn:--.rlijke znr-.lc noot j e je op tijd tl)rUGtrckken ~ .W.c s.t"~n v oor . 
de keus: Een tockonst in vreuf;de en vrede of eG]TVë'i'iP-ï"tif;ae ~-·] 
konst vol oorlog . " 
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