
Str.o'Omgraep Stop K•rn• n er ti• Ei allllar•• 
DEMONSTREER MEE IN HET ANTlATQOHENERGIEBLOK 

"Het Stop Kernenergiekomitee uit Nijmegen heeft 
bet initiatiet genomen om een massaal antiatoom
energieblok ~~ vbrmen in de Almelo-demonstratie. 
Dit wordt ondersteund door een groot aantal or
ganisaties in Nederland en door de Duitse BÜr
gerinitiative. Ook in Eindhoven hebben verschil
lende organisaties en personen zich uitgespro
ken voor het blok. 

STOP HET AT90MPROGRAMMA 

De uitbreidi~ van de Ultracentrifugefabrie~ 
betekent het doorzetten van een vitaal onder
deel van het totale Nederlandse atoomprogram
ma. De rrc-fabriek levert brandstof voor kern
centrales . Bij kerncentrales en opwerkingsfa
brieken komt radioaktiviteit vrij. Zelfs de 
atoomindustrie geeft toe dat er geen enkele 
veilige dosis best-aat. Dus alle radioakt ivi
teit die in ons milieu wordt gestot en, trengt 
onze gezondheid in gevaar. Het bevordert kan
ker, infektieziek~en en erfelijke afwijkingen. 
Er zijn genoeg vaarbeelden van het vergroót 
aantal geboorten van misvormde en verstande-
~ijk gehan.4i~pte kinderen en hPt toenemend 
aantal kankerp.tienten rond kerncentrales en 
opwerkingsfabrieken. Onze gezondbeid wo1dt ge
schaad door de atoomindustrie. Daarom moet bet 
hele atoomprogramma en de UC-fabriek gestopt 
worden:! 
Daarom protesteren wij tegen de atoomenergie
programma's en roepen jou op om dat ook te 
doen. Sluit je aan bij de atoom-tegenstanders. 

~ BRAZILië ·AtOOMSTAAT ALS 
ALMELO DOORGAAT 

- LIEVER AKTIEF DAN RADIOAKTlEl<, 
- WEG MET HET KERNENERGIEPROGRAM 
- WEG MET ALLE ATOOMWAPENS . 
- GEEN ,U!TBJU;IDING UC,.. STOP DE UC 
- WAAR RECHT ONRECHT WORDT 

WORDT VERZE! .EEN PLICHT 

MAART'71 



LIED wijs: "In Holland staat een huis" 

Twents land heeft een fabriek 
Die is heel energiek 
Zij daait al rond zoals een tol 
Met uranium zit zij boordevol 

Zief zoef (6x) 

Waar zou dat nou voor zijn? 
Is zij soms een goudmijn? 
't Is voor opwekking van kernenergie 
Daar ik heel veel gevaar- in zie 

Blief Bloef (6x) 

De radioaktieve mest 
Die het milieu verpest 
En gevaarlijk.voor elk schepsel is 
Voor·mens, plant, dier dus ook de vis 

Gif goef (6x) 

Kernenergie is macht 
Door de rijke man verpacht 
Politiekontrole hoort erbij 
Want plutonium is een vieze brij 

Trif troef (6x) 

En Nederland is zo stom 
Brazilië krijgt zijn bom 
Ook kernafval is daarvoor geschikt 
Dus burger weet nu wat je slikt 

Slif sloef (6x) 

'k Zeg je ik pik het niet 
Kontrole is een vergiet 
Alleen een diktatoriaal bewind 
Is kernenergie nog goed gezind 

Pièf poef (6x) 

Nu Nederlanders opgelet 
Wij treden in het verzet 
Voor een betere energiepoiitiek 
Met een redelijke kans voor een alternatief 

Fief foef (6x) 

Geen uitbreiding UCN 
Ook al zit ie in de pen 
Het bevordert rechtstreeks kernkracht 
Waarbij ons een groot gevaar wacht 

STOP NU DUS U.C.N. 
Hé, STOP NU U.C.N. 

WIJ.I met. 
ATOOMTRDlP' 
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