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Vandaag 2' december 1980 voeren basia~oepen 
uit heel Nederland een aktie tegen kernenergie 
Met ruim 250 mensen hebben wij. de toegangspoorten 
van het terrein van de UCN geblokkeerd en de 
hekken vergrend~ld met kettingen. 
Personeel èn transport worden niet toegelatenJ 
iedereen Jean wel ongestoord het terrein verlatenJ 
'dé aktie ia niet tegen het personeel, maar tegen 
het bedrijt pricbt. 
De blokkade wordt zo lang mogelijk volgehouden. 

' 
' 



WAAROM UCN 

De UCM vormt een belangerijka schakel in het proces 
van kernenergie; de uraniumverrijkingsfabriek sorgt 
voor de brandstofvoorslening van kerncentrales. 
Zoals bekend krijgt de UCN het uraniu•erta uit 
N .. ibië, een land met a~artheidspolitiek. 
De UCN levert verrijkt uranium aan Brasilië, een 
diktatoriaal bestuurd land. 
De uitbreiding van de UCN (die voorjaa~ 1981 geree4 
1•) maakt een verdere uitbreiding van kernenergie en 
kernwapens mogelijk (hoog verrijkt uranium ia immere 
zeer geschikt voor het produceren van kernwapens). 



DIREKTE GEWELDLOZE AKTIE 

Na jarenlang• protesten blijkt dat we van d~ kant · 
van de overhe~d weinig ~eer te verwachten hebben. 
Da1lrom voren we direkt& aktie t wû,l"bi.j -we ""zêit .cfe. 
w•rkzaaatheden v-an delJatf·belecuneren en vertr~gen,en 
niet op een beslissingvan het Parlement vachten. 
Bot gaat ons niet alleen· om het sluiten van de UCH, . 
maar om een heel andere samenlevins, vaar kernenergie 

. en geveld niet in passen. 
Kernenergie is grootschaligt niet de men$ma~ 
politieke en ekoaomies.ebelangen stu..n voorop .. 
De besluiten over kernenergie worden gonoaen door 
een klein aantal topmensen {uit oYerhoid en bedrijts• 
leven).De konsekwentie hierT~ is dat grote groepen 
mensen het niet eens zijn met deze besluiten en de 
manier waarop zo tot stand gekomen zijn.Het kernener
gieprograsma kan daardoor alleen in stand gehouden 
vorden_llet behulp fan een enorme beveiliging~macht. 
(waaronder grote staatskontr8~ 



BASISGROEPEN TEGEN KERNENERGIE 
De basisgroepen zijn vrnml. voortgekomen uit ~e 
aktie "Dodewaard gaat dicht". Iedere.en die op een 
b~14e 11an:l er._ ~kt~!t !til voeren te~en ker:nener~ie 
kan zich aansluiten bij zo •n-oasisgreep a-t- nU e-en 
basisgroep beginnen met een aantal mensen. 
De basisgroepen·bekijken zelf op welke manier zij 
het liefst akt1.,e Yoeren.De besluiten worden met 
algemene overeenstem11ing genomen, er wordt niet met 
leiders gewe~kt. · 
In o~a geval ligt de nadruk op dirakte aktie, maar 
we besteden ook veel aandacht aan het informeren vaA 
de ~laatselijke bevolkiAg, werknemers en anderen. 

Aktie noodzakelijk 
r- - - -- -- ................ .,_ - - - ------- -- - - - - - - - -- - - - -

Iede~een kan op zijn/haar eigen manier aktief zijn 
tegen kernenergie en v66r een beter energiebeleid; 
Wi.a meer informatie wil over groepen die bezig. zijn 
op dit gebied kan terecht bijs 

Vereldwtrikel aengelo 
.Amûnksweg 31 
~el. 074-424647 

Wereldwinkel Deventer· 
. IO.eine Poot 4-6 
· tel. 0570G-16404/13888 

Je kunt deze aktie financieel steunen door iets over 
te maken op gironr. 2315944 t.n .• v. w.w .• Deventer 
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