
UC NEE! 
IN juni wordt er een grote anti-kernenergie aktie gehouden 

1 r ond de ultra centrifugefabriek (OCN) in Almelo . 

\\AARQ'-1 NU 
Tot 1978 stond er in Almelo alleen een proeffabriek. In dat 
jaar heeft het parlement toestenuning gegeven om de fabriek 
uit te breiden. Met de.ze uitbreiding Y.an de fabriek twintig
maal zoveel verrijkt uranium leveren . 
Dit besluit ging gepaard met een heftig protest vanuit de 
bevolking (onder andere een demonstratie van 40.000 mensen) 
en werd met een zeer krappe meerderheid en pas na veel ge
sjoemel en druk uitoefenen, genomen . 
De nieuwbouw is inmiddels klaar en wc:>rdt waarschijnlijk i t . 
juni in gebruik genomen. Vandaar ' dat de aktie dan gepland 
is. 

AKTIEVORMEN 

.. 

De aktie zal bestaan uit een meer
daagse, in principe geweldloze, 

blokkade, die duidelijk effekti ef 
moet zijn. 

Verder worden er akties gevoezö 
tegen toeleveringsbedrijven om 
ook hun rol in het kernenergier 
programma meer naar voren te ha~ 

len en ze erop te wijzen dat 
wij dat niet langer aksep-
teren. 
Er zal een demonstratie 
worden gehouden door men

sen die niet aan de 
blokkade kunnen of 
willen meedoen, maar 

de aktie wel willen 
steunen. 

TiJDSTIP 

De aktie begint op 
woensdag 17 juni 'met. 
het opbouwen van een 

tentenkamp. 
Op 18 juni wordt begon
nen m.et de blokkade 
die tot en met 20 juni 

zal duren • 
Op zaterdag 20 juni zal ook 

de ondersteunende demonstratie 
gehouden worden , die teve~s zal dienen als 

massale afsluiting van de aktie. De akties 
tegen toeleveringsbedrijven worden door af
zonderlijke basisgroepen vèorbereid en uit
gevoerd . 
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Om uranium geschikt te maken voor ge
bruik in lichtwaterreaktoren (het meest 
gebruikte type kerncentr ale)moet het 
eerst verrijkt worden . Dat is wat in Al
melo gebeurd . Verrijking is dus een onmi~
baar deel in de atoomketen en daarom gel 
den biertegen ook dezelfde bezwaren als 
tegen kernenergie in het algemeen . 
Een specifiek bezwaar tegen verrijking i s 
dan oog dat dezelfde techniek gebruikt 
kan worden om uranium geschikt te maken 
voor kernwapens . De affaire Kahn heeft 
bewezen dat Almelo een duidelijke bijdra 
qe levert aan de verspreiding van kernwa
pens . 

WERKGElEGENHEID 
rer verdediging van de uitbreiding van de 
UCN wordt vaak het werkgelegenheidsaspekt 
!angehaald . Er komen ongeveer 500 nieuwe 
Jrbeidsplaatsen wat voor een regio als 
'!'wen te , met een grote werkloosheid er g 
belangr ijk is . Echter de mensen uit Twen
te komen alleen in aanmerking voor het 
kleine gedeelte minder betaalde banen . 
Een groot gedeelte van de werknemers moet 
uit de Randstad of uit het buitenland 
komen omdat er een erg gespacialis-
eerde opleiding voor nodig is . 
Verder is het een erg dure manier 
om arbeidsplaatsen te maken . 
Oe investering per arbeidsplaats 
i s bij de UCN 12 . 300.000 terwijl 
het in de bouw 1200 . 000 tot 
!300 . 000 is! Als men dus de 
werkgelegenheid 
verbeteren kan 
dat beter an
ders . 
oan . is het 
ook nog de 
v raag of er 
i nderdaad zo
veel mensen aan
getrokken word
e n . Op de markt 
voor verrijkt 
uranium dreigt 
een flink over
schot . Verschillen
de centrales waar
mee Urenco kontrak
t en heeft afgesloten 
hebben een f linke 
vertra-
in de 
opge 

Voorlopig wil men d~an .•. 
beperkte kapacitei t _ 

MA.CHJROZE STAAT 

ook met eet 
draaien. 

Onlangs is de 
staatsaandeel in 
het parlement be
slechte winst 
het bedrijfsleven 

1 Het vreemde is 1 
~n de raad van \ sen nog steeds 7 
plaatsen bezet I 

vertegenwoordigers \ \ 
drijfsleven (o . a 
Philips , OSM,Shell) 
Oe raad van com
missarissen is be- ~ 
voegd tot het \ 
sluiten van kon- ~ 
trakten zonder r 
dat de staat 
enig in- ,.. 1 ' 
zicht 
krijg t 

uitbreiding van het 
IJCN-Almelo tot 99\ doot 
krachtigd . Door de 
fOOruitzichten heeft 
zich teruggetrokken . 
echter dat • .-.·. 
commissaris_"~wc 
van de ll ~-~ 

worden door 
van het be- li l IJ•,(JU 

t n de cransakties e n voorwaarden . Door 
deze konstruktie heeft de staat alleen 
de financiële verantwoordelijkheid en 
wordt de parlementaire kontröle weer 
eens omzeild . Zo zijn ook de jaarversla
gen over de afgelopen 9 jaar geheim ge
houden. Voor het kamerdebat over het 
s taatsaandeel werd alleen het jaarver
s lag v~n 1980 vertrouwelijk ter inzage 
gegeven aan de kamerleden . 
Het komt er dus op neer dat het bedrijfs
l even een volmacht gegeven wor9t om 

naar eigen goeddunken 
Llty, .. ··K,1ie t e handelen , ook al wer-
04N1~,~~~ ken ze dan me: staatsgeld . 

_~ .t.r:W ;t (;®ófP ...., ... . ~ 

MSISGRCIPEN 
Destijds zijn voor de grote Dodewaard
aktie overal basisgroepen tegen kern
e nergie opgericht. Deze basisgroepen , 
waarvan er in grotere steden vaak meer
dere besto nden, waren groepen van 
~o ' n tien, twintig mensen , die elkaar 
al kenden , of wilde leren kennen . Van 
belang was vooral dat ze van elkaar wis· 
ten wat ze aan mekaar hadden, en dat ze 
p roblemen die zich voordeden met elkaar 
konden bespreken . De basisgroepn zijn 
ook na Dodewaard aktief gebleven . Een 
aantal maanden geleden zijn vertegen
woordigers van een aantal basisgroepen 
bij elkaar gekomen en hebben gekozen 
voor een blokkade van de UCN te Almelo. 
De Basisgroepen vormen de basis voor de 
organisatievorm zoals die nu besta~t . 
redereen die in zo ' n groep zit heeft 
evenveel te zeggen over het verl oop van 
de akties . Mensen die zich nog niet 
bij zc ' n groep kunnen kijken of er bij 
hun in de buurt al een groep draait of 

een met vrienden opzetten . Bij de 
wereldwinkel in Deventer kun je 

verdere informatie krijgen ovet 
vergaderingen enz . , het adres 

en telefoonnummer vindt j e 
verderop in deze krant. 

UC NEE! KOM 17-20JUNI OOK NAAR AL~~~ 



STAND Vm ZAKEN 
Op het moment dat we deze krant in elkaar 
zetten, zijn er ongeveer 40 basisgroepen 
uit het hele land aktief bezig met de 
voorbereidingen van de akties rond de uc. 
Verschillende groepen hebben taken op 
zich, genomen om het werk wat te verlich
ten. 
Zo is er tot de aktie een groep die zich 
aktief bezighoudt met de publisiteit ; 
deze mensen hebben vrij veel kontakten 
met de pers en hec parlement. We hebben 
besloten dat tijdens de aktie de persgroep 
zeer wisselend is, zodat er niet telkens 
dezelfde mensen naar buiten treden . 
Bet telefoonnummer van deze groep is 
050-711417. 

tn Almelo is een basisgroep bezig met 
de voorbereidingen van het kamp . 
Er worden l~ndelijk affiesjes en buttons 
gemaakt , die via de basisgroepen ver
spreid gaan "'orden . In Limburg is een 
basisgroep bezig gegaan met folders; er 
zijn er daar zo'n tienduizend van ver- ·. 
spreid. 

Elke plaats kan natuurlijk een eigen 
publisiteitskampanje voeren , zoals infor
mat~e naar de plaatselijke pers toe ver
zorgen . Er is een landelijk sekretariaat 
ingericht in de Wereldwinkel in Deventer, 
waar mensen nadere informatie kunnen 
krijgen.Vanaf nu is er elke middag van 
maandag tot en met vrijdag (14.00-17.00 
uur) iemand aanwezig . Op woensdagen is 
er ook iemand tussen 19.00 en 21.00 uur. 
Telefoonnummer van dat sekretariaat : 
05700-16404 . Hensen die op het sekre
tariaat ~illen helpen kunnen zich daar 
ook opgeven . 

We hebben ook besloten nu alvast de 
taken met betrekking tot de aktie te 
verdelen, zodat iedereen zich erop kan 
voorbereiden . Er is al een basisgroep 
bezig met de opvang van nieuwe mensen, 
er hebben zich mensen opgegeven voor 
het te woord staan van de pers en er 
is een EHBo-groep. Voor eten en drin
ken wordt gezorgd. 
Wel moet er nog een' radioploeg ge
vormd worden . De komende weken zullen 
er nog taken verdeeld moeten worden. 
Verder is er elke week een landelijke 
vergadering . Plaats en tijdstip zijn 
op het s ekretariaat bekend. 
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