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Ba~isgroepen zetten transport uraniumhexaf luoride stil. 

Vandaag hebben leden van de basisgroepen tegt'r: kerngeweld en militaris
me uit het hele land een vracht..,·agentransport uraniumhexaflucride stil- · 
gezet, dat. cp weg was van de haven van Rotter.dan. nilar cle UCI~ ir. .hl.r.lelo. 
Met cleze aktie protesteren de basisgroepen te'J·en het gebruik van kern
energie en de p:::oduktie van kern":apens. Daarbij \d lle·n 2.~ laten · zi~n 
dat het hen ernst is met het v,erzet tegen nieu,·:e kerncentrales. Ook voor 
deze centrales zijn UF6 tran~porten onmisbaar. 

Wekeli jks ri j den vrachtauto ' s met zo'n SC.COC kilo van.het zeer giftig':' 
en radioakt.ieve uraniumhexafluorid~ heen en weer t 1:s sar. de haven van 
Rotterdam en de UCN in Almelo. Tot vo~r kort kwamen de vracl1ta•.Jto's 
aan met passagiersschepen van North Sea Ferrics . Sinds de opscr1udèitJC) 
rond de UF6 transporten zegt North Sea Perrier. niets meer met de trans
porten te Joaken te hebben. Uet verv~r van de urnniumhexa!J.uoridc komt 
langs ongeveer 30 Nederlandse gemeenten. De plaatsc:lijke autol'iteit.en 
zijn hier mcesteal n iet vall op de hoogte, de plaatselijk~ t>P-volking 
eventlin. 

UF6 transporten zijn een kleine, maar onmisbare sd:akel io de totale 
kernenergiecyclus. Kernenergie \otordtletterli jk koste wat het kost dt>or 
een kleine maçhtige atoor:1lobby doorgedr\!kt, CNer óe hoofden van mensen 
die deze vorm van energie opwekking massaal afwijzen. 
Kernenergie is niet schoon, maar juist de meest mens- en mi ~j eubedrei~ 
gende manier. om energi~ op te w~kken. aovendien wordt onder het nom 
van. schone en go~dkope energie, kernsplijtingsprodukten ~n technieke~ 
aangewend voor het maken van steeds öoeltreffender kernwapens. · 
Het uranium dat in Almelo wordt verrijkt is voor een gr.oot deel af
komstig uit Nan1ibiê. Dit land wordt 81 .sind~ 1947 door Zuid Afrika 
bezet gehouden. en leeggeroofd . Daarbij worden t-;arnibische uraniummijnwer
kers ui tgcbuit. Grondstoffen bet.reJtkcH uit Nan•i'bH> ir verlx:>óen bij "êen 
dccreet vnn de verenigde naties uit 1974, dat ~k door N~clerland is 
ondertekenè. Omdat de NederlanDse óverheid voor YA~ àanàeelhouder ~s 
van de UCN, wordt dit decreet door Ntoclerland g~!'chonéen , 

van dit uraniumhexafluoride transport voeren cle 
tegen Nanibisch uraniur.~, t'!c;en kernh~wapcnin-; en 

Met. het blokkeren 
basisgroepen aktie 
militarisme, tegen 
plannen. 

bestaande kerncentrales .ef1 nieuwe kerncen~_:=::;;:_ 
1 

- --- .

1 I ; ·::- ;.:&'i =:J 
L Ged:-:w ~~~---~~:_ j 

kusje .van de betrokken 
bas)sgroepen . 


