
~In het transport áa't 

~~Uccwtn Wij cJ;l 

U.C.· lrc~nspo"t ? 
wij b>lokkere n: Li t.. uranium. (in de 

vorm var.r. Uf6). H.e:t i .s op weg· naar de Ultra.-C.entrifuge 

fab-rieken in A.lmelo. Daar word't het. verrijkt, voornama

lijk om. het ges.ch·ik.t te maken u-oor geb.ruik in kerncen

trale$. De. u·1 tra.-Centri fuga fab.rie ke.a. va a. Uren.co in 

Almelo vorme.n d.us. een belangrijke schakel i.n de. keten 

v·aaJ nucleaire . processen., Qie áa ke.rnenarg:ie:-cyclus. wordt 
' . 

genoemd. Daarom gelden tegan U'C-A lmalo de zel fáe bezwa-

re~m· als ~g.en kerne.a.ergie. im: net algemeen. 

D.Hro• Wokkerc" w; c:tif UC .. i;.aasporl 
~~at u.ranium dat. in AI.me.lo wordt. u-errijkt. is. uoor een he

lar.l.grijk dee.l a.fkom;st.ig oit · Namibië. N'amibiäw.ordt echter 

be..z.et gehoud·er.l, d.oor ZUid:-J.\.f.'rika en~ dat. bat.ekent. d:at. de 

opbre~gs.ten van de uraniumwinning verdwijnen in de zakken 

van het apartheidsregiem. Op deze wij~e steunt Nederland 

de- uithu-i ting '.lan Namibië ·d.oor de -bl~k-a ... GA.d.a.E-0-r-ük~ 

van Zuid-Afrika. Ook overtreedt zij de uitspraak v~n de 

Verenigde Naties, die het verbiedt Namibië te beroven van 

haar grond~.toffen. 

Woklee teW' w; r);f UC ·frd•spor 
deel van het uranium dat bij UCN/U~enco 

verrijkt wordt komt, na als splijtstofelement in kern

centrales te zijn gebruikt, uiteindelijk in opwerkings

fabrieken terecht, waarna het aldaar verkregen plutonium 

kan worden gebruikt voor de produktie van kernwapens. 

lo wor.dt h.e.t p~lutonium van Barssela ui te indelijk gebruikt 

vaat de produktie van de Franse atoomwapens. ~r ·blijkt 

ean enorme verstrengeling te bestaan tussen kernanergie 

en de kernbewape.ning in. de. we.reld v~n vandaag met z'n 

war~e en koude oorlogen. 

ilacJt'Otll\ &ffklceR.- wf tMf UC~rc~..syorf 
~Mocht u hind.e·r ondervinden van on_ze aktie d~~~-~-· 

ua hiervoor begrip. Ue hopen dat u mat ons ~i~~~i~~ J 
de.n voor ee.n meer leefbare wereld. 
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