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D e uitbreiding van de verrijkingsfabriek in Almelo is een belangrijke schakel 
in het kernenergieprogram dat in ons land stap voor stap wordt doorgevoerd. 
Aan dit program kleven grote risiko's voor de gezondheid en de veiligheid van 
de bevolking. Daarom eisen we: 

STOP DE 
ULTRA-CENTRIFUGE! 
WEG MET HET 
KERNENERGIEPROGRAM! 

Wat ZIJn de ge
varen van het 
kernenergie

program? 

In de eer~tc plaat~ vcroouakcn kern
centrale~ een permanente uit~too t 

van radioaktievc Mrahng en afval
stoften. Dat leidt tot een toename van 
het aantal gc,allcn 'an kanker en 
ook tot een toename van geestelijke 
of lichamelijke afwijkingen bij kin
deren. Het kc nmcrkcndc 'an radio
aktic\C Moffen uit kerncentrale~ i~ 
dat te tich in het lichaam l..unncn 
ophopen. todat 'om~ pa\ na uental
len jaren de ge' olgen nch openbaren. 
Daarbij l..omt dat 'omm1gc ,toffen 70 
ge\ aarli;k ;ijn dat tclh een heel 
kleine hoe,cclheid enan al crn~tige 
ge,olgcn kan hebben. 
Voor het tran,port en de op,lag van 
radioaktief afval i~ nog geen vei lige 
oplo~-.ing gevonden. De meeste ra
dioaktievc \toffcn blij,cn bij7onder 

lang \\erhaam. Ko mende generaties 
\\Orden zo opgezadeld met een ge
'aariijk soort vervuiling. waarvan de 
werking in veel gevallen nog onbe
kend is. 
Tenslotte zijn er de gevaren van 
o ngelukken met de kerncentrales zelf. 
De kans daarop is onder norma le 
omstandigheden weliswaar klein 
maar àls er een e rnstig ongeluk 
gebeurt zijn de gevolgen niet te 
overzien. In een door~ nee centrale i~ 
bijvoorbeeld de hoeveelheid de ra
dioaktivitcit velen malen hoger dan 
die van de eerste atoombommen. 
Het gevaar van een ramp wordt 
bijzonder ernstig in geval van oorlog. 
. eerstorte nde vliegtuigen. ?ware pro
jektieten en kernexplosies kunnen een 
centrale volledig vernielen. De gevol
gen daarvan laten ; ich raden. 
leder 'oor 7ich ;ijn dit redenen om 
\Ollcdig 'an het kernenergieprogram
ma af te 1ien. Het i~ bij de huidige 
~tand van de techniek volko men 
OO\cra ndwoord. De ri~iko·~ ;ijn ex
tra groot gezien de toenemende drei
ging van een nieuwe wereldoorlog. 
Toch houdt de regering vast aan 

de invocnng 'an kernenergie. Hoe is 
dat mogelijk? 

Energietekort: 
grote onzin! 

r>c regering ~ t elt dat we nu eenmaal 
aan de kernenergie vastzitten vanwe
ge een groot tekort aan energie. In 
een pepcrd ure advertentiekampagne 
van het Ministerie van Ekonomische 
Zaken o nder de slagzin ··verstandig 
met Energie", wordt beweerd dat de 
wereldvoorraad van o lie en aardgas 
over 45 jaar op is. Maar dat is grote 
on; in. Al we alleen al kijken naar de 
e nergievoorraden die op dit moment 
exploitabel zijn. dan is er op de 
wereld genoeg steenkool om het 
huidige energieverbruik nog voor 
'IJlhonderd Jaar te dekken. Voor olie 
b dat /C\'entig jaar en voor gas 
honderdvijftig jaar. De wereldvoor
raad van leisteenolie. die tot nu toe 
niet geëxploiteerd wordt. is nog 
gigantisch veel groter: ongeveer twee
ho nderd maal de huidige olievoor
raad in de wereld . In werkelijkheid is 
er dus geen sprake van een energiete
kort. 
In ons eigen la nd hebben we bijvoor
beeld de grote voorraden van a·ard
ga~ en bovcn(llcn de 1-.olen 1n Lim
burg. Destijds ;ijn de mijnen in Lim
burg niet gcsloten omdat de voorra
den ?Ouden ;ijn uitgeput. maar om
dat toen de olie-import veel goed
ko per werd. 
Goede betrekkingen met Arabische 
landen en o ndcr7ock naar andere 
e nergiebro nnen tij n verdere moge
lijkheden. 

De jacht naar 
winst is de 

drijfveer 
Waaro m dan 10 hard vasthouden aan 
kernenergie? De drijfveer hierachter 
~~ het ~treven naar maximale winsten 
van het monopoliekapitaaL 
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Hierbij ~taat voorop dat de energie :o 
goedkoop mogeliik moet tijn. Want 
dat bete kend méér winst en een 
sterkere internationa le kon k u rent ic
positie. Sinds 1973 is de olie-prijs. die 
jaren achteree n op een kun~tma tig 

laag nivo was gehouden, sterk ges te
gen. aar verhouding i~ kernenergie 
dus veel goedkoper geworden. Het 
hele energiebeleid been uitdrukking 
van de vraag van het monopolie
kapitaal naar 7.0 goed koop mogelijke 
energie. Daar komt bij dat de 'cdcr
landsc bedrijven ;ich een posuie 
willen verwerven op de internationale 
markt voor kcrninstallatie\ en kern
brandstof. 
Deze belangen \an het groot l.apitaal 
tijn de drijf,cer achter het kern
energieprogram. De m1ko'' \OOr de 
be' olking "orden daarbiJ ge" oon
weg ingekalkulcerd. Scherp komt dat 
tot uiting in de uihpraak \'an ex
minister Lubbers. die de bouw 'an 
drie nieuwe kerncentrales in Neder
land verdedigde rrac t het argument, 
dat "te lfs bij een extreem ongeval 
geen akute sterfte te verwachten te 
valt o r een afstand van meer dan 
twint ig kilometer va n de reaktor''. 
"Zoveel doden, t ovccl t.ickcn, 7ovccl 
winst''. dat ~~ de logika <•eh ter ht:t 
kernenergieprogram ma. 
Daarom eisen wc: Weg met het 
kernenergieprogram! 
Stop de ultra-centrifuge! 

ALMELO-LIED 
refrein: 
S10p. geen uitbreiding \'an 

de UCN! 
Stop. trek met z'n allen aan 

de rem! 
Stop het atoomprogram. 
voordat ook maar een gram 
onze gezondheid \'erpest. 

In Al melo staat een fabriek 
men noemt ze UCN 

die dient de monopolie
kliek, dat ze winsten maken 

Brandstof word t geprodu
ceerd 

Uranium wordt verrijkt 
door kerncentrales dan ver

teerd 
als die boert dan zijn we 

lijk. 

Goedkope energie voor hun 
voor ons blijft slechts de 

st rijd 



Parlementair debat 

ALLE GROTE PARTIJEN LAPPEN DE RISIKO 'S 
VOOR DE BEVOLKING AAN HUN LAARS 

H oe staa n de pa rt ijen in het parlement tegenover het 
kernenergieprogramma? Is het reëel om zoa ls sommigen 
doen, hoop te koesteren met betrekking tot een nieuw debat 
waarin de kamerbeslissing tot uitbreiding teruggedraaid zou 
kunn en worden? 

\\'at dat hctn.' ll hebben tk pa nijcn 
geen ''' Jtlrl laten he'>~ aan tijd ens het 
onl<•ng~ gdwudcn 1-.amcrdcha t o\'er 
de ut iJI·'tdiPg 'an '1\linelP' . 

De overgrote 
meerderheid is 

voor het 
kernenergie
programma 

Ik \\ oon.h oer der~ 'an de grote 
part11cn preqecrden het. om g.:du
r,·llde het dagenlange heen- en wccr
gcp•a;.t 111 het geheel niet in te gaa n 
or de gc,·arcn \;.lil kerncentrales en 
\i111 radw-aktiC\C af,al \OOr de ge
LOndhctd en \'eili)!hCid van tk bevolk 
ing. 7.e maak 1en duidelijk dat t e de 
"'iko'' 'onr de be\ nlking ' o lled ig 
a .. n hun laar' lappen. 
Uiteindelijk werd een mo tie aange
nomen, waarin een meerderheid van 
de kamer de regering machtigde om 
de uilbreiding \'an de verrijkings
fabriek in Almelo door te ?etten. 

overgrote meerderheid \an het par
k ment i~ \'Óór~tander van het kern
c n.:rgicprogramma en lapt de risiko'~ 
\Oor de bc\l>lking aan ,·n laars. 
1-h:t afgelopen debat in de Tweede 
Kamer was nuttig om vriend en 
\Ij a nd. tegen~tander e n voor~ta ndcr~ 

\ an hel kernenergieprogram ma beter 
te kunnen ondcr~cheidcn . De PvdA 
e n de C PN d oen net a lsof 7e de a nti
ke rnenergiebeweging steunen. Maar 
hun optreden in de Tweede Kamer 
hect't opnieuw duidelijk gemaa kt 
W<W r tij we rkelij k staan. • 

Kansberekening 

Nu sta rten ze de aanval op 
onze gezondheid, mensen! 
Winstve rgroting is de drijf
vee r van hun moordend 

wensen. 
Toch gaat hun rekening niet 

o p 
W2nt al die va lse cijfers 
Va n " ramp maar eens per 

miljoen jaar" 
Wie garandeert, wie maakt 

het waa r 
Dat deze ene, zo zeldza me 

kee r 
Niet uitgerekend morgen is 

De rekening gaat niet op 
Wa nt a l die valse cijfers 
Botsen met de we rkelijkheid 

Versterken onze ij ver 
Om met de strijd stug door 

te gaan 
Dan is het gedaan met het 

a toomprogram 

a het debat is wel gewezen op 
"scheurtJeS" in dc7e CDA - VVD
meerderheid. Maar de meningsver
schillen tussen hen 7ijn miniem. Ze 
hebben geen betrek king o p het kern
energieprogramma ?elf, maar uitslui
tend op precie1e voorwaarden die er 
ges teld moeten worden voor levering 
van verrijkt uranium uit Almelo aan 
Bra7ilië. 

Rond de tienduizend mensen verzamelen zich op het meuktplein von Kolkor op 24 sep
tember jongst leden .In totooi nomen 35 000 mensen uit heel West-Europa deel oon de 
demonstrotie. 

Twee verkapte 
voorstanders 

Belangrijker is echte r de standpunten 
te onder?oeken van twee fra kties die 
7ieh tégcn de7e motie hebben uit 
gesproken: de PvdA en de C P . Zijn 
lij ook werkelij k tegenstanders van 
het kernenergieprogram? 
Het sta ndpunt van de PvdA-fraktie 
tegenover kerncentrales is: "J a, 
mits ... ", namelijk mits er maar vol
doende Bra7iliaanse waarborgen zijn, 
da t dat land geen kernwapens gaat 
maken. Dat betekent dat de PvdA
fraktie vindt dat het ke rnenergie
programma in principe moet worden 
uitge\ocrd . En dat voor haar de 
n s1k0 s voor de be,olking tengevolge 
'an de kerncentrales en het radio
ak tie'e afval 7élf niet het probleem 
\Ormen. 
Oat7elfde geldt '-'OOI de C PN. Die 
maakte in het debat ' het Westdui tse 
gevaar' tot hoofdz.aak. Wolff stelde 
tijdens het debat op 31 januari:'' Hct 
is misleidend alleen of voornamelijk 
te praten over Bra7ilië, terwijl het 
eigenliJk gaat over West- Duitsland.'' 

Zorgvuldig vcrmeed hij een uitspraak 
te doen over het kernenergiepro
gramma zelf. Waarom deed de C P 1 

daar maar liever het zwijgen over?. 
Dat is omdat de C P in werkelijk
heid helemaal geen tegenstander is 
van het kernenergieprogram ma. In 
de ' Derde Energie krant' le7en we in 
een verslag va n een kamerdebat op 3 
april 1968:" Wolfl van de C P legde 
1ware nadruk op de risiko's van een 
Westduitse betrokkenheid. Hij vond 
dat ederland alleen met de UC 
(ultra-centrifuge. -redaktie RT) vcr
der moest gaan". Dit standpunt is 
sindsd1en nooit gewijzigd. In het 
'Aimelo-achtcrgrondboekje'. een uit
gave van het LEK. luidt het C P -
standpu nt: "Opwekking en toepas
sing van kernenergie moet een over
heidstaak 1ijn die omgeven is met 
maximale en ko ntro leerbare veilig
hcidsgaranties"( pag.53). Dus niet: té
gcn het kerncne rgicprogram. maar: 
het moet een O\erheidtaak tijn. 

Samenvattend is het duidelijk. dat 
een nieuw kame rdebat slecht~ een 
herhaling kan 7ijn van alle debatten 
die to t nu toe gehouden 7ijn. mis
schien alleen in een nieuwe variant. De 

Sovjet- Unie 
KERNCENTRALES AAN DE 
LOPENDE BAND 
Op 19 no 1·ember vermeldde het ln
f'omwtiehulletin van de Russische 
ambassade de hou11· van 'Atomasj'. 
een f abriek ll'aar kemcentrales letter
lijk tum de lopende band =uilen 
11·arden ~enuw/..1. Het anikei is één 
wote 1<4'::ang op de kernenergie. in de 
.Hij/ l'an:"A wmasj is de eerste =wa/uw 
in de a=uren Salski-ll'oestijn ... blinde 
muren m et een groot aantal l'ertikale 
en hori=ontale uit.lleeksel. vallen Gp 
door het .1pel l 'l/11 licht en schadu11· . .. 
De kemcemra/es in de Sovjet-Unie 
=iin minder he1·eiligd dan de <·emrales 
in We.w-Europa. Maar voor de 
machthehber1 in het Kremlin is de 
veiligheid voor de bevolking totaal 
gi'C'II punt. Er ll'ordt een uitgehreid 
programma uitgevoerd I'UOr de houw 
l'l/11 een !!,root aantal kerncemrale.\. 
In het lopende vijf-jarmp/an =uilen er 
denig J!.fl)fe cf.'ntrafe.\ gehoull'd \\'Or
den. die het /CJ/(1/e l•ermo~ten van de 

kernenergie in de Sovjet- Unie m oeten 
vervierl'oudigen in vergelijking met 
het I'Orige vijfjarenplan. Nergens in 
de ll'ereld II'Ordt er =o snel geboull'd. 
En nergens in de wereld u·ordt met 
=oveel genwk alle problemen van de 
veiligheid l'an tafel gew•egd. "De 
praktijk heeft uigell'e=en. dat het 
veiliger is 0 111 =ich in de buurt van een 
kerncemrale te he1•inden. dan bij
voorbeeld hij een e/ektristhe cemrale 
ll'aarin als brandstof van steenkool of 
aardolie gebruik wordt gemaakt ... 
I/oe cle So1'jet-Unie dmkt o1•er men
sen clie =idt 11·e/ druk maken o1·er de 
l'eiligheid. schriift een lid van de 
Russische akademie l'an wetenschap
pen. Jemeljanov: "In het wesren wil 
m en de publieke opinie van het 
werkelijkf' ge1·aar af7eic/en. dat van 
k ernwapens uitgaat. door dil' op het 
ingebeelde gevaar IC' richten. dar 
zogenaamd van kerncentrales dreigt.· 



Over de levering van verrijkt uranium aan Brazilië 

Geen 'non-proliferatie' 
maar vernietiging van 
alle kernwapens! 
Sommige burgerlijke partijen stellen het zo voor alsof het 
grote probleem rond de uitbreiding van de U C in Almelo 
niet de veiligheid is, maar het feit dat Brazilië het non
proliferatieverdrag niet heeft ondertekend. En dat Brazilië 
misschien kernwapens ontwikkelt als het beschikt over een 
volledige nukleaire kringloop. D e grondgedachte daarbij is 
dat het gevaar van een kernoorlog uitgaat van een verdere 
verspreiding van kernwapens. 

Nonproliferatiebedrog 

Het bankroet van deze theorie is wel 
het meest scherp tot uiting gekomen 
in de gang van zaken rondom het 
verdrag tegen de verspreiding van 
kernwapens (het non-proliferatiever
drag) zelf. In 1968 werd dat op 
initiatief van de supermachten afge
sloten. De landen die het onderte
kenden verklaarden af te zien van de 
ontwikkeling van kernwapens en 
geen stappen te zullen zetten die tot 
verdere verspreiding zouden leiden. 
Voor de landen die al over kernwa
pens beschikten werd een uitzon
dering gemaakt. Zij konden die hou
den. Wel beloofden de Verenigde 
Staten en de Sovjet-Unie plechtig dat 
ze stappen zouden nemen om snel tot 
vermindering van hun kernbewape
ning over te gaan (vastgelegd in 
artikel 6 van het NPV). Wat daarvan 
na tien jaar terecht is gekomen 
spreekt een duidelijke taal. Sinds 
1968 hebben de V.S. en de Sovjet
Unie hun toen al kolossale kern
machten meer dan verdubbeld. 
Ze 1ijn onverstoord verder gegaan 
met de ontwikkeling van nieuwe 
wapentechnieken, zoals de Backfire
jager, die de Sovjet-Unie heeft ge
bouwd voor nukleaire en konven· 
tionele bliksemaanvallen in West
Europa. En ook de Amerikaanse 
Cruise-raket bijvoorbeeld. die Lijn 
kernlading vervoert op zo'n geringe 
afstand van de bodem of het zee
o ppervlak dat hij ontdekking door de 
modernste radars kan ontlopen. 
De supermachten hebben de mond 
vol van de gevaren van verspreiding 
van kernwapens. Maar zij zijn het die 
momentcel meer dan 90% van de 
kernbewapening in hun bezit hebben. 
e n gigantische hoeveelheden van die 
wapens opstellen. gericht o p alle 
volkeren van de wereld. 
Zij nemen voor zichzelf de vrijheid 
om allerlei soorten kernwapens te 
o ntwikkelen en in grote getale op te 
stellen. Tegelijk ontzeggen zij de 
meerderheid van de landen in de 
wereld het recht op toegang tot de 
kerntechnologic. 
Het werkelijke gevaar voor de we
reldvrede gaat beslist niet uit van een 
of ander derde wereldland, en ook 
niet van de vraag of vijf, tien, of 
twint ig landen méér toegang hebben 
tot de kernteehnologie. Het werkc-

lijke gevaar gaat uit van de super
machten, en hun wedijver om de 
wereldheerschappij. 
Het zijn de twee supermachten die 
hun eigen non-proliferatieverdrag 
aan hun laars lappen, en wel van alle 
andere landen strikte naleving van de 
bepalingen eisen. 
Het verdrag heeft geen dam opge
worpen tegen de kernwapenwedloop 
en de voorbereid ingen op een nieuwe 
oorlog. In de praktijk heeft het 
gewerkt als een dekmantel waaronder 
de supermachten verder gingen met 
hun wedloop. 
Het probleem van de toenemende 
kernbewapening en de dreiging die 
ervan uitgaat kan niet worden op
gelost zolang de imperialisti che 
machten niet verslagen 1ijn door de 
gezamenlijke strijd van de onder
drukte landen en de volkeren van de 
wereld. Het zijn momenteel vooral de 
landen van de Derde Wereld die door 
hun groeiend en eensgezind verzet 
7ware slagen toebrengen aan de 
overheersingspolitiek van de twee 
grootste vijanden van vooruitgang en 
vrede. 

Supermachten streven 
naar wereldheer
schappij . 
Veel o phef maken over de moge
lijkheid dat andere landen kernwa
pens ontwikkelen vcrmindert het oor
logsgevaar niet , maar speelt in werke
lijkheid de oorlogsvoorbereidingen 
van de supermachten in de kaart . 
De uiteindelijke oplossing voor het 
probleem van de kernbewapening ligt 
in het volledige verbod en de volle
dige vernietiging van alle kernwa
pens. De supermachten hebben zich 
steeds tegen alle voorstellen in deze 
richting met hand en tand verzet. 
Een reeks van landen van de derde 
wereld, waaronder de Volksrepubliek 
China, heeft de supermachten opge
roepen, al hun atoomwapens te ver
nietigen of op zijn minst te verklaren 
dat zij nooit kernwapens 1ullen in
Letten tegen landen die die wapens 
niet hebben of ermee te dreigen. 
De supermachten ver7etten zich hier
tegen uit aUe macht. Alle voorstellen 
die ook maar iets daadwerkelijk 
kunnen bijdragen aan de verminde-

ring van hun kernbewapening, torpe
deren zij. Ook van de voorstellen 
voor het instellen van kernwapenvrije 
zones in verschillende gebieden van 
de wereld, willen 1ij niets weten. Zo 
hebben de meeste landen van Latijns
Amerika een verdrag ondertekend 
om van hun werelddeel zo'n kern
wapenvrije zone te maken. Dit richt 
zich tegen de aanwezigheid van alle 
kernwapens in het hele gebied. De 
Sovjet-Unie weigert nog steeds om 
dit verdrag ook te ondertekenen. 
Brazi l i~ bezi t grote voorraden ura
nium. Die worden nu door Ameri
kaanse bedrijven gedolven en groten
deels naar de Verenigde Staten ge
transporteerd en daar verrijkt. De 
Verenigde Staten heeft steeds gewei
gerd om Brazili~ de technologische 
kennis te verschaffen om zelf een 
volledige splijtstof-cyclus te o ntwik
kelen. Zo proberen de VS Brazili~ in 
haar imperialistische afhankelijkheid 
te houden. Daartegen vcrzet Brazilië 
zich. Met het kernenergieprogramma 
kan Brazi l i~ een meer onafhankelijke 
energievoorziening opbouwen. Dele
vering van verrijkt uranium aan 
Brazili~ en het verdrag tussen West
Duitsland en Brazili~ voor de le
vering van onder andere een opwer
kings- en verrijkingsfabriek verschaf
fen Brazilië de kennis en de techno
logie die nodig is voor de vreed
zame toepassing van kernenerg1e. Wij 
vinden dat Brazili~ het recht heeft om 
over die kennis te beschikken om 
zijn eigen grondstoffen volledig te 
kunnen verwerken. 
Het zijn de twee supermachten die 
zich het hardst verzetten tegen dit 
verdrag, omdat het hun monopolie
positie op de uranium-verrijking 
doorkruist. De beide supermachten 
willen het monopolie dat zij op het 
gebied van de uranium-verrijking 
hebben. handhaven. Samen bezitten 
zij 90% van de totale kapaciteit van 
de hele wereld. Dit monopolie is voor 
hen een hefboom voor hun hege
monie over andere landen. Kontrole 
op de energie-voorziening van een 
land betekent immers beheersing van 
de slagader van diens ekonomie. 
De VS hebben grote druk uitgeoe
fend tegen het verdrag tussen West
Duitsland en Bra7ili~. Zelfs werd de 
levering van verrijkt uranium aan 
West-Duitsland tijdelijk stopgezet. 
De Bra1iliaanse regering reageerde 
op deze onbeschaamde inmenging 
met: "Wij zijn het niet eens met de 
opdeling van de wereld in twee delen: 
aan de ene kant de landen van de 
'atomaire klub' die hun grenzeloze 
expansie kunnen voort7ctten. en aan 
de andere kant de overige landen, die 
beroofd zijn van het soevereine recht 
op welke ruil dan ook: zij mogen 
slechts gebruik maken van het afval, 
dat de een of andere grootmacht 

bereid is te leveren." 
Om dat monopolie te handhaven 
passen de V.S. een prijspolitiek toe 
die elke konkurrenue onrendabel 
maakt . Middels kartelvorming heb
ben Lij de prijs van natuurlijk ura
nium opgevoerd tot het zevenvou
dige. Tegelijk hebben zij de prijs van 
verrijkt uranium kunstmatig laag 
gehouden. Zodoende willen zij de 
bouw van verrijkingsinstallaties in 
andere landen onrendabel maken en 
de markt in hun greep houden. 
De andere supermacht, de Sovjet
Unie, propageert de verrijking van 
uranium op enkele plaatsen in de 
wereld te koncentreren en onder 
"internationaal beheer" te brengen. 
Daarmee wil ze enerzijds het de 
kleinere landen onmogelijk make n 
om zelfstandig uranium te verrijken 
en a nderzijds zelf een sterkere greep 
krijgen op de bestaande produkt ie 
van verrijkt uranium. 
Wij steunen de strijd van Brazili~ 
tegen de overheersing door de super
machten, en voor het recht op 
vreedzame toepassing van kernener
gie. 
Wij wijzen alle pogingen om Brazili~ 
in een imperialistische afhankelijk
heid te houden beslist af. Daarom 
treden wij niet op tegen de lever
antie van verrijkt uranium aan Bra
Lili~. 

Solidair met de strijd 
van het Braziliaanse 
volk voor onafhanke
lijkheid en democratie 

Het Bra7iliaanse volk voert een ver
beten en heldhaftige strijd tegen de 
fascistische diktatuur van Geisel. tc
gen de Amerikaanse imperialisten. 
De VS vormen een belangrijke steun
pilaar van het regiem van Geisel. 
leder konnikt tussen Geisel en de VS 
en iedere verzwak king van de Ameri
kaanse overheersing -zelfs als die 
voortkomt uit het eigenbelang van de 
k liek van Geisel- is daarom een goede 
zaak voor het Braziliaanse volk. Als 
de invloed van de V.S. teruggedrongen 
wordt. wordt daarmee ook de belang
rijkste steunpilaar van de fascistische 
diktatuur verzwakt. Dat begunstigt 
de strijd van het Braziliaan e volk 
voor onafhankelijkheid en demokra
tie. De strijd van het Braziliaanse 
volk tegen het ke rnenergieprogram 
van Geisel is daar een onderdeel van. 
De bevolking daar voert dezelfde 
strijd als wij hier tegen onverant
woorde toepassing van kernenergie. 
Vooral onder studenten en weten
schapsmensen is er een breed verzet 
tegen de plannen van de regering 
Geisel. Op een kongres van 10 tot 13 
juli 1975 namen studenten een motie 
hiertegen aan. Een dag later nam de 
SB PC. een o rganisatie van dui7enden 
wetenschappers met de meest uit
eenlopende politieke denkbeelden, 
dc7c motie over. H un verzet richt 
1ich tegen de onverantwoorde toe
passing van kernenergie onder andere 
vanwege de onveiligheid. 

H N STRIJD - ONZE STRI.JD 
INTE R NATIONALE 
SOLIDARITEIT! 



WEG MET HET 
KERNENERGIEPROGRAM! 

gcnng mcr \IHII\\aardcn aan Hr;t
lihc In \\crt..chtJ...hctd heelt dt: I "et:
d~ "- amer 11ch on\<Hir\\aardchJ ~ uit· 
~t:\p 1oJ...en \tltH uubrc1d1ng \all 'Al
melo'. 
Ik 1'\(JA-C P'--'trom1ng maakt cch
tcl een bdangnJJ...e \ergl\\lng. V. ant 

Vandaag vindt de grote, internationale demonstratie plaats 
tegen de uitbreiding van de ultra-centr{fuge te A lmelo. D eze 
demonstratie is een belangrijke slag tegen hel kernener
gieprogram! 

Du plogram \lCh de beHllki ng aan 
grot.: g.cn1rcn bloot. Daarom moet 
hct worden 'wpg<:ICI. De kern van de 
lnndigc di,kth~lc in de anti-kernener
gie heweg.ing 1~ de Olhtelling O\CI de 
leus·" \\'eg mrt het kerncm:rgicpro
gram!'' Vandaag dcmon~treren \Cic 
duitenden ondc1 de1c lcu1c. 
~aar wat i~ de kritiek op de g.cv<tren 
'an kerncentrale\ waard. ab dc1e 
kritiek niet uitmondt in de cis dat 
de1c kern~.:ent ralc' er niet moeten 
komen. dat het hele kernenergie
program van de baan moet'! 

Een schadelijke 
stroming 

\"ertegcnw oordiger' 'an de p, d A en 
de CP" in het landdijk 'A imclo'
heraad hebben le111Cn tegen het J...ern
energieprogram te1,!Cll gehouden met 
een \eto en aan de plaatselijke 
groepen \\lllcn 'crbieden. dergelijke 
leu1en mee te ' 'neren. Zij trekken de 
lijn door 'an het standpunt 'an hun 
partij-fraktie~ in de Tweede Kamer. 
die 1ich niet tegen het kernenergie
program in 1ijn geheel hebben uH- 1 
gC\JHOken. 
I ijdcn' dè 'oorben:idingcn voor de 
demonstratic \a n 'andaag hcbbèn 
,·ertegcnv, oordigers \all de PvdA
CPN -s1 1 oming de kriuck op de 
gn aren van kerncentrale~ en radio
aJ...ticl afval \oor de vei ligheid en de 
gc1ondheid van de bo.:,olking /Ovccl 
mogclitl.. weggemoffeld. bij\Oorbecld 
111 po.:rsbcrichtcn en \crJ...Iaringcn. 

TEGE ONVERANTWOORDE 
TOEPASSING VAN 

KERNENERGIE! 

DE POUTIEK VAN DE KENml 
MET BETREKKING TOT 

KERNENERGIE EN 
NONPROL FERA TIEPOLITIEK 

De7e brochure bundelt drie artikelen 

die in maart en april 1977 in de Rode 

1 ribune 1ijn gepubliceerd . 

Ze doen uit de doeken dat de 

kernenergieplannen van de regering 

aan7ienlijke veiligheidsrisiko's voor 

de bevolking met 1ich meebrengen. 

Onder de huid1ge maatschappelijke 

vcrhoudingen en bij de huidige stand 

Het 'Almelo'
manifest 

DCI~· 1n' locd i~ ook terug te 'nHh:n 1n 
het ' Ahnclo'-manilc~t. In het mani
k't \\OHil <~llccn in enl.ek kort.: 
1innetje> onder punt !I melding gc
maaJ...t \all de1e ge, aren. \'er der \taal 
het manilc't in 1ijn geheel 111 het 
tcJ...cn Hlll h.:-t Bn11lliaan~e en We\t
duihe atoomgev·aar'. 

llt:t manilc\l \\ekt de indruk ahoi het 
bij kernenergiebelèid alleen tou gaan 
om een andere bc\leding 'an de 
gdden di.: hienoor be,ehikbaar 1ijn. 
Dit gaat 'olledig lang'> het weten van 
het kel'lll'llcrg.iebc.:lcid heen. 11 ct "c
/enlijt....:- i, de Jacht naat maxnmtlc 
w in:.ten en 10 goedl-oop mogelijke 
energie van het monopolie-kapitaal. 
waarbij de ri,iko \ 'oor de be\ ol k ing 
domweg \\Orden ingckalkuleerd. 
li et mani fc:.t leid t 10 af \·an de JUI\te 
weg in de ,trijd tegen de ill\ oe ring 
\llll J...ernencrgie. Daarom h.:eft do.: -
KE\:ml hel manifest niet onder
tekend. 

De PvdA- en 
CPN.;vertegen
woordigers ver

g is sen zich! 
li et 'Airnclo'-manifc,t 1' \an meet al 
aan opgelegd aan de anti-kcrnenc1 

van de techniek 7ijn ze dan ook 

volkomen onverantwoord. 

Aangetoond wordt dat er energie 

genoeg is en dat de jacht naar 

goedkope energie voor de industrie 

de motor is achter de regeringsplan

nen. 

De7.e brochure levert kritiek op 

s tandpunten als zou uit de "West

duitse atoomplanncn" of de "vcr

spreiding va n kernwapens" het ge

vaar voor een nieuwe wereldoorlog 

voortkomen. 

Uiteengezet wordt dat het streven va n 

de su permachten naar wereldheer

schappij het kernprobleem is bij de 

toenemende internationale spanning. 

Het 1ijn de V.S. en de Sovjet

Unie met hun kolossa le hocveelheden 

kernwapens die een permanente be

dreiging vormen ~oor alle volkeren 

op de wereld. 

l)c brochure kost 1.- en is te koop bij 

(,c Rode Tribune-kolportcurs en in 

Je winkels van Het Progressieve 

grc:b..:wegrng. Met het mandest \\ordt 
aan de h~.:weglllg ccn richting gl·g..: 
v..:n. die lc:itclijl. alleen maar een ver 
\I<: I t..ing bcteJ...end \all de parlcmcnt
aue po,itic \'an de 1'\(IA en de ( 1':"1 . 
l>aa1111c 'a menhangend bn1chten \el
tcgcn\\tHlldlg.el\ 'an dc1c partijen de 
oncnl.ttic: in dat \\<.: on' /ouden 
moeten richten op een n1eu\\e behan
tkling in het p<ulemcnt. Ze \tnllllden 
1ulkc on11n ltllld al\ "de pnhucl.e 
hc\luil\orming i\ nog maar haher
\\egc" en \\ekten de 1ndrul. a"ul het 
t..amerbc~lull tot uitbreiding nog. al
hangt \all een volgend t..amerdcbat 
naa1 aanleiding \<lil \erdere onder
handelingen 'an de \:cdcllandw re-

Boek. U kunt ook 

porto overmaken 

1.- plus 0.80 

op postgiro 

<.Ie t..1111ek van hro.:dc lagen \an de 
bc\t1ll.ing. tegen het kernenc:lgieprn
gramma. tegen de n\lko's \t.:rbonden 
aan J.....:rnccntralc,. tegen de g.c\aren 
\all radio-aklle\e alval\toflcn. de1e 
knllck laat 1ich niet 'moren. De 
hC\\Cgnlg tégen kerncnc1 g1c laat ti eh 
niet \Oor het t..arrctjo.: spa nnen \all 
\crkaple \ <l<lr\ tandcr' al\ de PHIA 
en ue CP'-
\ cel plaatsclijJ...t! gmcpcn en duifen
den mcn,cn '>Charcn nch 'anclaag 
onder d u ielelij l.e lcu1en tegen het 
kerm: nerg1cprog1 am: 
STOPDE l I.TI~A-CEi\TRI FL:GJ-_! 
WJ· G ME'I li ET KERi\iE'\'f.RG IE
PIH>GH i\1\tA! 

1673763 t.n.v. Het Progressieve 

Boek. Rotterdam. 

••••••••••••••••••••••••••• De Rode Tribune is een revolutionair weekblad, dat wordt uitgegeven 
door de KENml. 
De RT gaat in op alle belangrijke ontwikkelingen in de klassenstrijd en 
op de aktiviteiten die de KENml organisaeert. De RT vat de lessen uit 
deze strijd samen vanuit het standpunt van de arbeidersklasse en 
propageert het marxisme-leninisme. 
De RT is onmisbaar voor de revolutionaire vis1e op de maatschappij en 
de strijd voor het socialisme. 
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