SKK , Nijmege:r.

Nijmegen , 13- 2- 78

Brvnsgeeststr~at

tel.

of

Best e mensen ,
langs dezP. weg dv en wc jullie het vvlgende vo erstel , waarbij we uitdrukkelijk stellen dat het Almel emanifest door
Gezi ~ n

~ns

onderschreven wordt .

de strekking van het manifest waarin geen

duideli~ke

afwijzing van

alle kernenergie tot uitdrukking komt ,
gezien de ga.g van zaken tijdens de v e orbereidingsvergaderingen v e' r de Almel, demonstratie, waardoor slechts de v elgende centrale leuzen geaksepteerd
werd ~ n:

~

- geen uitbreiding van de U. C.

- Brazilie at ...,omstaat a.ls Almelo dr- o:r.gaat
- liever aktief dan radioaktief

~

gezien h et feit dat op 4 maart tallf'ze mensen naar Almelo komen om bli jk te
geven van bun verzet tegen

~ernener~e ,

stellen we Vf'Or om een inh eudelijk anti - kernenergieblok te vnrmen.
Dit houdt niets anders in dan dat we een aantal leuzen tegen kernenergie afs preken d i e dnor alle grt,epen die dit voorstel ondersteunen meegevoer d gaan
worden , naast de even tuele eigen leuzen . De bedoeling is daarbij dat die
groepen zich aan de v eergestelde fvrmuleringen houden . Deze leuzen zijn de
volgende:

- waar recht onrecht wordt, wordt verzet een plicht !!
- ·Heg met het kernenergie - programma ! !
- weg met alle atoomwapens !!
- stop de U. C.

~!

- liever aktief dan radio - aktief !!
Dit voorstel wordt tot nu toe

~ndersteund

door de volgende groeperingen:

- SKK- nijmegen ( vraarin Stroomgroep 1 PSP, SP , Ih.B , BAZ , SGPB , BVD , PvdA,
BRD 1984- nu?, Pf"B., FJG , UJ',, l\.\olJ , VJV , KENml , IKV- groep COS, NVVjc ,
CPN, Com . Stop Neutr . bom, SOP, plaatseliWke afdelingen)
- Ilü3 land .
- Landa'skonferenz NRV/ (met verzf'P.k de volgemè.e leus toe te voegen : geen
inperking vam het demenstratierecht ! en: vrije grensovergang v eor buitenlandse demonstranten

!)

- LandeliJke stroomgroep met het verzoek de volgende leus toe te voegen :
voor een verstandige energiepolitiek, dus geen kernenergie !
.Deze brief is toeg€;stuurd aan die organisaties die zich tegen kernenergie
uitgesproken hebben, of waarvan ':Ie dat al thans vcronderstellen . Deze zijn :
10 energiekommitees, Alg . Chr . Jeugdbond voor natuurstudie , Aktie Strohalm ,
BA6, nVD , BWA , }erken Vrede , Centrum voo r geweldloze weerbaarheid , IKB , LEK ;
1HVON, PSP , PPR , SP, SSKK, Ver Niljcude:fensie , VVDN .

Jlt id~=--~1

\Ie verzoeken de aangeschreven groepen v oor zaterdag as .

met

kameraodschappe~~

Sekretariaat

SKK-~ijme:gn .

im~ ·,

d,~6

groet : __

~

