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In Almelg staat een fabriek (UCN} waar uranium wordt verrijkt . Dat uranium dient als brandstof
voor atoomcenLrales; ook voor de drie waarschijnlijk nog te bouwen atoomcentra l es in Nederland.
Met dezelfde technie~ kunnen atoombommen gemaakt worden. Deze UC-fabriek is In samenwerking met
Fng~land en West - Duit~land gebouwd (het zg. Urenco) .
Onlangs is er een besliss1ng geval I en over de uitbreiding van de UC-fabriek .
Wij verzetten ons tegen de verrijking var1 uranium in Almelo om de volgende redenen:

GEVAREN VOOR MENS EN MILIEU
De verrijJting van uranium is nodig voor de opwekking
van atoomenergie. Tegen het gebruik van atoomenergie
z1jn grote bezwaren aan ~e voeren. Atoomcentrales
leveren gro~e gevaren op voor mens en milieu (stralingsen eksplosiegevaar). Daarnaast staat de techniek voor
een aantal onoplosbare problemen (bv . verwerking en
opslag "an radio-aktief afval uit atoomcentrales).
De zeer uitgebreide veiligheidsmaatregelen (tegen o.a.
sabotage) bedreigen de demokratische verworvenheden.
Toch wordt het atoomprogramma doorgezet.

WINSTMOTIEVEN STAAN CENTRAAL
Het atoomprogramma (zogenaamd noodzakelijk vanwege
een dreigende energieschaarste) is grotendeels in handen
van het bedrijfsleven (o.a. Philips, RSV , VMF , in samenwerking met het Duitse koncern Siemens ); bedrijven die
zelf ook veel energie en grondstoffen verkwisten.
Winstmotieven staan bij hen centraa l , de veiligheid van
werknemers en bevolk1ng wordt daaraan ondergeschikt ge·
maakt . Shell . OSM , VMF, RSV en Phi l ips doen aan de
UCN mee; ze betalen echter ni et mee aan de uitbreiding
omdat 1e dat een te riskante onderneming vinden . De
staat draait daarvoor op, met onze bel astingcenten .
Wij betalen dus het atoomprogramma.

WERK VOOR TWENTE: JA! UC NEE!
Voorstanders van de uitbreiding zeggen dat daardoor
in een probleemgebied als Twente werkgelegenheid
geschapen wordt. Echter elke blijvende arbeidspl aats
in de UCN kost ongeveer I miljoen. Bovendien zijn er
grotendeels specialisten nodig die , ook nu al, vooral
•1an bui ten Twenle worden aangetrokken.
'Joor minoer geld kunnen meer mensen werken aM\ de
vervaardiging van zinniger en minder gevaarlijke
produkten .
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ATOOMENERGIE EN ATOOMWAPENS:
EEN SIAMESE TWEELING
De atoomtechniek kan zowel 'vreedzaam' al s militair
geb.•·uikt worden . Via Urenee werkt Nederland mee aan
de ontwikkeling van net gigantische West-Duitse atoomPI'Ogramma . West-Duitsl and groeit daarmee uit tot een
belangrij ke a toomstaa t en kan zelf gemakkel ijker
atoomwapens gaan maken . Met name speel t de uitbreiding
van de UC-fabriek een bel angrijke rol i n het enorme
atoomkontrakt tussen West-Duitsland en Brazilië. Dit
kontrakt omvat de l evering van een komplete atoomtechnologie aan Brazilië . Hierdoor kan een diktatuur als
die in Brazilië een atoombo~ maken .

!;EN NIEUWE VORM VAN UITBUITING
Atoomtechnologie maakt derde werel dl anden verder
afhankelijk van het Westen ; een nieuwe vorm van uitbuiting . Duurzame energi ebronnen al s waterkracht en
zonne-energie zijn er vaak vo lop aanwezig .
Kapitaalintensieve atoomenergie di ent all een de grote
industriëen en komt de bevol king ni et ten goede.

KONTROLE? VERGEET HET MAAR!
Ook het argument dat Nederlandse deelname aan de :Jrenco
het mogelijk maakt om te kontroleren waar het verrijkt
uranium blijft, gaat niet op. Immers , elke kontrole
(bv. via het Non-Proliferatie Verdrag of een speciaa l
verdrag met Brazilië) houdt alleen maar i n dat je kunt
vastSLellen dat er spl ijtstof verdwenen is. Doeltreffende sa nkti es zijn er niet.

•
DHOERSTEUNENOf O~GASISATlES
Anti Ac•rthelds Beweging Nederland
Al•rmgrctp Atoomplannen (G~onlngen)
Alg em•ne Chrlst~lijke Jeugdbond
voor ~atuurstudle
A~t1e Ultracentrifuge Haarlem
H~le Strohalm
Amsterd ~ m~ Energie Komfte~
Algeme~n h~oerlands Jeugdv erbond
Pewegtng Arbeiders Zelfbeheer
Bond van ~et e nschappellj~e
Arbeioers
feaerat1~ van Vormingscentra
Bond v•n Oltnstpllchttgen

BrHi11t KomitPe
voor ~eweldloz~ Wócrbaarneid
Christenen ~oor het Socialisme
Communistis~he Partij v~n Ned e rl ~ nd
En~rg1 e Komltee Zeelind
G~ois Energi e Y.omltee
lntern• t1onale Ko~munlsten Bond
Ker\ en Vrede
C~ntrum

land~lljk Her~ormde.Jeugdr•ad

lnltf4ti e f Komttee
tegen uitbrtldlng UCU
Landelij~e Vere~i~1ng v~n Wereld·
winkels
Limbu r gs En ergie Komite~
Landelijk Overl eg Grondr i den
Land ~ lijk

'i 1VON

Pacifistisch Socl 1 llstlsche Partij
R4dlkilen

PSP jonger en
Politi e ke P~rlij

v ~ n de Arbeid
Prov1ncl ai l En~rgi e Komitee N.8.
SJ • l oom
Soclallst1$Che P•rtij
Stop Kern energie Komilee
Stroomgroep Stop KalkartKernenergie
Twents Energie ~omit e e
Utre chts Energie Komite e
Vereniging Mlll eude.fensie
Vereniging van Dienstplichtige
Mi l H a lren

Pirtij

GEEN UITBREIDING
VAN DE ULTRA-CENTRIFUGE
A~i!ESSKRETARlAAT

LandeliJk Energie Komitee
per ildre s:
2e Wetering~lantsoen 9
AMSfEROA:·I

