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Br onnsto:ff fÜr _1\t omkra.ft\·rcrke; nuch no ch f Ür r!i o 3 i n den ~;i or1 erlnnden zu bnuonden
:'.totakro..ft'trrork e . Mi t <lorsel ben Technol ogi e kÖnncn At ombomben her gcstell t \'v'crc:en.
Die UC- Fnbri k ,.,ir l zusrunnen t:li t <.~er BRD uncl !::nglnnè ~eba.u t (eog. Ur cnco) . Vor
kurzom wurdo di o V0r grÖ ssorung 'er UC- Fnbrik beschl osscn:) \IJ ir leiaten Hülcrotan<~
goc;on d i e Uranunr<)ich orung i n /.lr.tol e ~u s folGcnc~cn Grünc~..:n :
" GEF.\IIREN FUR t•1ENSCil U1ID UI<1\VELT "

1 . Urnnn..'î.roich erunr; ist nÖ ti g fÜr <li o Erz ougung von i~.t omcnore; i c . Gogen r1cn G..:brauch von i. t onenor g i e s i :nc! t;r oosc Be:1cnken vorzubrincenj) :. t ookraft\orurke
prot~uzi~ron r.;roosc Gofahrcn f\.1r Henach und Ur.n.,rcl t (Stl•nb.J.en - unt! Explosionor,c fahr)" Die: l·Jissenschc.ft st0ht vor c invr Roi ho unlÖsbarer Probl onon (z. n .
lio \Jio ,cl·c.ufbvrci tung und Lo.{;crung v,)i'l r mli o:U<tiver.1 ,\bfall nus J.tomnnl.:li-;en) •
Di e storken Sicher he i tst:lttssnoht:Jen (z . B. g0gcn Snbot ... ge) boelrollen c:io l~ e!jokro.
tischcn ~rrunr;c-ns ch:-.ften . Tro tz .~~m ,.,ir t~ dns .·.t onpr ogr.:-:::u:J c:urchccs-. tzt .
11
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ST:JIIT AN ZENTRALEE STELLE"

2 . D.-.s fltonpr oe;raom (f'.ng . nott-Iend is vTC~on .;..iner ~ ro!'lcnt,ur ;'Enl..r g iekri:::.e")ist
grÖsst ont c ils in -~ en Ifó.nc!on .~er ..::>ctrc i ber (Phillips , RSV , V~1F i!1 Zus-u'tne!!":r bci t
uit do~:t t~eutschen Si omons - Konzvr n) . Di es sin<l Betr e i her , ~ie selher ••ner g i e +
Rohst offe vcrsch....,en<!on . Go\'linn'lenken steht 'bbci bei ihnen zontruJ. , ' i e Sicherheit .~ur f.rboi ter un~: l cr BevÖl kerunc: tdr ·! lli esen Ziel untorgoür t~not . Shell,
DSH , VHF , RSV uml Phillips s i n<! an L~er UCN betoilit;t ; Siv b~.:z:ilil cn nber nicht
fÜr ~li o Ert'ICi terung , _11rc il s i c <.:s zu riskunt fim!en ~
11
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3 aBcfÜr\'mrter r1es .:nlöb uus c~c:.:r UCN behc..uptcn , t~caa c!a.<lurch in cinon 10 Prol· lcrJ._·obi c t
wie '.J:wentc t.r bci tsplÖ.tzc geschaffcn \<rcr 'l en. Jc<:cr f~o r fcst0n :.r bei t opl ë.t zc
kost e t bei ncn 1 Mill . Gulden . J.\ us::;,·:r den tver,1on ooreits j etzt s c hon crösst-JntoilB Spezioli sten beschnf ti ~t , c:i e von ::tusserhclb Twente oi ngostcllt vTer ~on .
FÜr t·wniger Ge:.l c! kÖnncn neh.r i'lcnsc hen nn (:er llerstcllung von sinnvollcron
und \veni ger gofllhrlichcn Pr odulden i n Tt·1ente ::.rbei ten .
" •j.TOMTECHNOLOGIE UND J'.TOHH/,FFEN :

SI~'J·i~~SI ~ CHE

Z\viLINGE 11

iFrie 1.lich 11 cls '"\Uch r:lili t(~risch .:tnGe\;rc!l :.:t
worden . Uber <:i e Urenee c.rboi tet c: i e rier~erlë.n ~en nn :er Entvticklung ·- i ncs
r,i santischen :.tomprocrnr.nîlS üer BRD mi t . Di <.; BRD entwiekol t si eh c!oclurch zu
oincm wi chti gcn ,\t oostn:'.t U!l<l k:mn ocl bcr cinfnchor •. t ocnmffcn herstellen .
Vor nll eo spiel t c;ie Ert·r .. i t crung ~'.er UCN ...:i ne zer-trnlo Bolle bei den onornen
Bxporta.uftr~gon von Br~oili cn un ..~ ·.er BRD. Di<.:sc .iuftr:~ge umfr-.ss en •1ie Liefcrung oi ncr kompl et ten :. t omtechnol ogie an Br .~LS ilion . H i cr(~urch k nnn c i ne
Dikta.tur wie Br a.silien d i e ,',tonbonbe herst e llen.

4 . Di e :.t cntechnc,los i e k{';nu sot.rohl

1

"EIN:::-: NEUL FORM VON /"USBEUTUNG11
Atouto chnolo[~ i c r:l\'.cht c1.i o Lnnder t1er ll 3 . '.!elt" \-Tvitcr r.bhro.ngi g voru t·/cc t en ,
e i no nouc For n ven Ausboutung . Kapit.:üintcnoive :1.t onwirts chnft k -:1r.tut "'.l.lein
lcr ~rossen Industri e zugute un.' (' ior~t nicht den I n terosoen clcr BevÖlk~r uns .
1:-.nafristige Enor c;iequcllen vtie \'J~sr;crkraft und Sonnonener6 ie sim1 :~uoreichend

5. Di u

vorhc.n.~..;n o
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6 • Auch clas t.rgumen t , c~nsc rli c Bcteili e;ung c~er Nio c~e rl:iml c nn <~or UCN <.. i nc

Kontrolle cr!7!Ö{3licht ii.ber d0n Ver bleib cles fmc;c reichcrton Urnns , ~uch .li e:s
:~rc;uoent sti mnt n ich t . Jer!e Kontrolle ( z . B. Über rlon l',t oJ:-nmffensporrvertrag
o '~r Übcr ei ncn spe zi ellen Vcr tr"G ~i t Br "silien) hcclc' .""" ,..;_ , ''ftde '1'~
c;os t ~ll t wird , c.lnss spnl tbc.rc S t offe verschwunt1en sine
'.:ili P]HïtPJl~ ~Ç t .l?~n ~n
c~ngegen c;ibt es nicht .
---~KEINE ERHEI TERUHG D:::::R ULTRI.ZEr!TRIFUG:::
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ln Almelo staat een fabriek (UCN) waar uranium wordt verrijkt. Dat uranium dîent als brandsto f
voor atoomcentrales; ook voor de drie waarschijnli j k nog te bouwen atoomcentrales in Nederland.
Met dezelfde techniek kunnen atoombommen gemaakt worden. Deze UC-fabriek is in samenwerking met
Engeland en Wes t -Duits land gebouwd (het zg. Urenco) .
Onlangs is er een beslissing gevallen over de ui tbr eiding van de UC-fabriek.
Wij verzetten ons tegen de verrijking van uranium in Almelo om de volgende redenen:

GEVAREN VOOR MENS EN MILIEU
De verrijking van l.lranium is nodig voor de opweKking
va n atoomenergie . Tegen het gebruik van atoomenergie
zijn grote bez1~aren aan te voeren. Atoomcentrales
leveren grote gevaren op voor mens en milieu (stralingsen eksplosiegevaar). Daarnaast staat de techniek voor
een aantal onoplosbare problemen (bv. verw~rkîng en
opslag van radio-aktief afval uit atoomcentra l es).
De zeer uitgebreide veiligheidsmaatregelen (tegen o.a.
sabotage) bedreigen de demoktatische verworvenheden.
Toch wordt het atoomprogramma doorgezet .

WINSTMOTIEVEN STAAN CENTRAAL
Het atoomprogramma (zogenaamd noodzakelijk vanwege
een dreigende energieschaarste) is grotendeels in handen
van het bedrijfs l even (o.a. Philips, RSV, VMF, in samen~lerking met het Duitse koncern Siemens); bedrijven die
zelf ook veel energie en grondstoffen verkwisten.
Winstmotieven staan bij hen centraal , de veiligheid van
werknemers en bevolking wordt daaraan ondergeschikt gemaakt . Shell, DSM, VMF, RSV en Phil ips doen aan de
UCN mee; ze betalen eenter niet mee aan de uitbreiding
omdat ze dat een te riskante onderneming vinden. De
staat draait daarvoor op 1 met onze belastingcenten.
Wij bet~ l en dus het atoomprogramma.

WERK VOOR TWENTE: JA! UC NEE!
Voorstanders van de uitbt·eiding zeggen dat daardoor
in een probleemgeb1ed als Twente werkgelegenheid
geschapen wordt. Echter elke blijvende arbeidsplaats
i!l de UCN kast ongeveer 1 miljoen. Bovendien zi jn er
grotendeels specialisten nodig die, ook nu al , vooral
van buiten Twente worden aangetrokken.
Voor mi'nder g.eld kunnen meer mensen werken aan de
vervaardigi~g van zinniger en minder gevaarlijke
produkten .

QNOE~STtUNENDE

ORGANISATIES
Anti Apirtheids Beweging Nederland
Alarmgroep ALoomp1anne·n (Groningen)
Alge•ene Christelijke Jeugdbond
voor Natuurstudie
Aktie Ul~ratentr1fuge Haarlem
Aktie Strohalm
Amsterdams Energi~ komrtee
Algem ee n Nederlands Jeugdverbond
Beweging Arbeiders Zelfbeheer
Bond van Wetenschappe lljke
Arb eiders
~ederatie van Vormingscentra

Bond

v~n

Di enstplichtigen

ATOOMENERGIE EN ATOOMWAPENS:
EEN SIAMESE TWEELING
De atoomtechniek kan zowel 'vreedzaam' ·als militair
gebruikt worden. Via Urenco werkt Nederland mee aan
de ont1~.ik.keling van het gigantische West-Duitse atoomprogramma . West-Duitsland groeit daarmee uit tot een
belangrijke atoomstaat en kan <elf gema kkelijker
atoomwapens gaan maken. Met name speelt de uitbreiding
van de UC-fabriek een belangrijke rol in het enorme
atoomkontrakt tussen West-Duitsland en Brazi I ië. Dit
kontrakt omvat de levering van een komplete atoomtechnologie aan Brazilië. Hierdoor kan een diktatuur als
die in Brazilië een atoombom maken.

EEN NIEUWE VORM VAN UITBUITING
Atoomtechnologie maakt derde wereldlanden verder
afhankelijk van het Westen; een nieuwe vorm van uitbuiting. Duurzame energiebronnen als water kracht en
zonne-energie zijn er vaak vol op aanwezig .
Kapitaal intensieve atoomenergie dient all een de grote
i ndustriëen en komt de bevolking niet tel) goede .

KONTROLE? VERGEET HET MAAR!
Ook heL argument dat ('lederl andse deel name aan de :Jrenèo
het mogelijk maakt om te kontro 1eren waar het verrijkt
uranium bl ijft, gaat niet op. Immers, ·el ke kontrole
(bv. via het Non-Proliferatie Verdrag of een speciaal
verdrag met Brazilië) houdt alleen maar in dat je kunt
vaststellen dat er splijtstof verdwenen is . Doeltreffende sánkties zijn er niet.

BrHilië Komite e
Centr um voor Gewe 1d 1oze Weerbaarheid
Christenen voor het Soci alisme
Communistische Parti j Vin Nede rl and
Energi e Komitee Zeeland
Goois Energie Komltee
Intern ationale Kommonisten Bond
Kerk en Vred e
Landelijk Hervormde ~ eugdraad
La ndelijk Lnitlatfef Komftee
tegen u1tbreiding OCN
Landeiijke Ver eniging van Wer e ld ·
win!<els
Limburgs Energie Komttee
Landelijk Overl eg ~rondr~den

NIVON
Pacifistisch Soc i al istische Partfj
PSP jonger·e n
Politieke Part ij Rdd Jkal en
Parti j Vin de Arbeid
Provinci~il Energie Komttee ~.B.
Sjaloom
Socialistische Partij
Stop Kernenergie Komitee
Stroomgroep Stop Kal kar / Ke rnen erg i e
Twents En erg ie Komitee
Utrechts Energie Komit ee
Vereniging Mili eudef ensie
Vereniging van 01enstpl1cht1ge
Mi1itaJren

GEEN UITBREIDING
VAN DE ULTRA-CENTRIFUGE
AKTIESEKRETARIAAT
Landelijk Energie Komitee
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