DEMONSTREERTEGEN
UITBREIDING UCN
24 juni, 13.00 uur, Malieveld, Den Haag (bij CS)
Al maanden lang probeert de regering - van Agt de uitbreiding van de
UCN, de atoomfabriek in Almelo , door te drukken. Er \-rorden zoete
broodjes gebakleen met Engeland,vlest-Duitsland en Brazilië , er 'tvorden
geheime afspraken gem~ akt en besluiten genomen. Achter de schermen
"V/Orden de CDA - kamerleden onder zware druk gezet om hun verzet op
te geven.
De l aatste week vliegen de geruchten ons weer om de oren.
Het lijkt er sterk op )dat het kabinet de UCN gaat uitbreiden en het
verrijkt uranium aan Brazilië leveren - dé uitapraak van de Kamer
lapt van Agt aan zijn l aars, de uitslagen van enquêtes onder het
~olk evenzo . Het grootste ~ee l van het CDA gaat dat pikken.
Wij hebben niet voor niets de machtige demonstratie van
Almelo tot stand kunnen brengen . De meerderheid van het
vol k is tegen de gevaarlijke atoominstallaties,_tegen de
atoomprogramma's van West-Duitsland en Br azilie ,die ons
aan atoombommen te kunnen komen.

4 maart in
Nederlandse
hulp aan de
gebruiken om

Zaterdag 24 juni gaan \'ie demonstreren in Den Haag,maar we gaan niet
naar het Binnenho~ . We gaan,na een tocht l angs de ambassades van de
betrokken landen, naar het hoofd.k\•rartier van URENCO, omdat daar in
werkelijkheid de beslissingen genomen worden.
V.Je gaan niet in machteloze \<TOede demonstreren. We gaan demonstreren
om duidelijk te m~lcen,dat het regeringsbesluit voor ons niet het einde van Àet verhaal is ,maar het begin van een nieuw hoo~dstuk.
Het verzet tegen de UCN en tegen alle atoomplannen zal doorgaan,ook
na 24 juni. Op het ogenbli k dat dit pamflet ter perse gaat is volko men onduidelijkvl wanneer de regering h aar besluit openbaar zal maken,
wanneer het kamerdebat zal worden gehouden,enz. We weten maar eén
ding zeker; onder druk van Urenco gaat de uitbreiding van de UCN door.
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Amsterdams Energie Komitee , p/a 2e Weter~gsplantsoen, r.
tel. 36 327'192, gemeentegiro A 4664
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