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GEEN VREDE MET KERNENERGIE ALMELO 

Kernenergie en kernwapens hebben alles met elkaar t e maken . Ze vorme n same n één 
siamese tweeling. Het Ultra-centrifuge projekt in Almelo speelt een belangri jke 
rol in de verspreiding van kernwapens. Zo kan Pakistan nu een atoombom ontwik
ke l en doordat de Pakistaanse wetenschapper dr. Khan bij UCN/Urenco geheime a
toominformatie had gekregen. 

Maar ook Brazilië, dat heeft geweigerd het verdrag tegen de ve r s preiding van 
kernwapens te ondertekenen , heeft een kontrakt met Urenco voor verrijkt uranium . 
En Urenco is nog steeds druk bezig om nieuwe kontrakten af te sluiten. Gevreesd 
mag worden· dat Urenco , onder druk van een slechte uranium-markt, gaat leve r en 
aan dubieuze regiems, die het verrijkte uranium voor de aanmaak van atoombommen 
kunnen gebruiken . 

Dit moet stoppen! Nederland mag niet meewerken aan de export van grondstof fen 
voor atoombommen . Daarom eisen wij sluiting van de Ultra-centrifuge fabrieken 
van Urenco. 

We roepen iedereen op deel te nemen aan de landelijke aktie "Geen Vrede Met 
Kernenergie" op paaszaterdag 21 april in Almelo. 

Programma : 

10.00 uur INTERNATIONAAL SYMPOSIUN over uraniumverrijking en kernwapen
verspreiding in schouwburg "De Hagen", Schouwburgplein 1, 
Almelo . (Inleiders o.a . uit Engeland : Roger Moody, Dr. Ross 
Hesketh en David Lowry; uit Duitsland: Annemarie Borgmann; 
uit Nederland : Ir . Jvillem de Ruiter, Joop Boer en Thijs de 
la Court) 

16.00 uur MANIFESTATIE op het plein Haven NZ in het centrum van Almelo 
met o . a. theatergroep PROLOOG, circus- totaaltheate r Caprio
len uit Holland, sprekers, muziek en een inf ormatie-markt. 

21.00 uur FAKKELOPTOCHT naar het Ultra-centrifuge projekt van UCN/ 
Urenco . 

Voor mee r informatie en bestellingen van affiches , stickers en buttons : 

KmHTEE "GEEN VREDE MET KERNENERGIE" 
Hammerweg 22, 7671 JA Vriezenveen 
telefoon 05499 - 4657 

Voor de aktie is veel geld nodig . Financiële steun is welkom op giro 5253153 
t.n.v. komi tee ''Geen Vrede Met Kernenergie" te Almelo. 

PAAS ZATE RDAG 21 AP RIL 
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