
Bss:!.sg~oopen tegen kerngewelcl. en aili tairisae. 

VARKLA.RI~G: betreffende de demonstratieve aktie tegen ~raniumverrijking tbv 
kernenergie en kernbewapening. 

Almelo, 7 m~ ~rt 1985, 

Op zaterdag 2 maart 1985 ie een groep van ongeveer 65 mensen van de basisgroepen 
tegen kerngeweld en miltairis~e uit noord en oost neder~and om 8 uur •s avonds 
dJor het zijhek het terrein van Urenco/UCN te Almelo opgekomen.Dit is gebeurd 
om een aantal redenen; om te protesteren tegen kernenergie in het algemeen, 
( i n het kader van het regeringsvoorneaen nieuwe centrales te bouwen) 
---Urenco is een achakel in de internationale kernenergieketen daardoor 

betrokken bij de aanmaak van kernwapens. 
--Urenco negeert een resolutie van de VM waarin verboden wordt grondstoffen· 
uit Namibië te exporteren en/cf te ver~erken. 
--1elferen van verrijkt uranium aan landen die het non-prolifiratie verdrag niet 
hebben ondertekel.\d •. 

Wij vinden deze aktie geslaagd omdat de stilte rond de Urenco/UCN doorbroken is, 
veel aandacht gaat in de media ui t naar de 2 nieu~ te bouwen kerncentrales en de 
afvalverwerking.Ondanks de ttiljoenen vera.lindede bewaki ng bl-ijkt het heel ma.kkelijk 
te zijnhet terrei n ~e betreden . 

~e gehele aktiehad een geweldloos en ordelijk verloop.Dit is van de toen aanwezige 
politie-functionarissen nie~ t~ zeggen. Enkelen daarvan pr~beerden in het ~ilde weg 
men&en in een bu~jo te eleuren,hetgeen enig rumoer veroorzaakte.Gelukkig geen ee-. 
calatie.Echter op het aoment dat de deaontranten op eigen initiatief het terrein 
wild.en verlaten •.1erden zij daartoe belet door de politie die inmiddels gearriveerd 
waa. Op verzoek van ons en na beraad van .de politie werd ons toegestaan het terrein 

te verlaton op dezelfde plek waar we waren binnengekomen. Wij zijn toen per auto 
en te "oet via de openbe.re weg naar een afgesproken plaats gegaan; ·aaar voor dat 
een groep ~chterblijvers bij de ver~;amelplaata aankwam werden zij ingesloten, 
opgepakt en afgevoerd naar hét politieburo te Alaelo.Een aantal demonstranten die al 
in een busje zaten werden op d.e weg naar het centrUil klem gerttden en o::1der escorte 
weggevoerd •• In totaal verdan 24 mensen gearresteerd, ..:aarvan op dat moment door de 
politie onmogelijk was vast te stellen dat het allemaa~ demonstranten waren die op 
het terrein war en geweest o. 

~a verhoor bleek dan ook dat de poli tie l!.et iJlderdaad niet kon aantonen dat alle 
gearreeteerdan op het terrein waren go~eest.EER KWESTIE VAM PURE WILLEKEUR DUS 111 
Van de 24 arrestanten moasten er 17 ·om} uur 'a nachts worden vrijgelaten. 

· ~e overige 7 werden zocls bekend voor openlijke geweldpleging en erfvredebreuk. 
Deze 7 meneen ~ijn op een voor ons vo'lstrekt onduidelijke wijze geselekteerd. 
Bet moge nu bekend zijn dat een enkeling heeft toegegeven op het terrein te zijn 
geweest; op dàt moment in ieder geval niet.Wij vinden de behandeling van de 
arrestanten bc)neden alle peil e:a wel om de volget\de redenen: 
---tijdens 1 van depolitieoptredena bleek i emand gebeten te zijn door een politiehond. 

Op h$t politieburo van Alaelo werd hem op he1•haaldelijke ·~~ ... . 
een doktersbehandelijng te ondergaan. Als argument werd zifp ~~n~• te~t a~~---11 
gevoerd. 'Wi j geven geen doktersbehandeling aan ntJ.mmers' , ~ ~S ~ 
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---het wer,d de eerste dagen systematies ge-::eigel:"d kontakt te hebbeu m,et de keuze
advokaat. Later werdenpiketadvokaten toegewazen.Maar daarmee waren de problemen 
betreft een goede juridische bijstend nog niet van de baan. Dit kwam door het 

·veelvUldig verplaatsen van arrestanten waardoor waardoor het voor de advocaten 
en natuurlijk ook naaste familie, moeilijk was duidelijkheid te krijgen waar 
zij zich bevonden. Het werd zelfs een toegewezen piket-advocate onmogelijk 
gemaakt haar clië~te te bezoeken. 

---Was het al moeilijk voor de naaste :f'g,milie hen te lokaliseren dan was het, in 
eerste instantie, moeilijk een pakke~ af te geven met kleding. Boeken ed werden 
geweigerd. Zeex ongebruikelijk.Zelfs een bloementje werd niet de politie in 
Mijverdal doorgegeven. '1k gooi het toch in de vuilnisbak '• 

Wij protesteren hef·tig tegen dit willekeurige vervolgingsbeleid. 
resumerend: 24 men3en willekeurig opgepakt. 

7 meneen vaatgezet voor onderzoek met een vooralsnog niet hard te 
mak~n e:>.anklacht. 
snelrecht terwijl er geen grote ordeverstoringen te verwachten waren. 
het weigeren van de keuze advocaat. 
bet niet toelaten van een.advocaat. 
de o~duidelijke berichtgeving over de verblijfplaatsen van de arres 
tanten. 
het niet aannemen van boeken en bloemen. 

WIJ KRIJGEN DE INDRUK DAT DE OVERHEID PROBEERT OM MET EEN BARD VERVOLGINGSBELIID 
BE!l' VE..tmET TEGEN DE ONTWIKKELING VAN KE.RNUDGIE Ilf NEDERLAND DE KOP IN TE DRUKKEN • 

DE OVERBEID TRACHT DEMONSTRAftEN TE CRIMnt.A.LISREN IPV INHOUDELIJK IN Tl GAAN OP 
ALTERNATIEVEN V Alf DE ANTI-KERNENERGIEBEWEGING. Bm ZAL ONS IfiE'l TEGDBOlJDD. OM 
VERDER TE GAAN IN ONS VERZET TEGEN DE ONTWIKKELING VAN KERNENERGIE ER DE DAARMEE 
VERBAND HOUDENDE OHWIKKELING VAN KERKWAPENS 

basisgroepen tegen kerngeweld en militairisme 
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