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Rond het middaguur verzamelden zich 30 mensen voor de Russische ambassade met 
spandoeken en borden. Met deze picket-line wilden we uiting geven aan onze afschuw over de 
aanslag van een groep nazi's op een actiekamp van o.m. Ecological Wave of Baikal en 
Autonomous Action bij Angarsk in Siberië. Daarbij kwam Ilja Bordaenko (21) om het leven 
en hebben tenminste negen andere activisten zware verwondingen opgelopen. 

Rond het middaguur verzamelden zich ongeveer 30 mensen pal voor de Russische ambassade met 
spandoeken en borden zoals hier te zien op de foto ' s. Met deze picket-line wilden we uiting geven 
aan onze afschuw over de aanslag van e~n groep nazi's op een actiekamp van Ecological Wave of 
Baikal, Autonomous -

~ Action en andere groepen 1 

tegen de 
urani urnverrij kingsfabrie 
k bij de stad Angarsk in 
Siberië. Daarbij kwam 
Ilja Bordaenko (21) om 
het leven en hebben 
tenminste negen andere 
act i visten zware 
verwondingen 
opgelopen. 

Roy van het 
sol idariteitsfonds 
XminY, dat een aanvraag 
van de organiserende 
groep voor financiële 
steun honoreerde, 
verte.lde tijdens de manifestatie over de contacten met de activisten. Recente informatie is om 
vanzelfsprekende redenen nauwelijks beschikbaar. Ze zijn op dit moment moeilijk bereikbaar. 
Vandaag hebben ze een actie georganiseerd in Angarsk. Naar verluidt hebben ze aangegeven het 
actiekamp voort te zetten op een andere plek en hebben ze een uit eigen gelederen een groep 
geformeerd die toeziet op de veiligheid van de deelnemers aan het actiekamp. 

Henk van de stichting Laka vertelde over bet waarom van het actiekamp. Het actiekamp is bedoeld 
als protest tegen het verrijken van uranium voor de productie van brandstof voor kerncentrales. 
Angarsk is één van de vijfuraniumven·ijkingsfabrieken van de Russische firma Tenex, één van de 
grootste uraniumverrijkers ter wereld. Tevens is hun protest gericht tegen de voortdurende dumping 
van verarmd uranium (het bijproduct van uraniumverTijking) door de Brits-Duits-Nederlandse firma 
Urenco sinds 1996. De lokale bevolking wordt daardoor opgezadeld met radioactief afval met een 
levens duur van honderdduizenden jaren en dat bovendien wordt aangeleverd in de vorm van 
uraniurnhexatluoride of'hex' . Deze roestende vaten liggen opgeslagen in d~ open lucht. Bij lekkage 
kan het gasvormige hex dodelijke slachtoffers veroorzaken tot vele kilometers in de omtrek van de 
locatie. 
Hun strijd is onze strijd. Tegen fascisme. tegen nazi's: en tegen kerngeweld. Kernergie kan alleen 
gedijen in een politiestaat. Daarom: procedeer mee tegen de geplande verdere uitbreiding van 
Urenco in Almelo (daarover straks meer op fndymedia): niet nog meer kemlai'iîiiä~]l 
andere locaties van Tenex in Siberië. ~ ~ 
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