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Tijdens de vergadering werden de onderstaande kom
missies in het leven geroepen. Zij zijn verant
woording verschuldigd aan de Voorbereidende Verqa
dering. Deze kommi88ie8 zijn : propaganda, demon
strat1eleiding, vervoer , formaliteits- en verken
ningBwerk , juridisch advies, technische- en EHBO
hulp, kultuur, sprekers, ordedienst, kontakt Duits
land, perskontakten.
Het Landelijk Aktie Sekretariaat zit op het 2e Wete

ringsplantsoen 9. 020 - 221366.
Deze kommiS8ies zullen op korte te~ijn bij elkaar
komen. Koördinatoren zullen uit hun midden worden
gekozen. Mensen hebben we echter meer dan ooit no
dis. Geef 1e op bi1 het Landeli1k Aktie Sekretari

aat voor een van deze kommissies.
De k05rdinatievergadering krijgt haar taakomschrij
ving van de Voorbereidende Vergadering en zal daar
ook verantwoording aan verschuldigd zijn. De eerste
vergadering hiervan zal door het Landelijk Aktie
Sekretariaat worden voorbereid.

Stemrecht hebben die organisaties die zich a) achter
het manifest hebben geschaard, b) aktief meewerken
aan de organisatie, c) een achterban vertegenwoordi
gen, en d) in principe op de vergadering van 15/12
aanwezig waren .
Deze doet volgens de Voorbereidende Vergadering
recht aan de struktuur van de beweging (grote ver
scheidenheid aan politieke achtergronden en doel

stellingen) en zal daarbij zo goed a18 niet aan
slagvaardigheid hoeven in te boeten. Iedere orga
ni . a t i e heeft AAn .tem. De Voorbereidende Vergade
ring zal als taak hebben het nemen van belangrijke
beslissingen zoals plaats en tijd van de demonstra
tie, inhoud van de oproep, goedkeuring van de deel
taken en de uitvoerende kommissies, wijze van de
monstreren en het voeren van de politieke en stra·
tegische diskussies.

Nadrukkelijk werd er nog eens gewezen op de noodzaak
van een goede en breed opgezette informatiekampagne .
Vooral in '1"Vente zal het Twents Energie Komitee een
belangrijke taak hebben in de voorlichting en mobi
lisatie van de Twentse bevolking .
Om de besluitvorming van de demonstratie en de voor
bereidingen daarvoor in zo goed mogelijke banen te
leiden, werd de vol ge nde demokrati8che besluitvor
ming.structuur unaniem aangenomen.

UTRECHT, IS december 1977. De be.li••ing 18 ge

vallen. Op 4 maart 1978 zullen in Atmel0 vele
duizenden teqenstanders van het UCN-projekt demon-

~8treren. Tot die tijd %.1 zowel op landelijk, re
gionaal a18 op lokaal nivo een breed opgezette 1n
formatlekam~.9ne van start gaan. Voo r dit doel zal

speciaal een Almelo-Aktiekrant verschijnen in een
oplage van minimaal 100.000 exemplaren.
Aldus besloten SO afqevaardlgdep van zo'n 35 (van
de Sa) organisaties die het Almelo-Manifest onder

tekenden. Op deze Voorbereidende Vergadering waren
ook afgevaardigden van de Duits. Bürqerinitiatieven

uit ESBen, Ragen, Ahaus/Greneu en Aken aanwezig.
OVer een aantal zaken kon op deze ver gade r i ng nog
geen definitief standpunt worden ingenomen. Het
bleef bij het meest noodzakelijkel het opzetten van
een goede organisatie. Over de demonstratie werd het

volgende besloten.
De Voorbereidende Vergade r i ng saat ervan uit dat het
een vreedzame internationale demonstratie gaat wor~

den. en dat de demonstratieaanvrage wordt 9oedge-

~

ATTENTIE' Ond e r embargo tot 23 december:

de da tum v an de demonstratie NIET



2
bij het verzet tegen de bouw van e~n ultra centri
fuge in Gronau en een zgn.c "Zwischenlager" in
Ahaus, net over de' grens bij Almelo.

De volgende bijeenkomst van de Voorbereidende Ver
gadering zal plaatsvinden op zaterdag 7 januari,
tussen 11.00 uur en (uiterljLjkl 16.00 uur.
De plaats zal nog nader bekend worden gemaakt.

GEEN UITBREIDING VAN DE ULTRACENTRIFUGE

Het ~LO BULLETIN is een gezamenZijke uitgave
van hetLandelijk Energie Komitee en het Brazilië
komitee.
In het Lan~eiijk Energie Komitee ~eFken de voZgende
oFganlsaties samen: VeFeniging MiZieudèfensie,
Stt'oomgFoep Stop KeFneneZ'gie/KaZkaF, Aktie StZ'o
halm. NIVON. VWO, Gezamenlijke EneFgiekomitees
Zuid NedeZ'Zand, PPR en PSP

DoeZ vanhet Almelo Bu~Zetin is om aZle ZandeZijke. c

Z'egionahen pZaat,eUjke gZ'OJlpen die zich veZ'll8t
ten tegen de uitbZ'èiding van de UCN in AZmeZo.
op de hoogte te houden van t'ecente ont~ikkeHngen.

De inho~d bestaat uit aktie-infoZ'matie, poZitieke
ont~ikkeZingen en achteZ'gZ'ondmateFiaaZ.
OVèZ'name van aZ'tikeZen staat natuut'Zijk vZ'ij;
bijdFagen zijn ~eZkom.

Aan dit nummeZ' ~et'kten ~eeF veZe mensenmèe.
sommige van hen tot diep in de naèht.
EindFedaktie en ko~Z'dinatie: Dave van Ooyen en
Pie tel' LammeZ's •

LANDELIJK AKTIESl!:KRETARlAAT: 2e Weteringplantsoen 9
AMSTERDAM.
tel, 020 - 221369

Giro: 35.67.199 t.n.v. LEK, ~terdam, o.v.v. Almelo

ONDE~STEUN ONZE EIS: GEEN UITBREIDING VAN DE
ULTRACE~RIFUGE IN ALMELO

BELANG~IJK-BELANGRIJK-BELANGRIJK-BELANGR!JK-

REKTI1!'LKATIE

In het vorige ALMELO-bulletin werd opgeroepen
tot een landelijke vergade....ing op 22 december
van alle plaatselijke aktiegroepen.
Deze vergadering GAAT NIET DOOR.
Vanuit de Voorbereidende Vergadering is de wens
geuit de aktie reqionaal op te zetten en te ko
ordineren. Daarom zal op verSchillende plaatsen
in Nederland op korte termijn een bijeenkomst
worden georganiseerd. Elders in dit bulletin
staat daarover meer.

REGIONALE VERGADERINGEN
De volgende regionale kontaktadressen zullen
op of omstreeks i3 december een vergadering
organiseren waarin de regionale en plaatselijke
infQ,rmatie- en mobilisatiekampagnes zullen
worden voorbereid. Op deze vergadering zalo.a.
de verspreiding van de ALMELO-AKTIEKRANT (derde
Energiekrant) plaatsvinden die dan net van de
pers is.
Bij het ter perse gaan van dit nummer waren al
leen de definitieve data en vergaderplaatsen
bekend van de volgende steden:
NIJMEGEN 23 december 20.00 uur

PMV centrum, Guyotstraat 11
ARNHEM 23 decembeJ:' 20.00 uur

Wereldwinkel, Kortestraat 20

Bel zelf voor datum en plaats naar een van de
volgende Energiekomitees:

T~S ENERGIE KOMITEE
De Wetstraat 49"
Hengelo 05400 - 25533
ENERGIE KOMI'1'EE ZEELAND
Dam 47-49
Middelburg 01180 - 27749/25347
PROVINCIAAL ENE~GIE KOMITEE NOORD-BRABANT
Cobbenhagenlaan 552
Tilburg
GOOIS ENERGIEKOMITEE
Frans hals laan 25
Hilversum 035 - 41083
LIMBURGS ENERGIl!: KOMITEE
Brusselsestraat 92
Maastricht 043 - 12213
STOP KERNENERGIE KOMITEE
J'.W. PasstrÇlat 65
Nijmegen 080 - 225408
UTRECHTSENERGIEKOMITEE
Oude GRacht 36 .
Utrecht 030 - 310371
AMSTERDAMS l!:NERGIE KOMITEE
pla 2e Weteringplantsoen 9
Amsterdam 221366
ALARMGROEP ATOOMPLANNEN/DNA:GRONINGEN
Radesingël 3
Groningen 050 - 124900/124587
AK'1'lE ULTRACENTRIFUGE ALMELO
Kel1oggstra~t 91
Haarlem 023 - 339865
STROOMGROEP DEN HAAG E.O.
pla WereldwInkel
E1andstr~at 192
Den Haag 070 - 6300S6
STROO~GROEP ARNHEM
ander angs 112
Arnhem 085 - 450564

De ALMELOKRAN'1' bevat achtergrondartikelen
als nadere uitwerking van het manifest.
De krant zal in een oplage van meer dan
100.000 .door het hele land verspreid worden.
Pe prijs voor aktiegroepen bedraagt 17 cent,
bij hoeveelheden van minder dan 500 20 cent.
Te beste~lenblj het Landelijk Aktiesekretari
aat, 2e Weteringplantsoen 9, ~terdam, teil
020 - 221369, of bij êênvan bovenstaande
adressen.
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HERVORMD MODERAMEN:

UCN-project
even onherroepelijk
als kerncentrales
Bet __de .............•
de kerk lsv mealn.. dat ook _
.tJl&ra-Cent.lfu_roject In AIme
... eeD f .....Ie.. wu. unnlUIII
wentt verrIJkt dat wonlt p""'lkt
...kaiId8tof v_ ,,-",,&raleo.
te 1leaIeIoetIen Is als eeD ..........

roepeIlJke IIesIllliuCop de wec
.....~Ie.Vauddrdat
__van mealuc lsdat
de uiUlreldlnll _ de fa"rIek. vall
de ~lIleIIteIenaarde_
merdIIefaae.eveuc-d vah ........
_ ........ vau deS7ftOdeaàa de
reprIq l>eslllliapn_kern
...e..te t_'Jaar u.lt teatellen en
... funda_teIe diaeauleop
touw te)letten over .11ev-. en
te_ van de enercl_lnnlac
«-1IliddeI v..............1_..

Dit zeilt de secretaris van de Raad
YOQr zaken van overheid en.sa
menleving van de hervormde
kerk. cis.J. van Veen.
lIil_akte deel uit van een af
vaardiging van kerkelijke organi
saties. die vori.., week met enkele
leden van de CDA-fràctie In de
Tweede Kame. heeft gesproken
over het UCN-p.oject, dat zoals
bekend één van de punten van beo
spreking ls.ujdens de kabinetsin·
fó.matle.

De organisaties, te weten de com
missie Ontwikkelingssamenwer
king van de preformeerde ker
ken, de Nederlandse missieraad.
Pax Cl\risti en de hervormde
kerk. maken zich zor..,n dat de
uitbreiding van.het UC~-project
er bij de'kabinetsformatlé tussen.
door zal glippen.
Volgensds, Van Veen zit de zorg
vooral in het feit. dat er een heel

duidelijke koppeling is tuasen de
uraniunfverrijking en de ver
spreiding van kernwapens. Het
verrijkte uranium zou ook gele
verd gaan worden -aan Brazilië.
dat het verdrag tegen de versprei
ding van kernwapens niet beeft
.getekend, Minister Van der Stoel
vari buitenlandse zaken heelt wel
geprobeerd garanties te krijgèn
van de Braziliaanse regl!ring.
maar hoewel dat land'zegt niel·te
streven naar het bezit van kem
wapens, hoUdt het de optie open
een kernwapenstaat te kunnen
worden. Brazilië~ftoverlpRS
voldoende andere energiebron
nen. die bovendien goedkoper zijn
dan kernenergie.
Ds. Van Veen wilster OP.dat Ul
tracentrifuge Nede.land.dat deel
uit maakt van Urenco, waarin
West-Duitsland, Nederlanden
Groot-Brittannië samenwerk~t
geen contractbreuk pleegt als

VCN Almeloniel wordt. uitee
breid. Er zijn tot 1981verplichtin
gen waaraan.men kan voldoen.
Bij een besluit lot uItbreidin. pas
seert UCN een wissel. waarna het
uiterst moeilijk wordt van het
project af te komen.
In het gesprek met de kerkeiljke
organisaties hebben de leden van
de CDA-fractie g\!enconc~toe
~ingen gedaan. Er ls overmeer
dan de VCN alleen ppraal Zo
heeft ds. Van Veen erop..,wezen,
dat zonde. bewusteelhlek over
kernenergie en over teeh""'ogie
in het algemeen. de teehnoiOSie op
autonome wijze haar ga... gaat en
zelf haar ethos bepaalL
aet publieke debat. dat de her
vormde synode heelt ,evraaJd.
zal aan de vra..,n van ethiek IJ'Ote
aandacht moeten besteden.
Intussen heeft de voorzitter van
de Algemene Energieraad. i•..
Oele. pUid.voorslëllen tê willen
uitwerken om te komen tot scena
rio's over versc:hillende soorten
van energiewinning eride maat
schappelijke consequenties van
bepaalde niveau's van energiever
bruik. met alle gevolgen en risico's
die aan de verschillende keuzen
verbonden zijn. Daarover zou de
publieke discussie moeten gaan.
Volgens ds. Van Veen moet de tijd
die er ~,voordat er beslissingen
OVermeer kerncèntrales in Ne
derlallél worden aebouwd <Vol
..,ns~ Vyl kandàt nl>C vier
jaar duren) voor de principiële
discussie benut worden. Het heeft
weinig %In.beslissln..,n uit te stel.
!en en verder niets te doen. net zo
mln als het zin heeft grote discus
sie op touw te ""tten maaronder·
tussen beslissende stappen te ne
men.

Kees WaaRmee.ter

OP DE FIETS NAAR ALMELO.

Om energie te besparen(efi dus kern
energie overbodig te maken?) hebben een
aantal mensen van het Goois Energie
Komitee het initiatief genomen om per
fiets naar Almelo te gaan. Zij roepen
alle mensen, die zich op de route Hil
versum - Almelo bevinden en die even
eens van plan zijn om op deze wijze
naar Almelo te trekken, zich op te ge
ven bij het Goois Energie Komitee,
Postbus 1280, Hilversum, tel 035 - 14533

of 02159 - 14606.
Er zal een groots peleton vanuit het Gooi
vertrekken dat onderweg moet aangroeien.

• • • • • • • • • • • • • • •
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WORLD INFORMATION SERVICE ON ENERNGY

Begin volgend jaar zal in Amsterdam een infor

matiecentrum worden opgericht, wèlke als in
ternationaal informatie/koördinatiecentrumzal
gaan fungeren op het gebied van (atoom)energie

vraagstukken. Dit werd in principe besloten op
een grote voorbereidende vergadering in Brussel
op 28 november j.l.. Het zal verder gaan onder

de naam~
De oprichting van dit buro waar al lang op inter-

nationaal nivo over wordt gepraat, is de' reaktie

op de internationale werking van industrie en re

geringen, de machten die de ontwikkeling van a
toomindustrie krachtig stimuleren. Voor de anti
kernenergiebeweging is het daarom de hoogste tijd
om internationaal de uitwisseling van informatie
en ervaringen slagvaardig te organiseren en daar

mee onze akties effectiever te maken en beter
te koördineren.Hierbij is het de bedoeling om geo

grafische, taalkundige en politieke barrières te
doorbreken. De voornaamste funktie zal zijn dienst

verlening en uitwisseling van aktierelevante in- I
formatie. De staf zal vermoedelijk uit 5 leden be-

staan.

HET DZWISCHENLAGER" IN AHAUS (BRD)'.

Onlangs hebben de ministers van I'Volksgezondheid en
Milieuhygiëne" en van "Sociale Zaken", Mevr. Mr. I.

Vorrink en Drs. J. Boersma, en de Minister van Bin
nenlandse Zaken van de BRD, Prof. Dr. W. Maihofer
besloten tot een overlegregelirtg in zake de bouw
van atoomcentrales in het grensgebied. Belast met

de uitvoering van deze overlegregeling is een Neder
lands-D~itse kommissie: om de veiligheid van de be
volking aan weerszijden van de grens te verzekeren
en om milieuschade te voorkomen. Prachtige doelstel
lingen, maar men kan zich afvragen wat er in de

praktijk van terecht komt. zo bleek men in Winters
wijk "officieel" van niets te weten toen uitlekte

dat er in Ahaus, net over de Nederlandse grens, een
"Zwichenlager" gebouwd gaat wordèn (zie het Dagblad
van het Oosten van 23. en 25 november 1977).

aet "Zwichenlaqer" moet opslaqfaciliteiten biéden

voor de opgebruikte brandS'to.fstaven uit West-Duitse
atoomcentrales. Deze brandstofstaven, die gebruikt
worden voor de energieopwekking in atoomcentrales,

Zijn .na verloop van tijd opgebruikten dienen ver
vangen te worden dOor nieuwe. De opgebruikte brand-

stofstaven zijn gevuld met hoogradioaktieve sub
stantiés (o.a. plutonium) en dienen te worden opge

slagen om iets van hun radioaktiviteit te verlie-

zen alvorens verder re worden getransporteerd naar
een opwerkingsfabriek waar men o.a. het plutiniumer
uit haalt.

Het is wel bevreemdend dat de officiële instanti~s

blijkbaar van niets weten over het "Zwi'schertlager"
in Ahaus, terwijl het 'Bürgerinitiative in Ahaus en
het Landelijk Energie Komitee in Amsterdam al ge

ruime tijd op de hoogte waren, en de gevaren van dit

"Zwl$chenlager" al op een rijtje hadden staan o.a.:

~) Het "Zwischenlager" is na twee jaar vol, dan

moet er een niuwe worden bijgebouwd of het oude wor
den uitgebreid., Omdat het nog niet duidelijk is of
er ooit een oplossing wordt gevonden voór de. defini

tieve opslag van atoomafval (ge.en schijnoplossingen

als het dumpen in zee of de opslag in zoutlagen),

omdat niet vaststaat dat de opwerkingsfabriek die

de West-Duitse atoomindustrie in Gorleben (nabij de
grens met de DDR) wil bouwen ooit zal funktioneren,

bestaat het gevaar dat het "ZwisChenlager" in Ahaus

een permanente vuilnisbak wordt voor atoomafval waar

men geen raad mee weet. De opwerkingsfabrieken die
tot nu toe in andere landen in gebruik zijn gesteld,
funktioneren allerbelabberds met voortdurende defec
ten en bedrijfsstoringen waarbij ook radioaktiviteit

in het milieu weglekte (La Hague en Windscalè).

~) De brandstofstaven worden in een bekken onder wa
ter opgeslagen. Het water dient als beschermend fil

ter tegen de radioaktieve straling maar het is on
vermijdelijk dat kleine hoeveelheden radioaktiviteit

toch in het milieu vrij komt. Hoewel deze geringe

hoeveelheden radioaktiviteit vallen binnen de toe
laatbare dosis, is deze voor de mens niet zonder ge

vaar. Men heeft nl. vastgesteld dat kleine hoeveel
heden ~adioaktiviteit zich in dè natuur kunnen opho

pen waardoor de uitwerking ervan wordt versterkt en
toch gevaarlijk ~an worden. Dit gevaar geldt vooral

voor de' mens omdat deze aan het einde staat van de
voedselketen.

1) Door het verval van radioaktieve stoffen kan zich

een intense hitte in het "Zwischenlager" ontwikkeJ,.en.

Daarom is het noodzakelijk te zorgen voor een perma

nete koeling van het water. Valt door een technische
of menselijke falen het koelsysteem uit dan zou het

water in korte tijd volledi9 verdampen. De omhullingen

van de brandstofstaven zouden wegsmelten en daarmee

zQU een grote hoeveelheid radioaktiviteit in het milieu
vrij komen. Gelukt het niet de .schade snel ~e, her
stellen dan zou zich tot in een omtrek van 100 kilome

ter radioaktiviteit verspreiden, in hoeveelheden die
schadelijk of .dodelijk zijn voor al wat leeft.
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ONDERSTEUNENDE ORGANISATIES.

Misschien is het toch niet zo bevreemdend dat de of
ficiële instanties van niets schijnen te weten, im
mers de regering van de deelstaat Nord-Rhein-West
falen heeft zonder meer de plannen. van de "Deutschen
Wiederaufbereitungsgeseilischaftfür Kernbrennstof
!!a: (zie oo~ Almelo-bulletin no. 2} ondersteund. De
aanvraag voor de bouwvergunning is in alle stilte
inged'iend.
De bevolking en het gemeentebestuur van Ahaus zijn
niet van te voren hierover op de hoogte gesteld of
geraadpleegd. Het z9veelste bewijs dat het West-Duit
se atoom~roqrammaalleenkan worden doorgevoerd als
niet al te subtiel met het begrip demokratie 'wordt
omgesprongen.

Behalve tot een "Zwischenlager" in Ahaus is ook het
besluit gevallen tot de bouw van een Ultra Centrifu
ge fabriek in Gronau (onafhankelijk van de uitbrei
ding van "Almelo").
De.lokale Bürgerinitiativen bereiden akties voor, die
ho eli kmet de demonstratie in Almelo kunnen worden

gekoördineerd. •

Kontaktadressen: Bürgerinitiative "Kein Atommüll in
Ahaus"
p/a Dorothea Hülsmann
Van Heydenstrasse 5
4422 AHAUS

Rektifikatie op de lijst welke we in het Almelo
Bulletin no. 2 vermeldde:
- bij de Commissie Ontwikkelings Samenwerking

gaat het niet om het ~ van de Gereformeer
de Kerken, maar om de gelijknamige groep in
Nijmegen.

- en in de 2e rij gaat het om de Nederlands
Christelijke Studenten Vereniqinq (NCSV).

Als ondersteunende organisaties waren de vorige
keer nog niet opgenomen:
- Zwaarden of Ploegijzers

Bond. Voor Dienstplichtigen (BVD)
Algemeen Nederlands Jeugd Verbond (ANJV)
PSP-jongeren
Landelijk Centrum voor Gereformeerd Jeugdwerk,
(werkgroep kosmopolitieke vorming)
International Fellowship on reconciliation
Christenen voor het Socialisme
Centrum voor Geweldloze weerbaarheid
en natuurlijk alle groeperingen en organisaties
welke in het colofon zijn opgenomen.

Socialistiese Partij
- Beweginq Arbeiders Zelfbestuur

en dan natuurlijk nog alle organisaties die in
het cOlofon zijn opgenomen, en alle regionalel
lokale enetgiekomttees.

Bürgerinitiative Gronau
Tieker Damm 22
Gronau
Tel. 02562 - 5393

Tegen uitbreiding van UeN-Almelo is ook de Neder
lanse Jeuqdbond voor Natuurstudie ENJN). De in
houd van het Almelo-Manifest konden ze echter niet
geheel voor hun reke.ning nemen.

•••••••
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Edd. Ulusc"-h. e-da

De Bürgerinitiativen uit West Münsterland waren op de vergadering
van 15 december in Utrecht vertegenwoordigd. Zij deelden mee
dat zij hun d'emonstraties voorlopig op zullen schorten, en
zullen oproepen mee te doen aan de 'demonstratie in Almelol
Een fantastisch staaltje van internationale solidariteit.

..!J



"Almelo' , 
overleg 0 IV'I(
schiet op 3-11..Jn

(Van onze Haagse redactie)
DEN HAAG - Het ...... met
Brazilië ...er de levering van
verrijlq aranIlIJD vU de UeN.
fabriek,Û! Almelo verl ...pt vlot,
.w. een mede4e1lq VIdl mi
ldster·pnsiIIIIM Den U)'I ...
afloop _ W wekeUjbe kabi-
netsbenila4;
Er ia ~ enmmë op eDbIe
pomtea ~eD!IIIIIIc be-
reikt. Er zijn ovqena .....

ä
af doende pnmties v....
n voor bet iebruik VIUI de

ap)i tatoffea voor vnetlzame
cfoe inden. Den Uyl deBlrt, dat
binnen een mlUU!d.. akkoord
t'OIUI kan zijn.

WAT KUNNEN PLAATSELIJKE ORGANISATIES DOEN?

In de eerste plaats natuurlijk het in eigen plaats
of regio bekendheid geven van de noodzaak om het
UCN-projekt niet uit ,te breiden.
De eerste twee ALMELO-BULLETINS geven daarvoor in
eerste instantie genoeg informatie. Meer informa
tie zal eind december verschijnen in een ALMELO
KRANT en een ALMELO-ACHTERGROND-BOEKJE.

Ga met deze informatie op de wekelijkse markt; koop
avonden,zaterdagmiddagen en andere openbare bij
eenkOmsten staan. Organiseer bijeenkomsten met
Plaatselijke groeperingen. Huur films of vraag om
sprekers en aktielliateriaàl.
Probeer aktiviteiten zoveel mogelijk in overleg te
doen met plaatselijke politieke partijen, jongeren
organisaties, vakbonden, kerkelijke groeperingen,
studentenvakbonden, derde-wereld groepen en regio
nale energiekomitees.
Laat zoveel mogelijk org'anisaties, ook bovenstaande,
in hun plaatselijke of regionale bladen aandacht be
steden aan de ALMELO-zaak.
Bel of schrijf voor meer informatie naar het

LANPELIJKAKTIE-SEKRETARIAAT
~ 2e WETERINGSPLANTSOEN 9

AMSTERDAM 020 - 221369

1litrtId .......~ ,_we_
.. ...w.-.Ja1:~cIiefafvllI
ä~,QiIr: ...........
betrouwbare lntemaIlonaIe YelII&.
heidlmaaftplen teaen~UJcaaI.
bruiIr_~(Iîij~Û1
een -.0.-1........ ..OlIe x-r In
~~ Vll1l) en ft po-

duktle van~ aldus de doII-.
De ._d...... verklaarde dat de== erl!ij alle daIáaNDen _
~ In AJlIIlaIîi op &l1li

~t~vande..--__ .. brwust te lNlIr:eIt.

Steun voor later
De~ van de lI'OeP medi.:i~kent aonder _ een aanzieIIIIjke

lleIu! voor de 8Il1l-uraniwnpollllel
.... de oppcllit.lollele LabM-partij la
de hllidiae vw1d..1npeomp Op
10 deoem1>er vinden eltelDeJ!l kIeo
zIDienp~ Op cIIed8ll beIl1Nc de
AUIItraliIcl>e kluero wat er .... de
enorme lIJ'lUliumvoorradan In bwl

~~:.::,~en,,:=:,:r.==_ In de W_ .-eId,
patpheureD.

Wordt de huldlp conaervatleft re
teriIlIl van pnlmiel' ......... berkozen,
claA wordt AUltralii een ven '1 _

N1ds lVootlIte uranlwnproducen"""
Komen de lIOClaliIIen nà 10 dlOlllllbet
aan het bewind, dan blljV811 die lIDO"
me uraniumvoorraden voorlopilln de
arood. '.l'en aanzien V8Il de uranium·
on\Wlldlitllq heeft de LabM'pertij
een afwachlende houcllq aaDi8DOo
mIlD. In juli aprak hel Pattlkoqreo
zich IID8IIIem uit t<ilen -produklle lift
uitvoer vanur~~ vut atut
dat aan cIIeproduktie en de opolaf vaa
racllo-acüet afvai.een onoverkoJllt!lj.
ka .-.ren vttboIIdeo! zIja .. dat Au•
straliaeh uranium lllechta voor vreed•
zame doelelnden zal worden I\'8brulkt.

Van onze col'1'elpOftdent
WIO JOUSTIlA

ÇANBERRA - Met een pa.
~ advertentie in het
eplaiewtekblad Tbe National
nm. heeft eentroeP van309
JMdlei zich te,. de wrder'e
~ van een Australi
lIChe urani.!Q\ÎMuatrie ui'"
aproken. VoIieDI de woord
-mer van de aetle~,

wauin ook een aantal kernfy
sici la wrtegenwoordlid, is 75
~t van alle doktoren in
MJIItraJii gekant tegen de pr0
duktieen export van uranium
oxide.

In de advertelltle aeaen de medici
,.Iic!ldieIl 01\&el'UIt te makel! over de
enorme ~ren dle de ontwiklrellnl
VlIl1 ..,. uranlumilldwrtrie lID kern·
-.dit voor de a-ondhelcl van de bui·
d.tlIa 41ft loekomll.lae paeratI.. met
ziCh mes brenct", tie medlcl wijzon er
_rtiI op del .1II'aIliwnupon zal biJ.
""-,Iet eenuilbreidin& van de nu
dNlre lIIduatrie. Dil verp'OOl de kans
~l>Ioo&M1UIll .... radlo-acti<m> lira·

=':-~:::r~~

Vele redenen

Verkiezingsargument voor Labor

Australische artsen
tegen uraniumexport

Gevaren lang
niet bezworen

De tIcIIItafen _ voor hun be-
. -adIla6d _ autal~ .....

...... bi de _ plaN dra8/lIde
__.... /uIIInIIaeh lII'IIDium bij tot

prOdllktle ven~ en <Se ver
~ _ Itemwa-. UI'lIIlIUm-
uitYaw~ YOOI1ll het rIldeo op Ondertussen is bekend geworden
-~~~dat de huidige conservatieve
~~: -n.. natrium ... regering van premier Fraser de
~~~~~verkiezingen heeft gewonnen.
_ In de .-eId '*'- 30 jaar De "Movement Against Uranium
IIIUe""ijll uJtpput. ~inaÎqifheeft ech,ter al aang,e-

Deze allIIIe kweeIcraaetonn zijn 901·, - h
Ito.......~ Y8I! de _ ... on gd door te gaan met un
vaarIijke 1amlIInftdatof, plutonium aktie13. Een landelijke massa....
DelNlclldwljzen ...blbun.~ Ie aktiedag' is op dit moment_op dat IIOllIn pen eokeI1and te

in voorbereiding.
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INFORMATIEMATERIAAL OVER "ALMELO".

Ekologische Uitgeverij i.s.m. Landelijk Bner
gie Komitee, Saenredamstraat 4a resp. 2e We
teringsplantsoen9 Amsterdam.

"STOP KALKAR". Dit boek is onlangs versche
nen van de hand van Jan van Arkel en met
bijdragen van Jan van Sluis en Winfried Wolf.
In dit boek wordt o.a. uitgebreid ingegaan
op de demonstratie van 40.000 mensen in Kal
kar. Zowel de perskampagne, het optreden van
overheid en politie als de rechterlijke be
beslissingen worden geévalueerd. Verder kan
men in dit boek lezen over de schokkende be
vindingen van Richard Wèbb over de veiligheid
van de snelle kweekre~tor zoals die in Kal
kar staat. Tenslotte komt de West-Duitse a
toomlobby aan de orde en de west-Duitse export
van nucleaire technologie naar diktaturen in
de Derde Wereld.
Dit boek is zeer de moeite waard voor bijvoor
beeld al diegenen die hebben deelgenomen aan
de Kalkardemonstratie.
Het boek kost 11,90 en is te bestellen bij de
bovenstaande adressen.

Sjaloom, De Vork. 2 Odijk 03405 - 2804/2358

- "KERNENERGIE: DE STILLE BELANGENSTRIJD VAN HET
NUCLSAIR-INDUSTRIEEL KOMPLEX" De wekelijkse
uitgave van sjaioom"Achtergrond" heeft dit
keèr een EXTRA-uitgave besteed aan de achter
gronden Van het Nederlandse kernenerqiegebeu
ren, de onttrekking van hetkernenergiebeleid
aan de demokratiese kontrole, devestiginq van
de gehele atoomindustrie in Zuid-Afrika, de
uraniumwinning in Zaire, de FNV vindt nat,io
naaI debat over kernenrgie noodzakelijk en
achtergronden Van de zgn. "Scheersberg"-affai
re: het schip dat met 200 ton uranium spoor
loos verdween.
Los verkrijgbaar voor f 1,60, per post f 2,80.

Antl-Apartheidsbeweg1ag-Nederland (AABN), Lau
riersgra<:lri: 116, Alnsterdam 020- 237335
- "GEEN KERNENERGIE VOOR ZUID-AFRIKA" Deze uit

gave van december 1975 geeft nog steeds goede
achtergrondinformatie over het Nederlandse
nucleair-industrieel komplex en het zgn. "Koe
berg-projekt". Dit laatste is het plaatsje
Koeberg,ten noorden van Kaapstad waar men
twee kerncentrales heeft gepland, en waar Ne
derlandse ondern~ngenbij betrokken waren.

Naast de lijst van films en literatuur over
kernenergie, welke wij reeds in de vorige
Almelo-bulletins publiceerden, nog de vol
gende aanvullingen:

Urenee wil
Japan uranium
leveren ~~177

'rUIO (ANPI - ... N..........llrill-Dulbe.~_ ,,_ !8i'rijo
Idu ftll ...._ 11.... e-&ée
....n J_ ftftQId --. .....Wea ala.,1QIeeI y_'" ___
traleo. De......... _ .............
...........\JeD 111 ,,~ liaeR .
... weetlMlIlead .........

VoJcens een woordvoerd.r VeD het
bedrljf beeft Urenco Japan ook voor.
,ftWd financieel deellé .-eB la de
Ullllrei4inc van de~
la \Iet Ca)leillni\'ll.IfQ......1
V rUlmscbClO.. In ...~_ftle..
boefle van d. ElltOJl*S*'~
kar>voonien en deafOIII_'.....
bieden bullen Europa ....

11\ de Japanse behoeften .. _.
rijkl uraniUIII wordl op \Iet opilbllk
no, belemaal voorzien door de VS.
Japan wil z1j1lbro_ adIter zlè.ft te
spreiden om betere garajllies te ver
krijgen voor eenone_rIteaanvoer.

Verrljkinc van Iiel ruwe urallium
(U·2381 is verhoging Van bel tth.He
aan. de splijlbare uranlumisotooll (0.
235). Als dan tol een percent of 'dtIè
gebeurt is hel materiaal ,eschlkt' als
SPlijtsl..Of voor co.nvelilloneJe=.:
trales.. Bij een zeer ftr doo rd
vemjkln,sproces (tot 90 pereen' v·
235 of daaromlranl) ontslaat matarl.
ilO' waaruil kernwapens kUIlll<lll wor·
den camaak'.

Europarlement
'1 I/K

Wl meer 1~-'2-"t)

kerncentrales
8TBAA'I'88VRG (ANP) - Bet a.ro_ pam-.t lIeeIt 11.""""

la Straa......., ............. de
boaw van _ kerDMatnka la de
neren Iaadea ftll de ....,.. 0.
_\lap. Bet lIetNarde dat .. _
rerilllea "an da aG-1aDdea .. lIeI·
i1IlI bebllea Om lo' 1111 Ia-..terla
ren la de eDeI'JIeaeetor lo .......
vooralla~

Zonder een doeltreffeade Itemeaer
gle zullen de neren In de periode na
1985 te kampen kriJpn met aanzlen\lj
ke tekorten Inde~,
die emstlre ,evolpn zuUen hebben
voor de wtlvUrt, zomeende bet parle
ment. De Oem..",c1lap moet al bet
lIIOgeUjke doen om de veWcbeld van
kerncentrales te waarborllen en de
pubUeke opinie voor te Uchten.

Bel parlemen' W&8 het eens mei de
Europese Commluie, bet dareUjks be
stuur vall de Oemeenacbap, dat de
afhankelijkheid _ buitenlandse
energiebronnen In 1985 tot de belfl
van de tola1e behoette moet zijn terue·
,ebracbt. Voorts·zouden oorapronc en
aard van deenercle-Invoer m_
worden gedlvenifleent, en dien' bet
aandeel ven oUe in de energl.,;lnvoer
te wordelI beperkt.

Andere tijdschriften en uitgaven:

- .ENERGIE, dat zijn wij, blad van de Stroom
groep Stop Kernenergie, 4x per jaar f 7,50.

- ONDERSTROOM, blad van de Stroomgroep Nij
megen.

- RADIO-AKTIEF, blad van de Stroomgroep Haar
lem.

- HET ZEK, blad van de Gezamenlijke Energieko
mitees Zuid-Nederland.

- MILIEUDEFENSlf, blad, van de ~elijknamige Ver
eniging Milieudefensie.

- ENERGIEST-RIJD OM MACHT EN RIJKDOM, boek van
Michael Tanzer over oiiegeschiedenis, olie
krisisJ aardgas en kernenergie in Nederland
(door Jan van Arkel)Juitgave van de Ekolo
gische Uitgeverij, 298 pag's, f 15,--.

- VELE AFFIE5JES, SPELTJES, STICKERS, FOLDERS
EN 'slop ENERGIE'-TASSEN, zijn verkr1Jgbaar
bij de Vereniging MiHeudefensie, Stroomgroep
Stop Kernenerqie en Aktie Strohalm..

- BRASIL no 9 "Energie voor de Bom"
Brazilië Komitee, postbus 11420, A'dam

De opvolger van Max van der
Stoel op Buitenlandse Zaken
wordt de VVD-er C.A. van der
Klaauw, sinds kort direk
teur-generaal voor Europese
Samenwerking op het Minis
terie Van Buitenlandse Za
ken. Hij was de vijfde op
het lijstje van mogelijke
VVD-kandidaten.

Uitvoer splijtstof
snel op agenda VI<
'fantDiDister "Hl-U

__1ff.~ _....N••,.............
tlt~..-.ft.~=
Bal......... ZûeIa aH sljD eolle
.... _ &1Ip\UlI eB Wat-Dalts1aD4
lII!eea__,,_ulIer."....."er........w_.. ....-uppe1ij,
a~Da.lllap......
..................... drielall
..... bet aalwoord~ .. van de
~ repr\a& • ..er ... ua-
==,_~"""Il1Y&1o

Bet pat om de ldpIepende besJis.
.. _ W llabillet-Den U)'I over
uiIIIN6dlIlI ... de ultr_lritIIllefa.
brieltla AImelo. Met name de lev.......
..... .uilIto1 voor atoomeelltra\és In
.....·wIId. het Nederlalidle \labi
net omkleed zieDaH nadere-prUItiea
leien miabruiè _ het afvalprodukt

...........-..-"-deein wapelll.


