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In Almelo staat een fabriek (UCN) waar uranium wordt verrijkt. Dat uranium dient als brandstof

voor atoomcentrales; ook voor de drie waarschijnlijk nog te bouwen atoomcentrales in Nederland.
Met dezelfde techniek kunnen atoombommen gemaakt worden. Deze Ue-fabriek is in samenwerking met
Engeland en West-Duitsland gebouwd (het zg. Urenco).
Onlangs is er een beslissing gevallen over de uitbreiding van de UC-fabriek.
Wij verzetten ons tegen de verrijking van uranium in Almelo om de volgende redenen:

GEVAREN VOOR MENS EN MILIEU
De verrijking van uranium is nodig voor de opwekking
van atoomenergie. Tegen het gebruik van atoomenergie
zijn grote bezwaren aan te voeren. Atoomcentrales
leveren grote gevaren op voor mens en milieu (stralings
en eksplosiegevaar). Daarnaast staat de techniek voor
een aantal onoplosbare problemen (bv. verwerking en
opslag van radio-aktief afval uit atoomcentrales).
De zeer uitgebreide veiligheidsmaatregelen (tegen o.a.
sabotage) bedreigen de demokratische verworvenheden.
Toch wordt het atoomprogramma doorgezet.

WINSTMOTIEVEN STAAN CENTRAAL
Het atoomprogramma (zogenaamd noodzakelijk vanwege
een dreigende energieschaarste) is grotendeels in handen
van het bedrijfsleven (o.a. Philips, RSV. VMF, in samen
werking met het Duitse koncern Siemens); bedrijven die
zelf ook veel energie en grondstoffen verkwisten.
Winstmotieven staan bij hen centraal. de veiligheid van
werknemers en bevolking wordt daaraan ondergeschikt ge
maakt. Shell, DSM, VMF, RSV en Philips doen aan de
UCN mee; ze betalen echter niet mee aan de uitbreiding
omdat ze dat een te riskante onderneming vinden. De
staat draait daarvoor op, met onze belastingcenten.
Wij betalen dus het atoomprogramma.

WERK VOOR TWENTE: JA! UC NEE!
Voorstanders van de uitbreiding zeggen dat daardoor
in een probleemgebied als Twente werkgelegenheid
geschapen wordt. Echter elke blijvende arbeidsplaats
in de UCN kost ongeveer 1 miljoen. Bovendien zijn er
grotendeels specialisten nodig die, ook nu al, vooral
van buiten Twente worden aangetrokken.
Voor minder geld kunnen meer mensen werken aan de
vervaardiging van zinniger en minder gevaarlijke
produkten.

ATOOMENERGIE EN ATOOMWAPENS:
EEN SIAMESE TWEELING
De atoomtechniek kan zowel 'vreedzaam' als militair
gebruikt worden. Via Urenco werkt Nederland mee aan
de ontwikkeling van het gigantische West-Duitse atoom
programma. West-Duitsland groeit daarmee uit tot een
belangrijke atoomstaat en kan zelf gemakkelijker
atoomwapens gaan maken. Met name speelt de uitbreiding
van de UC-fabriek een belangrijke rol in het enorme
atoomkontrakt tussen West-Duitsland en Brazilië. Dit
kontrakt omvat de levering van een komplete atoomtech
nologie aan Brazilië. Hierdoor kan een diktatuur als
die in Brazilië een atoombom maken.

EEN NIEUWE VORM VAN UITBUITING
Atoomtechnologie maakt derde wereldlanden verder
afhankelijk van het Westen; een nieuwe vorm van uit
buiting. Duurzame energiebronnen als waterkracht en
zonne-energie zijn er vaak volop aanwezig.
Kapitaalintensieve atoomenergie dient alleen de grote
industriëen en komt de bevolking niet ten goede.

KONTROLE? VERGEET HET MAAR!
Ook het argument dat Nederlandse deelname aan de Urenco
het mogelijk maakt om te kontroleren waar het verrijkt
uranium blijft, gaat niet op. Immers, elke kontrole
(bv. via het Non-Proliferatie Verdrag of een speciaal
verdrag met Brazilië) houdt alleen maar in dat je kunt
vaststellen dat er splijtstof verdwenen is. Doeltref
fende sankties zijn er niet.
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