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Vannacht heeft het parlement met een krappe m~erderheid

besloten de regering van Agt vrij baan te geven o~ zonder enige
deugdelijke veiligheidsvoorwaanden verrijkt uranium uit Almelo
aan Brazilië te loveren.
Ondanks de ferme verklaringen in de afgelopen weken en maanden
van divorse CDA-fraktieleden, is ~e CD~-fraktie tioor de knieën
gegaan voor do chantage van het kabinet van Agt; op het laatste
monént w~rd duidelijk dat het voor het CDA belangrijker is om
het kabinet in het zadel te houden, dan om te vermijden dat
Nederland, via Urenco medeplichtig ""V'ordt aan het verschaffen
van een atoombom aan een diktatuur als de Braziliaanse, die er
nooit een geheim van heeft gemaakt na~r die bom te streven.
De toezegging van van Agt c.s. dat er livoorbehoudli gemaakt
zou worden zijn in feite loos, en alleen maar bedoeld om het
schandalige gezichtsverlies van het CDA eon beetje op te kale
fateren: de regering heeft gewoon vrij spel gekregen, en het
parlement komt er niet meer aan te pas.

Als er niet genoeg schot in ~ totstandkoming van het opsl~gre

giroe zit, zou de regering alsnog de levering kunnen weigeren,
zegt van Agt. De regering bepaalt zelf of de onderhandelingen
genoeg opgeschoten zijn; kriteria zijn niet vastgelegd.
Ondertussen zijn cr dan wel al honderden miljoenen geïnvesteerd.
Ook zal de druk van West-Duitsland en Engeland, waar nu al voor
gezwicht is, nog veel sterker geworden zijn. Onder die omstandig
heden is een reële keuze niet mogelijk

Met deze gang van zaken rond de levering aan Brazilië is een
griezelig precedent geschapen. Wanneer de regering handhaaft
dat er bij het opleggen van extra veiligheidseisen niet gedis
krimineerd mag worden, dan is de weg vrij om, op dezelfde
manier als nu met Brazilië gebeurt, aan willekeurig welk regime
atoombrandstof te leveren, waardoor eventueel atoomwapens gemaakt
kunnen worden, als er ~aar wat vag~, loze beloftes worden gedaan.

Hoewel het CDA, samen met v~D, SGP en GPV, deze gang van zaken
geslikt heeft erk~nnen wij deze beslissing. niet.
Wanneer de meerderheid van de Nederlandse bevolking tegen uit
breiding en de konsekwenties daarvan is, wanneer de Tweede Kamer
eigenlijk dUidelijk heeft laten blijken in meerderheid tegen
leverantie aan Brazilië onder deze omstandigheden te zijn, en de
zaak dan toch doorgedrukt wordt, dan wordt de demokratie geweld
aangedaan.
De BRD en Engeland hebben geëist dat de Nederlandse regering
het parlement het recht ontzegt om te beslissen of er geleverd
wordt of niet. Door dit te accepteren heeft de regering toe
gestaan dat andere landen bepalen waar het Nederlandse parlement
wel en niet over mag beslissen.
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Het parlement had deze buitenlandse inmenging kunnen afwijzen,
maar dit is niet gebeurd. Door het beslissingsrecht uit handen
te geven heeft het parlement ook een stuk van haar eigen macht
uit handen gegeven.
Wij kunnen ons hier 'niet bij neerleggen.
Ons verzet tegen atoomleveranties, tegen de uitbreidi.ng van de
U.c. en tegen de aantasting van de demokratie gaan door.
Komende akties zullen zich richten tegen de uitvoering van
deze op verwerpelijke wijze çenomen besluiten.
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