
VERKLARING 

Wat moeten wij doen ? 

Als de rivieren ster ven 

Als het beton ons verstikt 

Als de aarde ophoudt te ademen 

.Al s er steeds meer vernietigings\·rapens komen 

Als we bang zijn om kinderen op de \·rereld te zetten 

Als "re niets meer kunnen eten en drinken zonder onszelf 

te vergifti gen 

Als met plutonium deze aarde in een dode ploneet v1ordt 

veranderd alleen maar om onze winsten on macht te vergroten 

Moeten we dan niet elk mi ddel aangrijpen , iedere stap doen, iedere 

weg inslaon om te bereiken dat de opdr acht aan de mens om de aarde 

te bewerken en te bewaren wordt vervuld ? 

Net onze aktie "Vasten tegen verrijken" protesteDDil wij tegen do 

dreigende uitbreiding van de uraniumverrijkingsfabriek in Almelo 

en tegen de l evering van verrijkt uranium aan Br azilië waarover 

aanstaande di nsdag in de Kacer een beslissing wordt genomen. 

Tot zolang zullen wij vasten om te getui gen van deze opdracht 

aan de mens om de Aarde te bewerken en t e bewaren en niet te vernielen. 

\'lij hopen dot de Kamer afzi et vnn haar voornemen om de uraniumverrijkings

fabriek in Almelo uit te breiden. Dat niet langer het bel ang van de 

wereldvrede en de onder drukten i n Drazilië ondergeschikt wordt genaakt 

aan l outer kommerciële belangen. 

De fabriek in Almel o vormt een belangrijke schakel bij de verdere 

invo ering van a toomenergie: een projekt zonder genade waarmee rampen 

kunnen gebeuren waardoor het leven niet meer verder gaat, \•taarmce 

de verdere verspreiding van atoouno~apens in de wereld wor dt bevorderd . 

\vij hopen dat de uraniuoverrijki ngsfabriek in Almel o niet \·rordt uit

gebr eid , nu ni et en ook niet in de toekomst . Het gaat niet all een om 

ons l even naar ook dat van alle ongeboren kindoren want in het afval 

van a toomcentral es zitten stoffen die ecuwenlang een bedreigi ng vormen 

voor alles wat l eeft en groeit. 
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