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OPROEP TOT DEELNAME AAN DE LANDELIJKE AKTIE 

" GEEN VREDE MET KERNENERGIE" 

OP EERSTE PAASDAG , 3 APRIL 1983 IN ALMELO 

Kernenergie en kernwapens hebben alles met elkaar te maken . Ze vormen samen 
één siamese tweeling . Het Ultra- Centrifuge projekt in Almelo speelt een be
langrijke rol in de verspreiding van die kernwapens. Denk bijvoorbeeld aan 
het verzoek van UCN/Urenco om verrijkt uranium te mogen leveren aan Taiwan. 
Doordat Taiwan geen lid is van de Verenigde Naties kan het niet gekontroleerd 
worden en heeft het zo de handen vrij om een atoombom te maken : 

Een ander voorbeeld is Brazilië, dat ook uranium krijgt van UCN/Urenco . Dit 
land geeft openlijk toe dat zij uit is op macht en daarom een atoom\vapen 
wil hebben . En voor de energiebehoefte heeft Brazilië geen kernenergie nodig . .. 

Willen we de wapenwedloop afbreken dan zullPn wP ook met kernenergie moeten 
stoppen . Daarom eisen wij:sluiting van UCN/Urenco en stopzetting van alle 
andere aktiviteiten op het gebied van de kernen~rgie. 

WiJ roepen iedereen op deel te nemen aan de landelijke aktie "Geen vrede met 
l<ernenergie" op eerste paasdag in Almelo. 

Progr~a: 

12.00 u. Manifestatie met muziek en kabarel (o .d. WerkLuig, Capriolen uit 
Holland en Herman Finkers), sprekers , informatiemarkt en memo
bedrijfjes. 

20.30 u. Fakkeloptocht naar UCN/Urenco . 

21.30 u . Paasvuur bij UCN/Urenco en aansluitend nachtwake tot 08 . 00 u. 

De aktie wordt georganiseerd door het Komitee "Geen Vrede Met Kernenergie", 
waarin samenwerken: Aktie Strohalm, CPN, Landelijk Energie Komitee , PPR,PSP, 
PvdA, Vereniging Milieudefensie, Vrouwen voor Vrede, Werkgroep Stop de N-bom, 
en Werkgroep Stop Kernenergie Almelo. 

Steun de aktie door een gift op giro 5253153 tnv GVMK te Almelo . 

Affiches , buttons en stickers kunnen worden afgehaald bij : 
Cellarius, Hofstraat 9 , Almelo,tel. o5490- 13336/ Milieuwinkel ~ezeriP~2n7 

Amsterdam' 020-244989 I Mili2uwinke l Aktie Strohalm ' OUdegracht r' utrëêht :o~--1 
Energiewi nkel , Martinikerkhof , Groningen , Rampenplan / Putstraat 2 ,~ _ 
Energiewinkel ,Gorisstraat 4l , Nijmegen,080-237544 . ~--- -w--------~~ 
Telefonisch bestellen : o5499-3497. 11 'I'W 10 ~..a org 

. Ge- lgit li 2015 
Informatie over bussen naar Almelo: 05490-25590. ' --.-----,~·-_...__....,., 

KOMITEE "GEEN VREDE MET KERNENERGIE " 
Meester Kunstweg 2- 4 
Vriezenveen. 
tel. 05499- 3497. 
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