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GLASHELDER PERSPEKTIEF 
AAN 

GEEN UITSTEL 

"De EUl'opese vredesbeweging is 
enige hoop". Dit zei een vrouw 

Madagascar, die we vorig jaar 
lb~t~n~P-t hebben . Zij wees ons op de 

tW(JOl•aetijkheid van de vredes
•ne!l.,~·n1.nn . Ze benadrukte het belang 

vredesstrijd voor Afrikaanse 
•v<~nc1en . Deze tanden zoeken namelijk 

middeLen en wegen om gezamer. -
een machtsfakto"l' te worde~z in 

tdpotitiek van de westerse, 
•a.e'LJ~aListriaLiseerde Landen. Bet 

dan voor de hand, dat ook zij 
regeringen) denken aan het 

vergaren van kennis voor het pl'odu
ceren van kernwapens . Ja, echt, de

vrouw deed een beroep op ons . 
Bet is zo onnoemeLi,ik belangrijk 

verbonden te zijn met onderdruk
volkeren in de derde wereld. 

moeten we ons bewust zijn. " ' ' 

DE BASIS 

MAAR AFSTEL 

Deze krachtige woorden z~J n af
koms tig van een groep van Vrouwen 
voor Vrede . We hoorden ze tijdens 
onze rondreis door he~ zuiden . Als 
redakteuren van de Vredesaktiekrant 
zijn we vorige week begonnen aan 
een reis door Vredesaktieland. Om 
het bruisende leven van akties en 
kreat~eve ideeen ~e proeven , maar 
ook om de knelpunten van de basis 
van de vredesbeweging op een rijtje 
te zetten . 

Onze eerste stop was bij Vrouwen 
voor Vrede in N,ijmegen . Het gesprek 
had wel iets van een interview, 
maar zonder het formele vraag-en
antwoordspelletje . ln plaats daar
van ontspon zich een vurige diskus
sie tussen mensen op zoek naar een 
verdergaand perspektief van waaruit 
de strijd tegen kernwapens en mili-

tarisme georgan~seerd kan worden. 
Heel tekenend voor hoe wij 

gesprek ervaren · hebben is de 
gie, die wij na afl oop gekregen 
hadden . \~e waren helemaal onder 
indruk over de heldere manier , 
waarop zij lieten zien, dat ' 
met alles te maken heeft', dat 
desstrijd verbonden is met strij 
tegen elke vorm van onderdrukking . 
Behalve de bouwstenen voor een 
dergaand perspektief kregen we 
bouwstenen voor een aktueel beleid 
aangereikt . Uit de diskussie di 
tilleren we de volgende lijn : 

''Het gevaar van de uitputtings
slag die nu gaande is , is dat men
sen inslapen . Want ze kunnen dit 
geen drie jaar lang volhouden . Een 
afwachtende houding is funest 
de vredesbeweging. Oe mensen moeten 
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REDAXIONEEL 

DINSDAGMORGEN 28 JUNI, 5.30 UUR: 

PETER: " DE REDAKTIE IS BEKAF". ' ••• 
HANS: •••• "EN KGf NU ZELF MAAR IN 

VERZET". 

EN TOCH ••• , WE BLIJVEN ONVERZETTE
LIJK IN ONS VERZET TEGEN KERNWA
PENS EN "ILITARISME. 

Hoe kun je je abonneren? Heel 
simpel, knip de bon op de aeh~er
pagina uit en stuur deze op naar 
VREDESAKTIEKRANT, Postbus 11347, 
1001 GH. Amsterdam. Of maak abo
geld over, o.v.v. Nr 1 of Nr 2. 
Op GIRO• 3191118, tnv H. Krikke. 

hun protest kwijt kunnen. Daarom 
moeten we veel meer aktie voeren 
en eisen, dat de regering zich'uit• 
spreekt. Het niet nemen van een be
slissing gaat ook dagelijks ten 
koste van de derde wereld." De Nij
meegse vrouwen willen dus de tak
tiek van het eeuwige uitstellen 
doorbreken. Heeft Vrouwen voor Vre
de .als geheel hierover een duide
lijk beleid? 

"Dat is nu juist het knelpunt: 
bij Vrouwen VQor Vrede. Ons sterke 
punt is, dat plaatselijke groepen 
autonoom zijn. Verder is er ook een 
enorme toeloop naar Vrouwen voor 
Vrede: in aantal hebben we het IKV 
nu overvleugeld! Maar kwa daad
kracht niet. Door de struktuur die 
we hebben, kunnen we niet het 

machtsmiddel van het aantal ge
bruiken. Er moet iets koördinerends 
.komen, en ook moeten we het midden 
zien te vinden tussen een lage 
drempel en emancipatories werken. 
Heel Vrouwen voor Vrede moet meer 
profiel krijgen!" 

Een 'profiel' heeft de Nijmeegse 
groep heel duidelijk: de problema
tiek van de kernwapens kan/mag niet 
gescheiden worden van andere socia
le vraagstukken. "Hoe meer je ermee 
bezig bent, deste meer je ziet, dat 
alles met elkaar samenhangt. We 
zijn bezig mensen te léren, dat we 
een heel andere levensvorm moeten 
krijgen. We moeten op alle nivo's 
aan wezenlijke veranderingen wer
ken, anders merk je, dat intussen 
de situatie verslechtert. De strijd 
tegen de kruisr~etten is wel de 
laatste zijweg, die moeten we in
slaan; Het is tev.ens het ~in van 
het keerount!" 

VREDESKAMPEN 
Naast deze hebben we een hele

boel andere vredesgroepen bezocht, 
in een spanne van Nijmegen tot Bre
da. Even werden we door de politie 
betrapt op verstrooidheid. We. wer
den zowaar aangezien voor fietsen
dieven en dat kostte ons een halve 
nacht plus een hele ochtend opont
houd in een cel. Voor de rest 
voelden we ons opperbest thuis daar 
in het zuiden. Het meest opvallend 
was de daadkracht van veel aktivis
ten. Geen slappe boel, maar frap
pant veel initiatieven. 

Begin julli zullen in Brabant 
en Limburg liefst drie vredeskam
pen van start gaan. Eén daarvan 
komt in Oisterwijk nabij Tilburg, 
wel de 'parel. van Brabant' genoemd. 
Oisterwijk is een overwegend rechts 

dorp, met een heel groot villa
park. Ook Alting von Geusau, de no
toire voorstander van plaatsing, 
woont er. In het kielzog van de 21-
ste november werd in Oisterwijk 
voor het eerst een demonstratie ge
houden. Drie tot vier honderd men
sen liepen mee in een fakkeloptocht 
tegen NATO-hoofd Luns. Vredesgroe

. pen uit het dorp en omstreken heb
ben het aangedurfd om een vredes
kamp voor te bereiden, waar mensen 
uit verschillende plaatsen begin 
juli ideeën kunnen uitwisselen. 

Even moedig is de stap van een 
groep mensen uit Uden en omgeving 
om een kamp in te richten vlak te
gen de luchtmachtbasis van Volkel 
aan. Het kamp is bedoeld als pro
test tegen de eventuele plaatsing 
van kruisraketten daar, en tegen 
de aanwezigheid van kernwapens op 
de basis. De bewonersters van het 
kamp zijn begonnen zonder te wach
ten op of zich afhankelijk te stel
len van de (gemeentelijke) over
heid. Ze zijn vastbesloten om er 
tot aan de vredesweek in september 
te blijven zitten. 

~e meeste aandacht zal onge
twijfeld gaan naar het derde vre
deskamp, dat op 1 juli in De Peel 
van start gaat. Dit verschilt in 
zoverre van het zusterkamp nabij 
Volkel dat het op 'veilige' afstand 
van de basis komt te liggen. Boven
dien ~eeft het gemeentebestuur van 
Venray alle medewerking aan het 
kamp verleend (inklusief aankoop 
van de grond, voorziening van water 
en elektriciteit). In de vredeswin
kel van Eindhoven troffen we een 
groep, die intensief werkt aan de 
voorbereidingen. Van het vredesbe
raad De Peel bedongen zij onder an
dere, dat de bewonersters van het 
kamp zelfstandige beslissingen kun
nen nemen. 

We kunnen wat dat betreft een 
voorbeeld nemen aan vredesgroepen 
in de Verenigde Staten. Op ontwa
peningadag, 20 juni, werd op heel 
veel plaatsen verspreid aktie ge
voerd. Daar waren ook direkte, ge
weldloze akties bij, zoals een mas
sale blokkade van het Livermore la
boratorium (onderzoekscentrum voor 
kernwapens. zie elders in dit blad) 
in California. Hoewel de aanpak de
centraal was, werden de gevarieerde 
akties wel vroegtijdig gekoördi
neerd 

ALs ik ~ist, dat moPgen de ~e
Petd zou vePgaan, zou ik van
daag een boom pLanten. 
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HETE HERFST 
Tijdens onze toer door vredesak

tieland zijn we niet alleen veel 
bruisende initiatieven tegengeko
men. Het gonst er ook van verder
gaande ideeën voor de najaarskam
pagne/het landelijk beleid van de 
vredesbeweging. Zo wordt het voor
stel van de Nijmeegse vrouwen om 
van de regering een snelle beslis
sing te eisen gedeeld door groepen 
elders. Er bestaat al een hele 
waaier van ideeën over het voeren 
van burgerlijk ongehoorzame akties. 

Zo is vanuit Vrouwen voor Vrede 
het idee geopperd om op 29 oktober 
naast het houden van een demonstra
tie in Den Haag, een 'enorme mense
lijke ketting' te vormen van het 
regeringscentrum in Den Haag tot 
aan De Peel. Binnen het IKV is een 
draaiboek voorgesteld, met een was
lijst van aanvullen~e suggesties 
waaronder telefoonblokkades van de 
Britse en Amerikaanse ambassades, 
het instellen van een permanente 
bewaking van het binnenhof en het 
houden van massale sit-downs rond 
parlementsgebouwen. Vanuit meerdere 
steden komen geluiden om in de 
herfst werkonderbrekingen te houden 
'massale ziekmeldingen' en zelfs 
een.algemene staking! 

Waarom zijn al aeze konstruktie
va suggesties (nog) niet opgepikt? 
Zij ze allemaal diep in een la ver
dwenen? Wel, men klopt ermee aan 
bij het IKV-sekretariaat of bij het 
Logge organisatie-komitee voor 29 
oktober - in plaats van gelijkge
zinde kernen/groepen in het land 
te raadplegen. Het kernprobleem is 
volgens ons, dat de meeste ideeën 
'hi~rarchies' Z~Jn geopperd. Men 
bewandelt de geëikte kanalen naar 
boven toe en loopt hopeloos vast 

ALS JE HONGER LIJDT, ZEG JE OOK NI 
NIET 'OVER ·EEN MAAND DOE IK ER WAT 
AAN'. NET ZO KUN JE ALS VREDESBEWE
GING NIET ZEGGEN : 1 LATEN WE EEN 
PAAR JAAR WACHTEN', MISSCHIEN VERAN
DERT ER WAT VAN HOGERHAND 1 

• DE VOOR 
STANDERS VAN KERNWAPENS ZULLEN NOOIT 
OPHOUDEN. ALLEEN AANHOUDEND VERZET 
KAN EEN KEERPUNT BETEKENEN IN HET 
AFGLIJDEN NAAR NOG MEER OORLOG EN 
GEWELD. 

LAY-OUT EN TYPE RUIMTE VAN BLUF 
AMSTERDAM. 
FOTO'S: GEJAT, BEHALVE DIE VAN 
SOESTERBERG, DAAR HEBBEN WE ZO'N 
ZEVENTIG GULDEN VOOR BETAALD. 
DRUK: DRUKKERIJ DRAAK IN 
ARNHEM. 

- met alle frustraties van dien. 
Die neiging bestaat niet alleen 

bij traditionele vredesakti visten, 
maar ook bij veel mensen, die radi
kale akties willen! Tijdens onze 
toer door Brabant viel bijvoorbeeld 
op, dat 'buren' - groepen in nabu
rige plaatsen - vaak geen kontakt 
met elkaar onderhouden. Het grote 
knelpunt is het ·ontbreken van .een 
netwerk van kommunikatie tussen 
groepen aan de basis van de vredes
beweging. 

OVERLEG VAN 
SCHOENMAKERS 

We zijn in vr.edesaktieland ge
weest, maar hoe staat het intussen 
op de vredeskantoren in Amsterdam 
en Den Haag? Kijken we naar de lan
delijke sekretariaten van IKV en 
Stop de N-Bom, dan vragen we ons 
af, waar de verontwaardiging geble
ven is over de krankzinnige wapen
wedloop. Waar het inzicht,. dat we 
alles op alles moeten zetten om het 
gevaar van totale vernietiging te 
keren. Er is sprake van een kloof 
met mensen aan de basis, die dit 
wel uitdragen. We willen l proberen 
te doorgronden waarom. 

Aanknopingspunten voor een ant
woord vinden we in een recent in
terview van Mientjan Faber - door 
de pers gebombardeerd tot eksklu
sieve woordvoerder van de Neder
~andse vredesbeweging. In dit in
terview, met het weekblad Hervormd 
Nederland, maakt Mientjan minstens 
twee opmerkingen, die boekdelen 
spreken over de huidige onmacht van 
veel vredesleiders: 

(tees vePdeP op pagina 3) 
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"Mijn probleem met de Nederland
. se vredesbeweging is, dat die sterk 
is gebiologeerd door de komst van 
die kruisraketten. Dat ze in 
belangrijke mate wars is van het 
spel dat er op politiek nivo wordt 
gespeeld, ook in Genève. En we1 zo
danig, dat ze zich daar .in feite 
niet mee wenst te bemoeien. Ze 
wenst niet kreatief na te denkëiï 
over hoe die supermachten eruit 
zouden kunnen komen . " Let ·wel: ons· 
vredesaktivisten wordt verweten dat 
we ons te weinig inleven in de pro
blemen van mister Reagan en Andro
pov, dat we de onderband.elingen in 
Genève te weinig serieus nemen! 

Historisch gez.ie.n hebben de be
sprekingen, die hebben plaatsgevon
den over ontwapening en wapenbe
beersinq nog nooit tot werkelijke 
resultaten geleid. De beeldspraak 
over de eerste konferentie op dat 
gebied (in 1899), "een bijeenkomst 
van schoenmakers, bi jeangeroepen 
om te beslissen"over bet afschaffen 
van schoenen •, is nog steeds ak
tueel. Regeringen, wier belangen 
nauw verweven zijn met die van de 
(kern-)wapenproducenten, zijn niet 
echt geint.eresseerd in ontwapening. 
De regering-Reagan praat wel" in Ge
nève, maar intussen breidt zij de 
militaire uitgaven tot ongekende 
hoogte uit en voert nieuwe wapen
systemen (MX) in. 

In feite zijn de huidige ondet
handeli.ngen in Genève gestart ars 
antwoord op de protesten van mil
joenen mensen in we.àt-Éux:opa in 
1981. Ze zijn louter bedoeld om àe 
vredesbewegingen de wind uit de 
zeilen te neme.n. Zelfs a1 zou er 
een overeenkomst uitkomen, dan is 
de bete)tenis daarvan marginaa1 -
allesbehalve een keerpunt in de 

kernwapenwedloop. We hebben bitter 
weinig te verwachten van die be
sprekingen, en er was een t i jd, dat 
MientJan Faber dat onderkende. Mo
gen wij konkluderen dat hi j 'gebio-
1ogeerd • is door het bedrieglijke 
spel der supermachten? 

GEEN BELEID 
Een tweede verbijsterende opmer

king uit bovengenoemd interview 
luidt als volgt: " ••• Als plaatsing 
ooit zou geschieden, wordt het dus 
Volkel. Maar niemand weet dat zeker 
- ik ook n i"et - en dat illustreert, 
dat 0 er nauwelijks een beleid rond 
die lokaties is . In deze chaotiese 
toestand kun je nauwelijks een be
hoorlijk beleid formuleren . Dat 
geldt voor alle partijen." Dit 
klopt misschien meer voor leidende 
mensen van de vredesbeweging, dan 
voor Lubbers cum suis. 

De regering heeft tot nu toe be
wust de taktiek gevolgd om alle be
slissingen over de kruisraketten 
- over de lokatie, over aktfeve 
voorbereidingen en plaatsing - op 
de lange baan te schuiven. Eerder 
lesfde de vrees, ook bij ons, dat 
de regering ons zou proberen te 
overrompelen. Die vrees is niet be
waarheid, hoewel we ervoor moeten 
waken, dat het alsnog gebeurt. De 
overhei d heeft gekozen voor een 
uitputtingsstrategi e: alles zolang 
mogelijk traineren, totdat de vre
·desbeweging "insuddert, zijn daad
kracht verliest. Totdat de veront
waardigi ng over het ge}<onkel van 
de overbeid zakt. 

De leidingen van IKV (en ook 

ALARMSIGNAAL UIT . AMERIKA 
"In ·Midden-Amerika rJOrdt de 

toestand nu enot'm gevatwtijk en 
aÜil'merend. Binnen de komende zes 
maanden zou • ciaar gemakketijk een 
regionatè oorLog uit kunnen oreKeT' 
- een ooi' Log, ~ de Amerikaanse 
infanterie, of op a'~ minst de 
Luchtmacht, rechtstreeks bij be
trokken is. Ats de Verenigde Staten 
Cuba zou bombarderen - wat hetemaat 
niet denkbeeLdig is ... zou het kon
ftikt zonder veet moeite uit kunnen 
monden in een derde ll)el'e td-oor tog. " . 

·a·ieronder drukken rij een konkreet 
vooratel af ·voor een aanvullin1·op 
de gepl!Dde dgonat-ratie voor 29 
oktober in Den Baae . B"n voorstel, 
dat' in .. de vol'll van een brief ver
stuurd ia aan het organiaatiè•koai
teen van de deaonatratie. Bet· idee 
ia van l'rouke Said, ·van Vrouwen 
voor V~de in Groningen . 
·aet vooratel dateert van eind aei, 
ia dus aangeboden voordat defini
tief ~n Haag werd verkozen als 
~onatratieplek voor de 29ate, -
en voor van het 'Ko-

"Tk schrijf ·dit at'Lee om je op 
het luwt . ie drukken hoe ll)ezenUjk 
het is, dàt de Europese vredesbewe
gingen zich bezig gaan houden met 
de probLematiek van Midde~-Amerika. 
Het doel van de vredesbeweging ie 
om te vool'komen, dat el' een atoom
oorlog uitbreekt . Dan moet zij zich 
ook gaan bezig houden met Ameri
kaanse interventies , die zo gema.k
ketiJ'k tot. een kem-oorLog kunnen 
leiden. Toen ik Vol'ig jaar" dool' Eu
l'O~ reisdè, ia me opgevatten, hoe 

aitee ruiaraketten Nee (!KN) 
openbaar werd geaaakt . 

De Vredesaktiekrant drukt dit voor
atel af, 011.dat het ons erg aan
spreekt, en vooral oadat het ons 
goed lijkt, als heel véel mensen ·in 
de vredesbeweging daar zelf hun/ 
haar gedachten over kunnen laten 
gaan: 
Het vooratel be.helat 011 naäat een 
deaonatratie in Den Haag (op het 
Binnenhof) ook een deaonatratie te 
h9uaen in ~ Peel, aet daartussen 
een enorae menselijke ketting. Het 
ia door het 29-oktober koai tee • 011 

organiaatorieae redenen' niet haal
baar bevonden. 
Bet idee lijkt uitvoer-
baa 

Stop de N-Bom) zijn bet antwoord 
op deze strategie schuldig gebleven 
Zij hebben tot nu toe niet het ver
mogen getoond om haar via een eigen 
offensief te doorbreken, al het 
hi storiese en maatschappelijke be-
1ang van deze organisaties ten 
spijt. Wel lazen we zojuist met 
verbazing, dat Mientjan bij de re
gering heeft aangedrongen op een 
spoedige beslissing. Natuurlijk 
zouden wij het toejuichen , als l ei
dende figuren van de vredesbeweging· 
de eis 'Afstel Nu' zouden onder
schrijven. Blij ft de schoen echter 
wrikken. De opstelling van de top
pen van IKV en Stop de N-Bom is zo 
eenzijdig parlementair, dat we van 
die kant geen doorbraak in (verder
gaande) mobilisatie kunnen ve.rwach
ten. Soms lijkt het wel, alsof zij 
het parlement serieuzer nemen dan 
de parlementariërs zelf. 

AFSTEL VAN 
PLAATSING 

NU 
De Nederlándse vredesbeweging 

is in een cruciale fase beland. Het 
is heel hard nodig, dat we ee~ per
spektief weten tè scheppen, dat 
verder gaat dan een herhaling van 
21 november, dat ook · verder reikt 
dan de neus van de kruisraketten. 
Er moêt een nieuwe doorbraak komen, 
en als je je oor te luisteren legt 
bij de· basis, dan weet je, dat een 
draagvlak daarvoor aanwezig is. 

Een·doorbraak plegen- dat bete-

we1-n-z.g· men zich beWUBt is van dit 
sool't vezobanà. Ats de hûe Neder
landse lll'edesbeweging op de bl'es 
zou springen, zou het Reagan heel 
eve~l moeite kosten om de Sandinis
ten te vemietigen en de FMLN 
(de bevrijdingsbeweging van El sat
vador) te verstaan." 

JH t ontroerende appèl staat in 
een brief, die een Am.eri.kaanse 
vri end ons kortgeleden schreef. De 
brief bevat een waarschuwing geen 
illusies te hebben over 'zijn' pre
sident, Reagan. Er wordt echter ook 

0 0 

aiaste vredeaaktivisten er zelf
standig aan gaat werken. "Maar" , 
zo stelt Frouke Smid nadrukkelijk, 
"Die menem moetm dm IJ)el km takt 
houd8l met het o:rgcn isatie-komi tee 
voo:r 2 9 oktober'! 

Aan lezers van de Vredesllktiekrant 
verzoeken we om dit idee te be
spreken in plaatselijke groepen, 
en dan te rearren. Dat verzoek 
richten we speciaal naar vredea
groepen in plaatsen langs de route 
De Peel-Den Raag. Stuur reaktiea 
of naar het postbusnummer van de 
Vredesaktiekrant (11347, ' 1001 Aa
sterdaa) of naar Prouite Smid zelf 
(Hoofdstraat 25, 9342 PB Ben) . 
~ .. M"&JE ~I{J" 1.111'1 ll..,ltJ~r 
-- . - MtV. J:W' Arlr~ I 

kent een netwerk opbouwen tussen 
verdergaande ini tietieven, en zo
iets kan t t beste gebeuren rondom 
een konkree~ " pl~ voQr een aanvul
lende najaarskampagne. Een kampag
.ne, die ·beslist niet bedoeld is om 
de demonstratie-plannen voor 29 ok
tobe.r te doorkruisen, maar ook niet 
meteen geintegreerd kan zijn in het 
logge strukturen van het 'officiële 
gebeuren'. 

Een voorwaarde is, dat we de 
ideologie van de kritiekloze een
heid doorbreken. Tê lang zijn auto
nome initiatieven in de vredesbewe
ging onderdrukt onder het mom, dát 
zij verdeeldheid zouden zaaien. Die 
ideologie is funest , omdat als we 
doorga·an op de huidige weg, alleen 
een eenheid zonder inhoud overhou .... 
den. Een sterke eenheid is niet mo-
gélijk zonder wisselwerking van 
(ook openlijk geuite) kritiek, ' zon
der de erkenning, dat diversiteit 
·onze gemeenschappelijke daadkracht 
verhoogt I Een kritiekloze vriend
schap is erg broos, houdt (zeker · 
opden lange duur) niet stand. 

De najaarskampagne van de vre
desbeweging - inklusie.f het demon- . 
stratie-hoogtepunt op 29 oktobel' 
- kan alleen slagen door kersverse 
initiatieven van onderop. D.oor ex> 
nu voor te zorgen, dat we onze ver~ 
on~aardiging tegen d.e waanzin van 
de kernwapenwedloop gestalte kunnen 
geven in akties van burger lijke 
ongehoorzaamheid, zoals (politieke) 
stakingen en massale blokkades. Wij 
staan voor een hete herfst. eeri 
herfst van onverzette11jkheid onder 
het motto 'Afstel nlll'. Jullie ook? 

Hans Krikke 
Peter Cueters 

een trieste konstatering over ons 
vredesverzet gedaan, die maar al 
te waar is. De derde wereld stikt 
van de brandhaarden, die z.ö kunnen 
ui tgroei~n tot een regelrechte nu
kleaire botsing tussen de twee au!.. 
permachten. Uit geen enkele recente 
ui tapraak van lei dende figuren van 
de Nederlandse vredesbeweging zou 
je kunnen afleiden, dat men ernstig 
rekeni.ng houdt met de mogelijkheid 
van zo'n eskalatie. 

'' 
Ben, 30 aei 1983 

Beate mensen van het 
• 29 oktober coai té' , 

Ik hoop, dat jullie even tij cl hebben· 
voor deze brief . Het ia een ·persoon
lijk verhaal ·aaar ~at ik te zeggen 
heb, heb ik de a1plopen -weken al zo 
hier en daar te berde gebracht, en 
de reaktiea erop waren del'llate posi
tief, dat ik nu dan toch zo vrij beD 
ook julUe aet aijn idee • lastig te 
vallen •. 
Ik heb de indruk, dat er nog ateed8 
88en echte duidelijkbeid bestaat 
over de vorm van de deaonatratie op 
29 oktober aanstaande. Bet lijkt me 
ook niet eenvoudig bieroveJ;' defini
tieve besluiten' te neaen, al zullen 
die toch niet al te lang meer op 
zich kunnen laten wachten. 
Het probleem lijkt ae twee-le~ig. 
Ten ee~te de 'strategie': -komen 
er wei weer 400 duizend aenaen? · 
(aet llinder speel je 'rechts • in de 
kaart); - aoeten bet er niet nog 
véél meer zijn?; - ia daarvan ef
fekt. te verwachten en boe hou je de 
mensen ge.aoti veerd als dat effekt 
niet direkt erg duidelijk (te aa
ken) ia? Ten tweede de praktijk: 
kunnen er zoveel bussen, treine~ eD 
mensen in Den Haag als destijds aet 
'enige aoeite' in Aaaterd .. ? Bn dan 
zal ik nog wel een heel stel vragen 
laten liggen. 

Zo hier en daar hoor je ~an ook, dat 
er aiaacbien toch beter gedecentra
liseerd actie gevoerd kan worden op 
die dag en daartegeain dan weer even 
zoveel arBUmenten voor 6én grote ac
tie in ~ Haag. 
Van individuele reacties valt de 
emotionele kant op (die ctaarc.. a. i. 

3 ~OB niet "minder waard•- en z~vol 



FEMINISME 

DE LAASTSTE TIJD WORDT ER STEEDS 
MEER NAGEDACHT EN GESCHREVEN OVER 
DE BANDEN TUSSEN SEKSISME EN MILITA
RISME, PA'l'HIARCBAAT EN OORLOGSINDU
STRIE, VROUWENSTRIJD EN VREDES
STRIJD. VROUWEN-VREDESGROEPEN EN 
VROUWEN TEGEN MILITARISME WERPEN 

· HAAR AKTIES EEN NIEUW LICHT OP 
QOELEN, STRATEGIÊN EN AKTIEME1'HODEN 
VAN DE VREDESBEWEGING. 
IT JAAR VERSCE!SEN ER IN ENGELAND 

N BOEKJE VAN THE FEMINISM AND NO~ 
IOLENCE STUD :i GROUP, ''PIECING IT 
OGETHER: FEMINSISM AND NON-VIOLEN-

E AANZET, DIE DEZE -GROEf? VROIJWEN 
ROBEERT TE MAKEN TOT THEORIEVORM
NG ·TEN AANZiEN . VAN FEMINISME EN 
REDESSTRIJD, KOMT VOORT UIT HUN 
TGEN PRAKTIESE ERVARINGEN EN BE
OEKEN AAN INTERNATIONALE KONGRES

OVER VROUWEN EN MILITARISME. 

Vaak wordt geweigerd vrouwenonder
drukking als een serieus -probleem 
te beschouwen. "Elke betrokkenheid 
bij geweldloosheid die echt is, au
thentiek, moet beginnen met het on
derkennen van de vormen en graden 
van geweld begaan tegen vrouwen 
door de mannelijke sekse. Elke ana
lyse van geweld of overtuiging om 
er · iets aan te doen die da.ar niet 
begint, is hol, zonder betekenis . 
Het blijft dan bij een Kreet, die 
als direkt gevolg de voortzetting 
van onze ondergeschiktheid heeft". 
(Aiidrea Dworkin) . 

Ben van de problemen die voortkomt 
uit de mannelijke definitie van ge~ 
weldloosheid, is de nadruk die ge
legd wordt op het vrijwillig lijde~ 
Het lijden wordt als het ware opge
zocht, het wordt· a1s een einddoel 
op zich beschouwd . Dit lijden heeft 
dan een religieus à betekenis. Het 
heeft niets te maken met enige prak• 
tiese, wereldl~jk~ taktiese waarde . 
Het is dus geen' kwestie van: hoe
veel meer je lijdt, des te meer suk
ses je hebt. 

Oe krachtvan het boekje van deze 
britse vrouwen, vinden wij,~dat het 
is geschreven vanuit de overtuiging 
dat verzet .tegen oorlogsgeweld en 
kernwapens onmogelijk is zonder ver
zet tegen seksisme, rascisme, imper
ialisme en het' alledaagse' geweld, 
bijvoorbeeld in de vorm van ver
krachtingen. om di'e reden willen 
de vrouwen ontkomen aan het tradi
tionele beeld van vrouwen in de vre. 
desbeweging: de vrouw als bet zach~ 
aardige vredesduifje. Juist op het 
terrein van geweldloosheid bevind 
je je als vrouw al snel op een hel
lend vlak, omdat je akties als ty
pies vrouwelijk, verzorgend en be
hoedend, worden afgedaan. 

Vanuit deze idee~n zijn de schrijf
sters op zoek gegaan naar een femi
nistiese visie op vredesstrijd en 
geweldloosheid. 
Het onderdrukkende van staat, kapi
i-.alisme en patriarchaat wordt be
schreven in het eerste hoofdstuk. 
Veel dingen worden vaak niet direkt 
als gewel.d herkend, zoals honger, 
ontmensel.ijking, alle vormen van 
seksueel geweld tegen vrouwen. Toch 
vormen ze wel degelijk een onder
deel van. een onderdrukkend systeem. 
Bet zijn geen missartjes die er toe 
val.ligingeslopen zijn. 
Oorlog laat de uiterste konsekwen
tie& zien vap deze patriarchale , 
militaristiese samenleving. Tijdens 
de .oorlog worden mannen tot "mannen' 
vrouwen tot "vrouwen" gemaakt . Man
nen moeten hun gevoelens zo kunneri 
onderdrukken, zoveel afst;and kunnen 

GEWELDLOOSHEID 

HET BOEK " PIECING IT TOGETHER" 
IS HELAAS NOG NIET IN 'HET NEDERLAND 
VERTAALD , WIE ZIN , HEEFT (»-! MEE TE 
HELPEN AAN EEN VERTALING: 
020-851609,HANS. 
IN SOMMIGE GOEDE BOEKHANDELS IS DE 
ENGELSTALIGE VERSIE TE KOPEN. 
ANDERS BESTELLEN BIJ: 

• • een · vzsze op 

nemen, da.t ze medemensen al.s· beest
en verrot kunnen schieten; vrouwen 
vervullen hun traditionele rol als 
moeder en opvoedster en offeren 
zich daarnaa.st op voor het land 
door op de leeggelo~n plaatsen te 
gaan wet .ken, (die ze vervolgens 
onmiddellijk weer bereidwillig af 
moeten staan .als de man ' zijn' 
plaats weer kÓmt innemen) . 

Terug naar vredestijd . Eh . . .•.• vre
desstrijd. Produktie van kernwapens~ 
militaristiese ~nstellingen als het 
leger, zijn alleen mogelijk vanwege 
juist alledaagse vormen van onder
drukking. Dit is de kern van femi
nistiese visie op vredesstrijd. 
Hiermee wordt vrede.sstrijd heel 
breed: strijd tegen .welke vorm van 
onderdrukking dan ook is vredes
strijd!. Ben je er bijvoorbeeld mee 
bezig om te ontkomen aan de eeuwige 
rolverwachtingen ~van jezelf, een 
ander of van bijvoorbeeld de vredes
beweging) , dan voer je in feite vre
desstrijd. 
De vredesbeweging .heeft tot l&U toe 
nie~ veel notie genomen van de 
idee~n en ervaringen van de vrouwen 
.beweging. ze wordt afgedaan als 
"verdeeldheid-zaaiend". Vrouwenon
derdrukking wordt bij lange na niet 
zo serieus genomen als bijvoorbeeld 
rascisme of derde-wereld problema-

WE CAN TIELP BC:ST TO PREVENT. fiiAR 
NOT Br Rc:PC:ATING YOUR WORDS 
AND FOLLOWING YOUR METHOOS 
BUT B:t FINDING NEW WORDS AND 
CREATING NC:W METHOOS 
VIRGINIA WOOLF 

THE FEMINISM ~ NONVIOLENCB STUDY 
GROUP I 2COLLEGE CLOSE BUCI<LEIGB 
WESTWOOD HO, DEVON EX 391BL ENGEL. 

vred~sstrijd 

tiek. Het komt blijkbaar opeens te 
dichtbij. Binnen de vredesbeweging 
moet een feministiese. vredesstrijd 
gevoerd gaan worden. 

Geweldloze ' theoretici waaraan vaak 
gerefereerd wordt, zijn veelal man
hen, terwijl de praktizeerders vaak 

·vrouwen zijn. Veel van die berOemde 
mannen behoorden welliswaar tot een 
onderdrukt ras, Gandhi, Martin 
Luther . King, Ces ar Chavez. Maar ze 
hadden allemaal een groot voordeel , 
namelijk hun man-zijn . Er zijn een 
punten waa:rop femin/..sme in konflikt 
raakt met hun noties van wat geweld
loosheid in zou houden. 
Ten eerste datgene waar verzet te

gen geboden zou moeten worden. 
Waar het fysieke en psychiese lijd
en voor vrouwen al deel uitmaakt 
van het dagelijkse besta.an, hebben 
dez~ mannen h~t over het vrijwillig 
opgezochte lijden. Een lijden, dat 
jui~t zijn waarde krijgt door die 
vrijwilligheid. Een ander soort · 
macho- gedrag, het martelaarschap. 
"Wij zijn ook voorbereid op lijden, 
,maar zoeken het niet op als iets 
dat waardevol is op zich; dat te 
doen ili naar ons gevoel een vorm 
van machismo" . 
De waarden van geweldloosheid val

'len. als snel onder de noemer van 
"traditioneel vrouwelijke waa.rden". 

WE · KUNNEN JULLIEHET BESTE HELPEN 
I)()RLOG TE VOORKOMEN, NIET DOOR JUL
LIC: WOORDC:N TE HERHALC:N, NIET DOOR 
JULLIE ME1'HODEN NAUWGEZET TE VOLGEN 
MAAR DOOR NIEUWE WOORDEN TE VINDEN 
EN NIEUWE METRODEN TE SCHEPPEN. 
VIRGINIA WOOLF. 

Vrouwen die zich niet meer thuis 
voelen in deze traditionele beelden 
moeten dus op zoek gaan naar een 
.nieuwe de fini tie van geweldloosheid 
De vrouwen van dit boekje geven er 
een aanzet toe: GEWELDLOOSHEID IS 
liET OPBOUWEN VAN EEN GEZAMELIJKE 
KRACHT DIE WEZENLIJK VERSCHILT VAN 
"MACHT OVER" I MJ\CHT OM TE DOMI~ 
MACHT OM TE ONDERDRUKKEN. Geweld
loosheid is het afbreken van macht 
zoals we die kennen. Geweldloosheid 
is iets wat we met haar allen delen." 
met haar' allen gebruiken en wat 
voor iedereen toegankelijk is. Dat 
is iets anders dan het passief ont
vangen van macht van anderen, van 
macht die vaak i n onze naam wordt 
uitgeoe~end. 

Organisaties als Stop de N-Bom en 
het IKV krijgen vanuit een derge
lijke v~s1e fundamentele kritiek 
te verduren. Aan de ene kant vormen 
zij, als oppositionele macht, een 
opbouwende kracht tegen het poli
tieke gekonkel rondom vredespoliti
tiek. Anderzijds maken zij zich 
schuldig aan dezelfde onderdrukken
de macbtsvormen, namelijk macht 
over ("de" vredesbeweging) , als an
dere onderdrukkers. En juist deze 
machtsvorm is de basis voor een on
derdrukkend patriarchaal en daaruit 
voortvloeiend militaristles systeem. 

"Individuen voelen en zijn in veel 
opzichten machteloos ·ten aanzien 
van de autoriteiten, van gezag, 
maar we zijn meer dan individuen; 
we kunnen kracht, vertrouwen en 
echte macht vinden in het sauienwer
ken. 

Marja. Geertje. Hans. 
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STOP 

' 'Ben atooa-oorlog, dat nooi t!'. 
Bet besef, dat een atoomoorlog het 
definitieve einde van onze wereld 
kan veroorzaken en dat de huidige 
kernbewapening dat gevaar alleen 
aaar dichterbij brengt, heeft 
reeds ailjoenen mensen op straat 
gebracht . Sinds Birosbima en Naga
saki zijn kernwapens gelukkig nooit 
meer gebr uikt in een oorlog. Toch 
zijn er vandaag de dag duizenden 

'Ben a~rlOCJ, dat nooitl'. 
Bet besef, dat een atoomoorlog het 
defin~tieve einde van onze wereld 
kan veroo.rzaken en dat de huidige 
kernbewapening dat gevaar alleen 
maar dichte.rbij brengt, heeft 
r~ 'lllil joenen 1111e11sen op straat 
gebracht . Sinds Bi.roshillla en Naga
saki zijn kernwapens gelukkig nooit 
meer gebru.ikt in een oorl og. Toch 
zijn er vandaag de dag duizenden 
mensen, die te maken hebben met de 
gevolgen van het gebruik van kern
wapens. Dat zijn de mensen, die in 
de gebieden leven, waar de gr ote 
mogendheden hun atoom-wapens be
proeven. Eén van die gebieden. is 
Frans Polynesi~, een eilandenrijk 
in het Stille Oceaangebied, dat al 
sinds het begin van de zestiger 
jaren lijdt onder kernpr oeven, die 
door F:rankrijk uitgevoerd 'Wor den 
op h e t atol Moruroa. 

"Frankrijk zal nimmer kernproeven 
in ~et Stille Oceaangebied uitvoe
ren". Deze uitspraak kwam in 
1961 uit de mond van Louis Jacqui
not, toen Frans minister voor 
overzeese gebiedsdelen. Twee jaar 
later werd in Frans Polynesi~ be
gonnen met de bouw van een Franse. 
_militalre basis voor kernproeven. 
·Duizenden mll~tairen, burger-tech
nici en leden van het vreemdelin
genl egioen werden gestationeerd op 
het hoofdeiland Tahiti, he.t Moru
roa-atol en enkele andere onbe
woonde eilanden daaromheen. Deze 
invasie zou een nieuw tijdperk 
voor het Polynesiese volk inl ui
den. 

GEHEIM 

Tot op de däg van vandaag heeft 
het Franse leger reeds meer dan 90 
ke.rnbOIIIDen tot ontploffing ge
bracht. Van deze kernproeven von
den 41 plaats. in de atmosfeer boven 
het Moruroa atol. Door inteçnatio
nale pressie worden de proeven 
sinds 1975 niet langer in de atmos
feer, maar in de ondergrond van het 

MOORD IN POLYNESIE 

mensen, die te maken hebben met de 
gevolgen van het gebruik van kern
wapens. Dat zijn de mensen, die in 
de gebieden ~even, waar de grote 
mogendheden .bun atoom-wapens be
proeven. Eé.n van die gebieden is 
Frans Polynesiö, een eilandenrijk 
in het Still e Oceaangebied, dat al 
sinds het begin van de zestiger 
jaren lijdt onder kernproeven, die 
door Frankrijk uitgevoerd worden 
op het atol Moruroa. 

atol uitgevoerd. Gegevens over de
ze proeven zijn bijna niet bekend. 
Dat komt, omdat de Franse regering 
alles achterhoudt onder het mom, 
dat dit militaire geheimen zijn. 
Oe gezondsheidsstatistleken van 
Frans Pplynesi~ vallen hier ken
n!!lijk ook o~der: enkele weken 
v66i dè eerste kernproef in 1966 
plaatsvond werden deze statistie
ken geheim. Dit betekent dat de 
doodsoorzaak '@n Polynesiërs die 
komen te overlijden niet bekend 
is. Dat iedere Polynesiese fami~ 
lie sterfgevallen kent ten gevol
ge van leukemie en andere kanker
ziektes en dat deze sterfgevallen 
verband kunnen hebben met de kern
proeven, valt hierdoor niet hard 
te maken. 

Het weinige dat ov.er de kernproe
ven bekend is omvat hoofdzakelijk 
ongelukken die op het Moruroa-atol 
hebben plaatsgevonden. Zo explo
deerde op 6 juli 1979 een vat met 
aceton en een plutoni1,11DW0lk breid
de zich uit over het atol. Bet ge
bied moest steen voor steen worden 
gereinigd. Een speciale uitrusting 
werd in alle .haast overgevlogen 
uit Frankrijk en een schoonmaak
ploeg heeft twee weken onafgebro
ken gewerkt. Dit ongeluk heeft aan 
twee mensen het leven _gekost. 

Nog geen drie weken later gebeurde 
er opnieuw een ongel uk. Een atoom
bom, die ondergronds tot ontplof
fing gebracht zou worden, ~~eef 
steken in de schacht maar werd 
toch tot ontploffing . g~bracht: in 
het kwetsbare koraalrif. Enkele 
uren later werd het atol get.raffen 
door een vloedgolf, waardoor 7 
mensen gewond raakten.Er ontstond 
een scheur van 1 kilomèter in het 
atol en radio-aktiviteit ontsnapte 
in de atmosfeer. 

·Zowel het Polynesiese als buiten
land.se kranteJ;l veronderstel len, 
dat het atol onderhand gelijk een 
zwitserse kaas is en ieder moment 
uit elkaar kan vallen, waarbij een 
giganttese hoeveelheid radioakti
viteit vrij zal komen . Een gedeel
te van het atol is reeds in zee 

gezonken. Frankrijk houdt echter 
nog steeds vol, dat de kernproeven 
geen enkele blijvende schade voor 
de mensheid en het milieu zullen 
veroorzaken. "Waarom", zo vragen 
de Pol ynesië.rs zich af, "worden de 
kernpr oeven dàn bij ons uitge
voerd. Het zou tpch veel goedkoper 
zijn om ze in Frankr ijk zelf te 
houden , als ze zo ongevaarl ijk 
zij.nl" 

ONTREDDERD 

De schokken van de bomexplosies 
zijn voor de hel e Pol ynesiese sa
menleving verschrikkelijk geweest. 
In nog geen 20 jaar tijd is deze ·, 
voorheen zelfvoc;>rzien.ende gemeen
schap veranderd in een ontr~dderde 
samenl eving. 

De ~erste j aren badden de Fransen 
duizenden arbeiders nodig voor het 
aanleggen van havens en vliegvel
den en voor de bouw van kazernes. 
Franse oorlogsschepen haalden men
sen van talloze e ilanden, waar ze 
zelfVOorzienend waren en de basis 
vormden· voor de plaatselijke eko-· 
nomie door l andbouw, :visserij en 
de produktie van kopra en paarl
moer. ze zouden na de bouw terug
gebracht worden naar hun eilanden. 

Een paar jaar later waren de 
proefbases klaar en deze mensen 
wm::den tegen de belofte in. ver
voerd naar Tahiti, · waar ze nu in 
de k.rottenwijken van Papeete wo
nen; zonder werk, zonder toekomst. 
Velen lijden. aan ondervoedings
zlekten, want naast de ge Impor
teerde corned beef , witte bonen en 
andere prodiJkten in bl ik, is ·er 
niet veel. 

Frankrijk zorgde er goed voor, dat 
Frans Polynesiê nièt de minste 
vorm van ekonomiese zel fstandig
heid kan verwerven. Met de vernie
t iging van de hel e ekonomie en de 
toevoer van reusachtige l eningen 
aan de vele duizenden Fransen van
uit het moeP-erland is ee.n volkomen 
kunstmatige ekonomie in het land 
geschapen. Bet heet daarom ' Bom
ekonomie' , want het budget van 
Frans Polynesiê is voor 90 procent 
afhankelijk van de kernproeven. 

~·~· • • 

In 1974 sc.hreef de toenmalige Fran
se minister Jean Jacques Servant 
Schreil:>er: "De moord op het para
dijs wordt onverbiddelijk voortge
zet achter een muur van zwijgen". 
In Frankrijk zijn slechts tiental
len mensen betrokken bij het ver
zet tegen de kernproeven in Polyne
sië. Hun protesten vinden echter 
nauwelijks weerklank in de Franse 
samenleving. Een· Franse advokaat 
maakte duidelijk waarom: "In Frank
rijk is het leger nog heiliger dan 
de kerk". 
De 14 landen in de Stille Oceaange
bied proberen al 15 jaar land Fran
krijk te bewegen de kernproeven te 
stoppen. Protesten van regeringen, 
kerken, vakbonden, Greenpeace en 
ander~ miljieuorganlsaties hebben 
tot nu toe niets geholpen. Fran 
krijk gaat onbeWogen door met het 
vernietigen van POl ynesie en de be
dreiging van het l even van de 14 
buurlanden . 

SOLIDAIRE AXIE 
IN JULI 

BIJGAAND ACHTEllGROND - ARTIKEL 
OVER OE GEVOLGEN VAN DE FRANSE 
ATOOMPROEVEN VOOR DE BEVOLKING 
VAN. POL.YNESIE IS ONTLEEND AAN 
EEN NIEUWSBRIEF VAN VROUWEN 
VOOR VREDE. 

Vro11wen voor Vrede hebben er ook 
voor gezorgd, dat er binnenkort 
aktie wordt gevoerd - aktie in so
lidariteit met de Polynesiese bevol
king en uit protest tegen de geno
cide-politiek van de Franse rege
ring. Het programma is bewust ge
koppeld aan de jaarlijkse viering 
van Quatorze Juillet - de dag van 
de Franse revolutie (! ). 

Op 13 juli gaat een gezam'elijke de
legatie van vredesorganisaties en 
andere maatschappelijke instellin
gen een petitie aanbieden bij de 
Franse ambassade. De petitie ver
zoekt president Mitterand om af te 
zien van verdere kernproeven in 
de Stille Oceaan (Frans Polyne~ie). 

Hiervoor zijn in het hele land 
pandtekeningen ingezameld , onder 
andere door Vrouwen voor Vrede 
en het Interkerkelijk Vredesberaad. 

Op 14 juli proberen vredesgroepen 
plaatselijk, bij Franse konsulaten, 
aktie te voeren. Iedereen vertaalt 
het protest tegen Mitterand/ de Fran
se regering op eigen manier. Zo 
zijn Vrouwen voor Vrède in Nijme
gen van plan naar het konsulaat 
te gaan en daarvóór de vlag van 
Frans Polynesie halfstok te hangen. 
Op de dam in Amsterdam staan 
vrouwen met een tentoonstelling 
over de atoom proeven en is infor-
'm atie te koop. 

VOOR VREDESGROEPEN, DIE NOG MET 
DE AKTIE MEE WILLEN DOEN OF IN
FORMATIEMATERIAAL WILLEN HE,B
BEN: BIJ VROUWEN VOOR VREDE IN 
NIJMEGEN ZIJN VOORBEELDPAMFLET
TEN EN AFFICHES VOOR SANl>WICR
BORDEN TE KRIJGEN EN KAN EEN 
DIASERIE BESTELD WORDEN. BOVEN
DIEN KOMT ER BINNENKORT EEN . 
BROCHURE OVER FRANS POhYNESIE 
UIT. SCHRIJF NAAR VROUW EN VOOR 
VREDE, JOANNESLAAN 7, 6564 AE 
HEILIG LANDSTICHTING. OF BEL 
MADE LEEN: 
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Vredeskamp Volkei 

Op 19 juni is er nabij de vliegba
sis Volkel in Brabant, waar atoom
wapens liggen opgeslagen, e<;>n vre
deskamp van start gegaan. Een paar 
dagen eerder hadden we een gesprek 
met Theo, één van de energieke or
ganisatoren/ trices van het kamp. 
Over de voorgeschiedenis vertelde 
Theo ons het volgende: 

"Vorig jaar zocht het v.redesberaad 
in Uden (dorp nabij de basis) naar 
een nieuwe aktiemethode om te pro
testeren tegen de kernbewapening. 
Dat was ten tijde van het vrouwen
vredeskamp in Soesterberg, wat we 
een goede aktievorm vonden, ~-kwam 
zp een kamp van de grond gedurende 
de vredesweek in september, zij het 
niet·zonder begin-strubbelingen. 

"We hebben het toen een week Zang 
voLgehouden, Zanger zou moeiLijk 
zijn vanwege de herrie op de basis 
en op de weg naast ons. Elke morgen 
werden we gewekt door vLiegtuigen 
van de basis. We zaten namelijk 
vLak onder de startbaan." 

"De sfeer in het kamp was zeer goed 
hoeweL we elke nacht moesten nacht
lopen. We hebben ongeveer 3 honderd 
mensen op bezoek gehad, en we heb
zelf een 4-taL schoLen in Uden be
zoèht om l-essen te vutten in maat
schappijl-eer. Ook werden er akties 
ondernomen, bijvoorbeeLd naar de 
poort om met sol-daten te praten, 
en een schil-deraktie op de weg, wat 
een fikse boete opl-everde.'' 

"Na dit vredeskamp ontstond er een 
kerngroep van een tientaL mensen, 
die gingen werken aan een vervoLg. 
Er werden weer groepen benaderd 
voor materiaal, we zochten mensen 
en meedenkers, maar he Laas kregen 
we aanvankelijk weinig rea~ies. 
We zijn toch doorgegaan! Nu medio 
juni is bijna al-Les rond, de pLan
nen zijn kl-aar. Vanwege de veiLig
heid (het kamp komt weer op een iL
legaLe pLek) hebben we besloten om 
net als vorige keer vooraf niets 
naar buiten te brengen. " 

Het Vredeskamp Volkel 1983 is 
dus wel begonnen, maar alleen 
·dankzij het enorme doorzet
tingsvermogen van een kleine 
groep toegewijde mensen. Als 
je vorige week de krant met 
een loep las, kon je erover 
nieuws vinden. 

Het vredeskamp is binnen min
der dan een week in moeilijk
heden geraakt , door gebrek 
aan publiciteit en aan onder
steuning van groepen elders. 
Daarom heeft men het kamp tij
delijk moeten opschorten. 

EEN WEB VAN AK~ 
r 

LINT AMERIKA ~ERIE 

IN HET INLEIDEND ARTIKEL VAN DEZE 
VREDESAKTIEKRANT IS GEPLEIT VOOR 
HET VERSTERKEN VAN KONTAKTEN TUS
SEN GROEPEN AAN DE BASIS VAN DE 
VREDESBEWEGING; OP DEZE PAGINA EEN 
WEB VAN AKTIES EN INITIATIEVEN -
VREDESKAMPEN IN VOLKEL EN DE PEEL, 
DE NIJMEEGSE WANDELKLUB 1 IS HET 
HIER OORLOG?', 'N NIEUW SOORT VRE
DESPLATFORM IN DE KOP VAN NOORD
HOLLAND, EEN MENSELIJK LINT DAT 
GESPANNEN WORDT VAN AllERICA NAAR 

Op 20 augustus aanstaande worden in 
de Peel 25 duizend deelnemers ver
wacht om op ludieke wijze het dorp 
America en de streek Siberië - ge
legen ten noorden en zuiden van de 
Peelbasis - te verbinden. 

"Knoop America aan Siberië in de 
Peel". In De Peel ligt een vlieg
basis, een 'bare base' zoals de Ame
rikanen dat noemen. Daar zullen 
straks misschien raketten worden op
gesteld. Om duidelijk te maken, dat 
het absoluut ongewenst is hier ra
~etten te plaatsen wordt op 20 
augustus aanstaande een grote mani
festatie georganiseerd. 

snkele kilometers ten zuiden van de 
basis ligt het limburgse dorp Ameri
ca (gemeente Horst) en enkele kilo
meters ten noorden van die basis 
ligt de streek Siberië (gemeente 
Vierlingsbeek). America is van Sibe
rië gescheiden door dit vliegveld. 
Maar er .zijn nog meer geografiese 
ongerijmdheden: vlak tegen de noord
kant van de basis ligt een dorp dat 
Vredepeel heet. En bijna recht te
genover de hoofdingang,van het vlieg
v.eld loopt een lange rechte weg de 
Peel in, die de Vredesweg heet. Het 
vliegveld bestaat pas sinds 1960. De 
Vredesweg en het dorp Vredepeel da
teren uit het begin van deze eeuw. 

LAUWERSMEER 

Tienduizend mensen zijn het week 
eind van 18/19 juni aanwezig ge
weest op een manifestatie tegen de 
plannen van het ministerie van de
fensie om het Lauwersmeer in te 
richten als militair oefenterrein -
als oefenterrein voor konventionele 
oorlogvoering. 
De. meeste demonstrl).nten ziJn tegen 
dit plan in beweging gekomen, om
dat een prachtig natuurgebied 
dreigt te. worden vernietigd, ten 
gerieve van tanks, vliegtuigen en 
kanonnen. Ter voorbereiding op de 
komst van de militairen (binnen an
derhalf jaar) is een groot deel van 
het gebied al voorzien van drainag~ 
leidingen. Het resultaat van die 
drainage zal zijn, dat de streek 
snel droger wordt, waardoor het 
voor veel beesten onaantrekkelijk 
wordt. 

P! 

'" Zij hebben dus duidelijk de oudste 
rechten. Hoe kun je nu aan het eind 
van een Vredesweg raketten opstel
len? En hoe kan dit dorp zijn naam 
en eer verdedigen? ~ 

Op 20 augustus gaan 20 duizend men-· 
sen dat proberen. Ze zullen America 
en Siberië op ludieke wijze in en 
rond Vredepeel aan elkaar verbinden 
Om duidelijk te~maken dat raketten 
op deze plaats - en elders - onge- 1 
wenst zijn. Om te laten zien dat 1 
mensen liever willen binden dan bre-

1 ken en de voorkeur geven aan bloemen 
boven raketten. En om te bewijzen, : 
dat noch Amerika noch Rusland in 
staat zijn de Vredepeel tot teken : 
van dreiging, oorlog en ondergang tel 
maken. 

Centraal meld- en informatie-adres: 
Vredesburo de Peel, Stationstraat 
91, 5751 HD Deurne. 

Telefoon 04930 - 11181 (door de 
week 's middags) 

l 
l 
l 
I 
I 
I 
I 
I 

Geef Uw adres door, als U komt - ze· I 
' I ker als U met een groep komt - en U 

ontvangt begin augustus programma, 
mededelingen eri aanwijzingen voor 
een perfect verloop van die dag. 

uiSTERWIJK 
Afgezien van dè kampen in Volkel .en 
De Peel, komt er in het zuiden nóg 
een vredeskamp. zij het met een wat 
ander karakter: van 1 tot 10 juli 

1 kamperen vredesaktivisten uit ver
~et be~ang van de Lauwersmeer-aktie I schillende landen op een terrein in 
~s verder, dat de aandacht wordt Oisterwijk, dat geleend i:s van het 
gevestigd op de conventionele oo~- I plaatselijke FNV. 

nog steeds primair op is gebaseerd. I Ad, die lid is van Stop de N-Bom in 
logvoering, waar de NATO-strategiyl 

Door ~lle (terechte) heib_el over Oisterwijk, geeft uitleg aan de 
de kru~sraketten, dreigen d~t soor I Vredesaktiekrant: "We hebben een 
dingen te worden vergeten! I koppeling gemaakt met de 1 jumela
Op de massale manifestatie is ook I ges 1 (verbroedering van steden met 
gepraat over vervolgakties. Eén van I steden in het buitenland) door uit
de ideeën is om in te haken op de I nodigingen te sturen aan vredes
behandeling van de Defensienota, I groepen in jumelage-dorpen. Er ko
rnet het struktuurschema militaire I men zeker twintig personen uit 
terreinen, later dit jaar. Dat be- 1 Duitsland, mensen uit een voorstad 
tekent dus lobbywerk. Een andere 1 van Londen, Oostenrijkers, enzo
mogelijkheid is aansluiting te zoe- 1 voort~ De doelstelling van het 
ken bij het idee om van prinsjesdag 1 kamp is eigenlijk tweeledig. Dit 
(derde dinsdag van september) een I jaar is heel belangrijk voor de 
aktiedag tegen de regering Lubbers I vredesbeweging, in een aantal lan-
te maken. I den moeten kruisraketten komen, 

en in Nederland valt er een besluit. 
Op 6 juli aanstaande vergadert hetl

1 
We willen bevorderen, dat mensen 

Lauwersmeerplatform over verdere aan de basis van de vredesbeweging 
stappen. Informatie: Lauwersmeer- I met elkaar kunnen diskussiëren over 
krant, Hoofdstraat 62, Houwerzijl I vormen van aktie. " 

I 
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TIES AAN DE .BASIS 
-, 

SYBERI!, EEN DISKUSSIEKAMP IN OIS
TERWIJK EN DE MANIFESTATIE TEGEN 
MILITARISERING VAN liET LAUWERSJ.IEER. 
HET ZIJN DINGEN, DIE OF NET ZIJN 
GEBEURD/GESTART, OF BINNENKORT 
STAAN TE GEBEUREN; DIE OFWEL TEGEN 
DE KRUISRAKETTEN WORDEN GEORGANI
SEERD OF (OOK) TEGEN UILITARISME 
IN liET ALGEMEEN. UAAR DIE ALLE
liAAL VOORBEELDEN ZIJN VAN VERTROU
WEN OP EIGEN DAADKRACHT AAN DE BA
SIS VAN DE NEDERLANDSE VREDESBEWE
GING! 

IS HET HIER OORLOG? 

Van 19 tot 22 juli wordt de 67ste 
Nijmeegse Wandelvierdaagse gehou
den. Voor de vierde keer loopt d 
anti-militaristiese wandelklub "I 
Het Hier Oorlog?" mee. Daarmee wil 
zij protesteren tegen het gebruik 
van de Vierdaagse als propaganda
middel door het leger. Volgens "Is 
Het Hier Oorlog?" misbruiken leger
leiding en Defensie de Vierdaagse 
door het leger· op zijn mooist te 
verkopen. De groep wil het leger 
dan ook geweerd zien uit de Vier-

is niet tegen de 
Vierdaagse als wandelfestijn, maar 
wel tegen het militaire karakter 
ervan. Onder het mom van verbroede
ring tussen burgers en militairen 
wordt propaganda gemaakt voor het 
leger. Genietroepen leggen een pon
tonbrug over de Maas bij Cuyk, tal
loze muziekkapellen luisteren de 
festiviteiten op met straffe mars
deuntjes, in CADI-tentjes wordt 
zwaar gesubsidieerd voedsel ver
strekt aan de wandelaars, maar bo
venal wordt de propaganda voor het 
leger gemaakt door het meelopen van 
militairen aan de Vierdaagse. 

Veel soldaten lopen mee aan de Vier •. 
daagse, omdat dat door de legerlei
ding wordt gestimuleerd. Vier dagen 
weg uit de kazerne, lossere disci
pline, prestatieverlof en een reis
je naar Nijmegen zijn allemaal re
denen om mee te lopen. 
De sfeer, die de wandelende militai- 1 
ren meebrengen·naar Nijmegen is ech-j 
ter niet zo aangenaam. Veel vrouwen, 1 
buitenlanders, homo's en lesbiennes 1 

durven die dagen nauwelijks het cen-
1 trum in vanwege de agressieve sfeer I 

die er dan heerst. Vrouwen worden 
lastiggevallen, het sexueel geweld : 
stijgt enorm. Buitenlanders en ho- I 
mo' s worden in elkaar geslagen en 
dergelijke meer. Veel mensen uit I 
die groepen verlaten de stad dan I 
ook tijdens de Vierdaagse om vooral I 
niet gekonfronteerd te worden met I 
dat geweld. I 
De wandelklub "Is Het Hier Oorlog?" I 
probeert middels het meelopen in I 
de Vierdaagse met een T-shirt met 1 

de naam van de klub erop diskussies 1 
uit te lokken met.de medewandelaars I 
en het publiek. "Niet onze aan~ezig··l 
heid moet ter diskussie staan, maar I 
de aan~ezigheid van militairen I 
en de militaire propaganda." I 

Nadere informatie kan verkregen wor· 1 

den via postbus 569 te Nijmegen. 1 
Tel: 080 - 238257. Financiële steun 1 

is welkom op gironr. 5487474 onder I 
vermelding van Steunfonds wandel- I 
klub "Is Het Hier Oorlog?" 1 

--------------~-----------------------------------1 

KOP! : HElD 

In de kop van Noord-Holland is op 
14 mei een opmerkelijk vredesplat
form gevormd: een koalitie van een 
lange lijst vredesgroepen, .die zich 
samen voorbereiden op de 29 okto-

IN DE 

Het gevoel, van waaruit dit sterke 
platform is gegroeid, wordt goed 
verwoord door Jannie Huurman-Wezel, 
één van de initiatiefneemsters: 

I 
I 
I 
I 
I 

Vredeskamp De Peel 

foals ook elders in deze Vredesak
tiekrant vermeld staat, komt er een 
groot vredeskamp in De Peel, de 
'slapende vliegbasis' op he~ grens
vlak vàn de twee provincies Brabant 
en Limburg. In een persbericht zegt 
het Peeloverleg het volgende over 
de bedoelingen van het kamp: 

"Begin juli 1983 gaat men in Venray 
starten met een VREDESKAMP aan de 
Beek~eg bij de kruising van de ~eg 
Mersela-OVerloon met de ~eg Vrede
peel-Venray. Het is een ~ei van 3/4 
ha tussen de bossen op 6 km van de 
hoofdingang van de basis. Er is ~a
ter en licht. De mogelijkheid ~ordt 
bekeken van een ~achtpost vlak bij 
de basis, die constant bemenst 
~ordt door be~oners en be~oonsters 
van het thuiskamp." 

"Het is een kamp voor iedereen, 
man, vrou~ en kind. Een gedeelte 
van het kamp is alleen bestemd voor 
vrou~en. De gang van zaken binnen 
het kamp zelf ~ordt door de be~oon
sters en be~oners bepaald, ~aaron
der deelnemers .en deelneemsters van 
het Vredesburo Eindhoven. Afgespro
ken is voeling te houden met het 
Peeloverleg, dit vooral in verband 
met externe contacten naar gemeen
te, politie en o~onenden toe. Men 
streeft een zo breed mogelijke ba
sis bij de plaatselijke bevolking 
na. 
"Er is één algemene afspraak voor 
alle kampbe~oonsters en -be~oners: 
ge~eldloosheid staat voorop! Af
spraken binnen het kamp ~il men via 
consensus bereiken. 

"Het is, de bedoeling dat in het 
kamp aUerlei aktiviteiten plaats
vinden zoals trainingen, open da
gen, muziek, theater, en dat ge
loze akties ~orden voorbereid naar 
de basis toe. Het is een tenten
kamp. Geen caravans, bijzondere om
standigheden daargelaten. Hierover 
dan eerst eontact opnemen. 

ber-manifestatie, maar verder den- "We moeten tijdig klaar zijn met Nog even een toevoeging. Eerder -wa-
ken dan dat demonstratie-hoog. tepu.nt\on. ze strategieb~paling_, en niet ren er berichten, dat De Peel in 
alleen. De mensen in de kop berei- wchten tot d1.-e kru1.-sraketten er het geheim geselekteerd zou Zl.Jn 
den zich samen ook voor op akties staan. We moeten klaar zijn, voor- door de Amerikaanse en Nederlandse 
van burgerlijke ongehoorzaamheid. dat het gevaar van plaatsing grote!> regering als plaats voor de opslag. 
Bovendien doen er aan het platform- ~ordt. In oorsprong doet de vre- van kruisraketten. Die zijn intua-

l alleen vredesgroepen/organisaties d~sbe~~ging heel zac~te akties. sen vanuit de vredesbeweging weer 

/Î 
mee (politieke partijen zijn niet M1.-ssch1.-en moeten ~e 1.-n ons verzet (voor de helft) tegengesproken. 

: 

vertegenwoordigd). ~e"· erharden." Toch blijven er serieuze aanwijzin-
gen voor die verdenking, maar wat 
belangrijker is: wij hebben geen 

------------~:-------------~~----- zin onze tijd te verdoen met speku-
Het programma voor het kamp ~ Het initiatief is deels geinspi- Een voorbeeld, dat wellicht elders laties. De Peèl blijft voor ons het 
zijdig: een fietstocht naar de reerd door het Amsterdamse nood- navolging verdient? Voor nadere symbool, dat de regering - tegen 
vliegbasis bij Gilzerije, een bus- plan en de diskussie over verder- informatie, bel het sekretariaat de wil van de meerderheid van de 
tocht met demonstratie naar De Peel, gaande aktievormen, die dit plan van dit. vredesplatform. Telefoon: bevolking - in het geheim toch be-
en thelllëJ.:.dagen over de strategie in de vredesbeweging heeft losge- 02263 - 3600 (Jannie Huurman- I zig is met voorbereidingen om die 
van de vredesbeweging, en over ge..,. maakt (zie Vredesaktiekr.ant nr .1) • Wezel) . ~~ kruisrakrengen te laten komen. Re-
weldloze weerbaarheid. voor verdere Een paa~ vrouwen trokken in februa- I den genoeg om onze weerstand daar-
informatie bel Louis van Rietscho- ri de stoute schoenen aan en beslo- I tegen te tonen door deelname aan 
ten, tel: 04241 - 2136. ten om regionale dagen te gaan or- het vredeskamp in De Peel! 

ganiseren, ten einde zelf tot een 
strategiebepaling te komen. 
Dat is intussen gebeurd, eenmaal 
eind februari en een keer midden
mei. Op die dagen zijn thema's als 
het plaatselijk vredeswerk, benade
ring van kerken en van vrouwenorga
nisaties aan de orde geweest. Maar 
er is vooral grondig doorgepraat 
over de betekenis en konkrete in
vulling van burgerlijke ongehoor
zaamheid als middel tegen de kruis
raketten. De mensen van het plat
form willen nog vóór de zomervakan
tie tot een eigen aktieplan komen, 
zodat de aandacht tijdens die maan
den niet verflauwt! 
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AMERIKAANSE VREDESBEWEGI.NG 

BREDER 
Overal in de Verenigde Staten zet
ten · steeds meer mensen hun eigen 
lichaam in, om. een halt toe te roe
pen aan de produktie van nukleaire 
wapens. Afgelopen jaar werden min
stens 4 duizend mensen gearresteerd 
bij pogingen een uitbreiding van 
het Amerikaanse kernwapen- arsenaal 
te voorkomen . · 

Het burgerlijk ongehoorzame verzet 
neemt allerlei verschillende vormen 
aan. Br worden zit- stakingen gehou
den bij de hoo"fdkantoren van onder
nemingen , die wapens produceren. 
Toegangen worden geblokkeerd tot 
mUi t&Ue bases~ de muren van het. 
Pentagon worden bestrelten met bloed. 
en er wordt met hamers gebeukt op 
luiken van nukleaire onderzeeêrs. 

Sommige van deze direkte akties 
hebben een indivioueel karakter. 
Qat is bijvoorbeeld het geval, wan
neer éên persoon neerknielt bov~ 
op een loods , waar intercontinenta
le raketten liggen opgeslagen. Het 
kunnen ook massa-akties zijn., zoals 
de blokkades door honderden mensen 
tegelijk van het Livermore Labora
torium in Califomia. Dirakte ak
ties kom je niet alleen tegen in 
plaatsen, waar altijd al veel ver
zet is, maar ook in steden, waar 
zo'n t~aditie niet hestaat. 
Mensen, <Ïie zich daadwerkelijk in
zetten tegen de nukleaire oorloge
machine, hebben vaak een heel ver
schillende achtergrond en motiva
tie. In wezen kunnen we. drie str~ 
.!!1!!~ onderscheiden. ReÏlqiëuze
groepen vormen de ruggagraat voor 
' n groot deel van de beweging. Dat 
zijn groepen, die hun verzet base
ren op ethiek en op de christelij
ke godsdienst. Groepen, die hun 
wortels hebben in plaat.selijke ge
meenschappen , verte<]enwoordigen 
weer een andere stroming. Zij ke
ren zich vaak tegen heel bepaal de 
wapensystemen of komponenten (on• 
derdelen) van wapens. De derde 
stroming v an gewelQJ.óos verzet 
komt voort uit de vrouwenbeweging. 
Die legt ·de nadruk op de rol van 
het feminisme in de bestrijding van 
geweld. 

RELIGIEUZE 
GROEPERINGEN 

Veel van de rel igieuze vredesgroe
pen zijn georganiseerd buiten de 
traditionele kerken om. Eán daarvan 
is Jonah House in de stad Baltimo
re, onstaan in 1973 naar aanleiding 
van de Vietnam-oorlog. "Na de Viet
~oorlog besloten we onze aan
dacht te richten op het_gevaar van 
een kernoorlog" zegt een woordvoer
êler van Jonah House. De groep heeft 
een serie akties tegen het Pentagon 
op haar naam staan, - akties waar
bij deuren werden gebloKkeerd en mu
ren met bloed besmeurd. 

DAN FREEZE ALLEEN 
ONDERSTAAND ARTIKEL BESCHRIJFT 
GROEPEN 1 .DIE IN DE VERENIGDE STATEN 
BURGERLIJK ONGEHOORZAAM ZIJN OMWIL 
LE VAN. DE DREIGING VAN EEN KERN
OORLOG. 
DOOR SOMMIGE NEDERLANDSE VREDSEAKTI 
VISTEN WORDT DE AMERIKAANSE VREDES 
BE~GING VEREENZELVIGD ~T DE 
FREEZE-MOVE~NT. BLIJKENS ALLEEN 
ALLEEN AL DE MASSALE SCHAAL, WAAROP 
MENSEN DAAR WORDEN GEARRESEERD 1 HEB-

De woongenoot van ~ Jonah Souse- met 
de meeste bekendheid is Philip Ber
rigan . Samén met zeven anderen is 
hij veroordeel vanwege de zogenoe~ 
de 'ploegscharen-aktie•. 1n 1980 
sloeg de groep met hamers op de 
neuskegels van kernkoppen, in een 
fabriek van General Electrics. zo 
gaven zij op dramatiese wijze ui
ting aan hun eis, dat zwaarde!l moe
ten worden omgevormd tot ploegscha
ren. 

Deze ploegscharen-aktie was áén van 
de eerste daden van openlijk verzet 
tegen de huidige, snelle Uitbreiding 
in de produktie van kernwapens. Het 
werd een model voor veel akties, 
die volgden , Hetzelfde model werd 
gehanteerd tegen de bouw van Tri
dent-ànderzeeêrs, die worden uitge
rust met·.kemwapens. In juli, 1982, 
beklommen negen mensen éên van. die 
onderzee~rs in een marine-werf en 
brachten met hamers beschadigingen 
toe aan de elektroniese apparatuur. 

Boe kijken de religieuze mensen 
zelf tegen hun akties aan? Typerend 
zijn de volgende uitspraken: "Door 
een Trident-onderzeeêr kan bijna 
heel Noord- Amerika in de as· worden 
gelegd. Wanneer we voor het. gerecht 
worden gedaagd, vertelt de .x-echter 
ons, dat we geen schade mogen toe
brenqen aan 't bezit van een ander . 
Iedereen zou zich echter zorgen 
moeten .maken over dit soort des
truktieve macht. Het mág geen ' be
zit ' zijn van áén bedrijf. Die wa
pens zouden eenvoudig niet moeten 
bestaan, ze zouden aan niemand moe
ten toebehoren!" 

In processen , die tegen ben zij ge
vberd, hebben veel van deze mensen 
zich verdedigd met het volgende ar
gument: "Onze akties zijn gerecht
vaardigd, omdat kemwapens enorm 
schadelijk zijn voor de mensheid. 
Het is heel terecht om burgerwetten 
te breken ten einde hun gebruik te 
voorkomen. Denk maar aan de Neuren
~rgprocessen, ~arin nazi's be
recht zijn vanwege· hun misdaden 
tijdens Be twe.ede wereldloorlog. 
Daarin is verklaard, dat burgers de 
plicht hebben om ongehoorzaam te 
zijn aan de wet ten einde misdaden 
tegen de mensheid te voorkomen." 

Tijdens de afgelopen twee jaar is 
het aantal mensen sterk gestegen, 
dat gearresteerd is wegens hun af
wijzing van kemwapens. Daarom heb
ben z.e nu eigen n ieuwsbrieven. Eén 
van die bladen is de 'Nuclear Re
sister'. Bet blad helpt mensen, die 
burgerlijke ongehoorzaamheid ple
gen, om een netwerk te vormen, het 
biedt hèn steun, en legt een band 
tussen de beweging tegen kernwapens 
en die van gevangenen. 

·LOKALE 
GROEPEN 

.Naast de religieuze zijn er andere 
groepen, die zich richten tegen een 
'beperkt' onderdeel van het mili- . 

BEN DE 'ONGEHOORZAME' EN WAT RADIKA 
LERE GROEPEN IN DE VERENIGDE STATEN 
EEN BEHOORLIJKE ~ GROEIENDE EIGEN 
KRACHT. 
BOVENDIEN GEVEN DEZE VREDESGROEPEN, 
OOK DE RELIGIEUS GETINTE 1 HEEL ~
RELDSE MOTIEVEN VOOR HUN KEUZE GE
WELDLOOS VERZET TE PLEGEN TEGEN 
KERNWAPENS EN MILITARISt~. OVER HET 
ALGEMEEN IS HET EEN BEWEGING, WAAR 
WE IN NEDERLAND EEN BOEL VAN KUNNEN 
LEREN, 

.tair-indust:r::ieel komplex. De Li-
. vermore Action Group (LAG) heeft 
als doelwit een laboratorium ter 
plekke, waar' belangrijke wapensys
temen worden ontworpen.. De groep 
heeft zijn inspiratie geput uit de 
altties van massale burgerlijke on
gehoorzaamheid, die eerder zijn ge
houden rond een kerncentrale , .de 
Diablo Canyon. (Zie verder het ar
tikel over de voorbereidingen van 
de recente blokkade van het Liver
more lab). 

De groep 'Ontwapen NU' in Chicago 
is voortgekomen uit een plaatsel ij
ke coalitie rond de grote ontwape
ningsdemonstratie in New York van 
juni vorig jaar. OOk deze groep 
legt de nadruk op direkte, geweld
loze aktie, omdat het niet voldoe.n
de is op wetgevers een beroep te 
doen en maar af te wachten tÇ>t de 
regering echt gaat onderhandelen. 
'Ontwapen Nu' heeft ondermeer mee
geholpen aan een blokkade rond de 
beruchte Nortbrup-fabriek even bui
ten Chicago. Daar wordt apparatuur 
gemaakt, d.ie bestemd is om (vijan
delijke) radar· te verstoren . Met 
zijn akties tegen Northrup wil de 
groep mede het ver~d tussen nu
kleaire en conventionele oorlogvoe
ring duidelijk maken. Er wordt be
halve ~t andere vredeSPrganisaties 
ook samengewerkt met solidariteits-' 

. groepen voor El Salva dor. 

FEMINISTIESE 
STROMINGEN 

De vrouwenbeweging levert ee.n eigen 
en grote bijdrage aan het verzet 
tege.n- kernwapens. Tot deze stroming 
rekenen wîj een traditionel e vrou
wenvredesgrQep als de Internationa
le Liga van Vrouwen voor Vrede, 
maar ook 'Women's Pentagon Action ' 
- een losse coalitie van groepen e.n 
personen uit het noord-oosten van 
de Verenigde Staten . Zij hebben tot · 
twee maal toe een massale weef- aktie 
rond het Pentagon gehouden en zijn 
ook betrokken bij ' t opzetten van 
een .vrouwenvredeskamp in Seneca 
Falls (een leger-opslagplaats in de 
staat New York). Dit kamp zal bin
nenkort van start gaan. (zie aparte 
kadertjes) 
Een ande.re opmerkelijke groep is de 
groep 'Vrouwen tegen Militaire Waan-

zin' , afgekort WAMH. Die houdt 
zich met drie dingen bezig : met de 
strijd voor vrede en tegen oorlog; 
met aan de mensen laten zien. hoe de 
•militaire begroting ten koste van 
banen en sociale voorzieningen gaat; 
en met direkte akties. De groep 
deelt eens pe+ week pamfl etten uit 
bij een . snelweg. Bn verder volgt 
WAMM de media en plaatselijke poli-
ticl krities. 
waarom leggen de 'Vrouwen tegen Mi-
11 tatie Waanzin 1 de klemtoon op di
rekt verzet? "Wij vrouwen hebben 
een geschiedenis van direkte aktie . 
Vergeet niet, dat de suffragettes 
(die opkwamen voor vrouwenkies
reCht) zich lang hebben ~egelegd 
op het heinvloeden van de wetgeving 
en het parlement, voordat ze zich 
reaiiseerden, dat ze .burgerlijk on
gehoorzaam moesten worden. Volgens 
mij is dit l .aatste nu ook nodig" 
zegt Kristin van de WAMM-qroep. 

De Amerikaanse mensen, die direkt 
verzet pl~gen tegen 'kernwapens, 
hebben weinig vertrouwen in opl os
singen via zogenaamde 'wapenbe
heerj!lings-besprekinqen' • Bén van 
de religieuze aktivisten geeft 
daar deze uitleg voor: "Sinds 1945 
zijn er wel 6 duizend ontwape
ningsbesprekingen geweest, maar er 
is niet één kernkop ontmantel d! De 
kernwapens :zijn alleen maar 
steeds verder verspreid. . • Ik 
geloof er ni.et in om aan Ronald 
Reagan te vragen om kernwapens af 
te schaffen. Mensen moeten hun 
eigen verantwoordelijkheid nemen. 
Daardoor kan je in konflikt komen 
met de w~:~t, maar een wet 1 die mo
gelijkerwijs het einde der wereld 
inluidt, is helemaal geen wet! " 

De meeste aktivisten verwachten 
geen dramatiese overwinningen op 
kOrte termijn 1 maar VOOrzien een 
heel l anggerekte strijd. Vooral 
religieuze groepen trekken vaak 
een. vergelijking met de strijd te
gen slavernij, die tientallen ja
ren heeft geduurd. De betek.enis 
van burgerlijke ongehoorzaamheid 
is - zo vinden de meesten -
dat ae aandacht wordt gevestigd 
op de ~r!ie~t~ van het vraagstuk·. 
Men hoopt verder, dat de proquk
tie van kernwapens op iets lange
re termijn ~!i!iek onhoudbaar 
wordt. 

John Trinkl 

\Dit overz~cht van Amerikaanse 
vredesqroepen, die b\lt'qerlijke 
ongehoorzaamheid bedr1jven, is 
ontleend aan de Guardian, een 
links Amerikaans weekblad. ) 
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BLOCKADE LIVERMORE NUCLEAR WEAPONS LAB 

VOOR HEEL VEEL VREDESGROEPEN IN 
VERENIGDE STATEN WAS 20 JUNI DAG 

DE ONTWAPENING. VERSPREID OVER 
N 20 STATEN VOND EEN HELE SCALA 

PROTEST-AKTIES PLAATS: VAN 
EN TENTOONSTELLINGEN 

'KUNST IN HET NUKLEAIRE TIJD-
1 TOT AAN EEN OMSINGELING VAN 

DE BERUCHTE RAND CORPORA TI ON · (ON
DERZOEKSCENTRUM VAN HET MINISTERIE 
VAN DEFENS:IEJ EN VEEL BLOKKADE-AK
TIES. EEN VAN DE OPMERKELIJKSTE RE
SULTATEN WA.S, DAT OOK BETOOGD WERD 
IN KLEINE STEDEN IN HET MIDDEN VAN 
BE~ ENORM UITGESTREKTE LAND. DAAR 
ZIJN POLITIEKE PROTESTEN (NOG) EEN 
ZELD?-AAMHEID. 

NIET ALLEEN DE AKTIE-VOH11EN, 
MAAR OOK DE DOELWJ.TTEN VARIEERDEN 
STERK: FABRIEKEN, WAAR KERNWAPENS 
WORDEN GEMAAKT; ESN WERF, WAAR ON
DERZEEERS WORDEN GEBOUWD (POLARIS, 
fRIDENT J, ONDERZOEKBeENTRA, ENZO
VOORTS. EEN DEÈL VAN DE (BURGER
LIJ/( ONGEHOORZAME) AKTIES WERD NA
DRUKKELIJK GERICHT TEGEN DE VOOR
GENOMEN PLAATSING VAN KRUISRAKETTEN 
IN WEST-EUROPA . DAT BETEKENT, DAT 
VEEL AMERIKAANSE VREDESAKTIVISTEN 
OP 20 JUN! VOOR ONS GEVANGENHAMEl 
BESTRAFFING RISKEERDEN. 

WAPENS BESTEMD VOOR MA~>SA-Vl~RNIE~~T 
GING ONTWIKKELD, ZOALS DE ATOOMKOP
PEN VAN DE KRUISRAKET) HET MX-SYS
TEEM EN LASER-WAPENS VOOR MILITARI 
SERING VAN DE RUIMTE. SINDS DIT LA
BORA.TORIUM GESELEKTEERD WERD ALS 
DOELWIT VOOR ONTWAPENINGSAKJ:'IES (IN 
FEBRUARI 1982) IS HET AL ZEVEN MAAL 
DOOR MASSA'S MENSEN GEBLOKKEERD. 
AAN .DE BLOKKADE OP 20 JUNI JONGST
LEDEN DEDEN NAAR SCHATTING 2500 
MENSEN DEEL. 750 VAN HEN/IiA'AR WER
DEN OPGEPAKT. NET ALS DIREKTE, GE-

LIVERMORE 
SCENARIO 

BIJGAAND bkUWR WIJ GEDEELTEN 
AF UIT EEN SPECIALE KRANT, DIE DE 
LIVERMORE ACTION .GROUP (LAG) VOOR 
DE 20STE MAAKTE. DAARUIT KUN JE JE 
EEN BEELD VORMEN VAN DE GEDEGEN 
VOORBEREIDINGEN, VEREIST OM DIREKT 
VERZET ÇEWELDLOQS XE ROUDEN t 

Het scenario voor de week van 
20 juni bij het t.ivermore labora
toriWil is owezet rond het begrip 
zones. Vier zones aangegeven op de 
kaart hierboven , komen ruwweg over
een met de vier hoeken van het la
boratoriUIII. De pijlen op de kaart 
geven de richting aan di~ we in el
ke zone nemen zullen om naar het 
laboratorium toe te gaan . 

Het kan zijn, dat v.riendschaps
groepen spontaan een blokkade wil
len uitvoeren op een ·punt langa ~un 
route van binnenkomst, met name als 
ze worden tegengehouden door poli
tie-barrikades of door verkeer. 

Vanuit het Robert Livermore Park 
wordt a1 het ondersteunend werk 
(medies personeel, begeleiders) ge
kodrdineerd. 

.BESLUITEN PER ZONE 

In elke zone zullen de mensen 
een grote mate van autonomie heb
ben. Bet kollektief dat het scena
rio heeft owesteld geeft aan 
vriendschapsqroepen en bestaande 
.verbanden ( ' trossen' ) in overweging 
om zich tijdens de bijeenkomst van 
vertegenwoordigers· op 5 juni op te 
'SPlitsen in zones, en om dan voor
·lopige besluiten te nemen in 'zone
beraden'. Vriendschapsgroepen kun
nen zich op allerlei manieren in 
zones opdelen, rekening houdend met 
de belangstelling van de vriend
schapsgroepen en met waar ze (ge
ografisch) vandaan komen . Op deze 
wij ze kunnen we· bevorderen dat de 
grote verscheidenheid en kreativi,
teit tot zijn recht komt, ondanks 
het feit dat we met een groot aan
tal mensen zijn. 

Voor een langdurige blokkade kan 
elke zone per dag worden georgani
seerd: zone 1 kan op maandag een 
ander zone-beraad hebben dan op 
woensdag, etc. Wellicht za1 elk zo
neberaad verkiezen om opnieuw bij 
elkaar te komen voor de grote Ver
gadering op zaterdag 18 juni. De 
vriendschapsgroepen die zich dan 
nog niet bij een zone hebben aange
sloten, kunnen dat op 18 juni als
nog doen. Boewel we aanmoedigen dat 
men zich 'bundelt' (dat vriend
achapagroepen samenwerkingsverban
den vormen) is dit geen voorwaarde 
om je aan te sluiten bij een zone. 
Zondag 19 juni· kan ook worden ge
bruikt voor zone-bijeenkomsten. 

OVer de volgende punten kan elke 
zone besluiten nemen: 
1. Verzamelpunten voorafga~d aan 
de blokkade, a1s dat gewenst is • 

. 2. Boe het ei <ren transpo'rt te rege-

EEN BIZONDER DOELWIT WAS VOORTS 
HET 1 LIVERMORE LABORATORIUM 1 • HIER 
ZIJN ZOWEL KERNWAPENS.,. ALS ANDERE 

WELDLOZE AKTIES ELDERS WERD OOK 
DEZE VOORAFGEGAAN DOOR EEN (LEGALE) 

len naar en van het laboratorium. 
3. Een planning maken, zodat alle 
wegen, die naar een zone leiden be
streken worden door voldoende 
vriendschapsgroepen (zie de pijlen 
op de kaart). 
4. Oplossingen voor het parkeer
probleem. Meesta1 zijn parkeer
pl aatsen beschikbaar langs de. wegen 
en d~ mensen zullen informatie · 
krijgen over a1le ande·re beschik
bare plaatsen. We moeten evenwel 
met de mogelijkheid rekening hou
den, dat de. overheid het parkeren 
beleDDert, en dus moeten we onze 
eigen reserveplannen hebben. 
5. Besluiten of v.rienschapsgroepen 
onder bepaa1de omstandigheden naar 
andere zones willen verhuizen, ·met 
name inélien een andere zone door 
arbeiders gebruikt wordt als de be-
'lanqrijkste toegangsweg, of indien 

worden ten einde arrestaties uit te 
stellen. Zo ja, wat die taktieken 
zullen zijn. 
9 . Een koördinatie ten aanzien van 
blokkades en arrestaties. 

Sommige besluiten zouden door de 
gehel e blokkade gezamenlijk genomen 
kunnen worden. Dat k.an. gebeuren in 
het overkoepelend beraad van verte
genwoordigers of door personen; die 
door het beraad van elke zone wor
den aangewezen. Als de besluit
vorming in het overkoepelend beraad 
beperkt wordt ,zal het proces vloei
ender zijn, en wordt het meest 
gelijkwaardige en gedecentra1i
seerde proces mogelijk gemaakt. 
Voorbeelden van punten die gemeen
schappelijk beslote.n e.n gekoc5r
dinee.rd kunnen worden: 
1 . Beslissen over de tijd, waarop 
de blokkade wordt aangevangen en 

LIVEAMORE 
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de politie van plan is in een be
paalde zone arrestaties te verrich
ten . Ook kunnen zones chauffeurs 
aanwijzen, die bereid zijn mensen te 
vervoeren wànneer dat dringend no
dig is. 
6. Besluiten of vriendschapsgroepen 
in een zone tegelijléertijd aankom.en 
of in opeenvolgende vloedgolven. 
7. Besluiten over de plaatsen, die 
men gaat blokkeren (pOorten , wegen, 
afritten van de snelweg, enz.) 
8 . Besluiten of gekoordineerde 
uitsteltaktieken geb~ikt zullen 

beêindigd. 
2. Bes lissen hoeveel dagen de blok
kade zal duren. 
3. De plannen van de verschillende 
zones met elkaar uitwisselen. 
4. Erop toezien, dat het aantal 
mensen in elke zone ruwweg gelijk 
is aan dat in andere zones . 

VRIENDSCHAP 
In het scenario komt regelmatig 

het woord 'vriendschapsgroepen' 

voor. Deze vriendschapsgroepen 
zijn tamelijk vergelijkbaar met de 
basisgroepen van de Nederlandse an
tikernenergiebeweging.Door de Li• 
vermore Action Group worden ze als 
volgt omschreven.: 
Een 'vriendsch.apsgroep' bestaat uit 
vijf tot vijftien mensen die zijn 
samengekomen om elkaars leven te 
delen en om politiek werk te doen. 
Ze zijn op elkaar aangewezen voor 
steun en inspiratie. Bij het op
zetten van een aktie heb je een 
boel te doorstaan - van de verga
derfrustraties tot de angst om ge
arresteerd te worden. Onze vriend
schap~oepen zijn een vertrouwde 
plek om gevoelens te delen. Zij 
zijn ook een bron van inspiratie 
en kreativiteit bij ~et plannen. van 
-onze aktie-strategie. 

Van ieder dfe arrestatie wil 
riskeren ten tijde van de aktie
~ek rond het Livermore laborato
rium (d.w.z. ieder, die meedoet aan 
de blokkades) wordt verwacht dat zij 
of nij lid is van. een vriendschaps
qroep en een training in geweld
loosheid heeft voltooid. 

BEGELEIDERS/STERS 

Begeleiders hebben veel taken in 
een aktie van burgerlijke ongehoor
zaamheid. Zij helpen het integere 
karakter van · de akt.ie te garande~ 
ren . Bijvoorbeeld kalmeren· ze men
sen, die woedend o~ overstuur zijn. 
Begeleiders lichten demonstranten 
in wanneer zij gevaar lopen gear
resteerd te worden, en ze geven 
voorlichting aan mensen die zioh 
later bij de blokkade aansluiten 
over de taktieken die de politie 
hanteert7 ze treden op als 'buffer' 
tusse.n menigten bui tenstaanders en 
vrie.ndschapsqroepen, leiden het 
verkeer in goede banen, en stellen 
zelfs pólitie-kollllllël11danten gerust. 
(~ie zien de begeleiders als or
dehandhaversJ 

Wij zijn begeleider en niet 
z~lf politieagenten. We vergemak
kelijken de aktie en helpen ervoor 
zorgen dat die geweld.loos blijft. 

De taak van begeleider is een 
uitstekende rol voor mensen, die 
geen art:estatie willen .riskeren, 
maar toch rechtstreeks mee willen 
doen aan de aktie. 
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STOP ·CRUISE & PERSHING·II 

Op 25 juni is de REGENBOOGDRAAK herbo- de draak opnieuw leven in geblazen, om niet met haat en onderdrukking, maar 
ren uit de kreatieve handen van dui- ied.ereen te laten zien dat all es waar- met de kreativiteit en kracht van duiz-
zênde vrouwen. De draak omsingel t de mee we de aarde delen vernietigt dreigt ende vrouwen die gezamelijk de draak 
basis, waar nog stee~ gewerkt wordt te worden door met .mannen-handen ge- weer samenvoeqen-
aan de .voorbereidingen van de komst maakte wapens in een atoomoorlog of Want ooit was er een buitengewooa mooie 

Op 25 junie is dan na zoveel e euwen de 
draak weer zichtbaar geworden, langzaam 
maar met een krachtige wil. Kil ometers 
lançt. Vanaf deze dag van haar hergeboor-
te trekt ze rond door de wereld om te 
spreken over vrede. In all.e landen van 
de wereld . Hopel ijk ook ~n Nederland.. 

fULL MOON 
JmOO~. ~~ 

GRE\rn~AM ~ 

van nieuwe wapens, ~ kruisr aketten. ongeluk. draak die tot de aarde zelf behoorde. De 
Dze zullen in december dit jaar naar Het woord 'Dragont (draak) komt van draak trok over het land, de aarde be-
de basis gebracht worden. term wat zoiets be~ekent a l s ' juist- schermend, nog voordat de t.ijden begon-
Al eerder hebben duizende vrouwen zien'. Het is ee.n zeer oud en krachtig nen ~adden. Maar, geleidel.ijk aan zijn 

de handen samengebracht • Dat was op symbool voor l even. "Open de ogen en mensen de aarde beetje bij beetje aan 
12 december vorig jaar, toen waren zie in welk gevaar we onszelf en de het verwoesten. En, beetje bij beetje 
daar 30.000 vrouwen die de kilometers aarde plaatsen" I • werd de draak onzichtbaar voor het mens• 
lange omheining van de basis hebben be- Tijdens het feest werd er gebouwd aan elijke oog.Nu, nemen onze zintuigen de 
dekt met persoonlijke bezittingen: be de toekomst, betkenisvol en levendig . pure

1
,{egenboogkleuren n i e t meer op. Al-

richten van leven. Niet uit winstmotieven of uit streberij, l een onze fantasie is de draak nog zicht 
Op 25 jÜnie hebben VOLLE MAAN VROUWEN baar. 

iiJOP THE MISSILES TO EUROPE 
A WALK FOR LIFE ... 
Faslane-Greenhom 
May 19th-Aug 6th 

Enkel e dagen vóór het vertrek is het 
een grote chaos in ' het kantoor •. 
Iedereen loopt druk heen en weer, 
herstelt grote stukken tent, schrobt 
pannen of schaaft de zojuist gemaak
te tentpalen. 

Bet begon allemaal zo'n half jaar 
geleden, toen een aantal mensen het 
idee kregen een voettocht te houden 
van Faslane, een basis voor nucleai
re onderzee~rs in Schotl and, naar 
Greenham Common, waar men gepland 
)1eeft om dit jaar kruisraketten te 
plaat sen. Een tocht dwars door 
Schotland ·en Engeland langs militai
re bases en andere militaire objek
ten·. 

Bet idee werd uitgewerkt, dat bete
kende: mensen verzamelen. en een vre
deshuis beginnen om de 'loop' voor 
te bereiden. Nee, ' t is bes~ist geen 
mars, ook geen demonstratie, maar 
een voettocht waar mensen, jong en 
oud, vrouw en man, gedachten uit
wissel en, samen delen en werkén aan 
vrede,voor leven. 

Maanden van hard werken, routes uit
stippelen , kontakten leggen, plaat
sen. bezoeken , gel d inzamelen, verga
deren. We werden ui tqenodigd om pop
pen te komen maken. Grote poppen om 
de ' l oop' op te fleuren. Er zal. thea
ter zijn en muziek, akties bij mili
taire objekten . Er zal veel gepraat 
worden, maaz: er zullen ook tijden 
zijn van sti~te. 

"Walk for Life" 
31 , Ickburqh Road 
Cl apton 
LONDON, ES 
tel: 09 - · 44.1 .806.4615 

Op dit moment, nu je dit leest, lo
pen we ergen.s in Schotland of Enge
l .and, hopende dat er. nog meer men
sen de tocht met ons mee willen ma
ken : 

Kom erbij,· je bent welkom. Kom. er
bij voor een paar dagen, een hele 
week, maand of voor een uur. we heb
bwn wwn grotw tent voor de overnach
ting en een bus voor diegenen, die 
niet ~lles kunnen lopen . We proberen 
zoveel mogelijk zelf voor eten te 
zorgen. Oe kosten zijn zo ' n E 15 per 
week (dat is ongeveer f 60 ,- ) 
Als je nog meer wilt wet.en, er is 
altijd iemand te bereiken op onder
staand adres, om bet laatste nieuws 
door te geven. Bel, of liever: kom. 

Annemieke Roelofsma 

Seneca.·· 
• "- . 

Upstate~ 

Op 4 juLi gaan vrouwen Vf;ln overaL 
in de Verenigde Staten naar Se~ca 
FaLZs om daar een Vrouwenvr>edes
kamp , te stichten.Se~ca Falls ia 
een opslagplaats, waar het Ameri
kaanse ministerie van defensie 
kernwapens heeft opgeslagen. Het 
kamp komt op één mi;jL van de 
hoofdingang te Liggen, op een stuk 
land dat grenst aan de opslag:.. 
pla·ats zeLf. 

Seneca Fa'Lls is een pLaats ·me~ een 
(vredes) vrouwengeschiedenis . In 
1590 kw amen Ir>oquois vrouwen hier 
bijeen om een haU toe te roepen 
aan de oorZogvoering tussen Ameri
kaanse Indianen- stammen. En in 
1848 vond er> de eerste conferentie 
over .de rechten van vrouwen 
plaats. 

Sinds de vijftiger jaren hebben ge
r>uchten de l'onde gedaan, dat er 
'nukleawe aktiviteiten' waren in 
Seneca Fa'Lls, maar> die zijn pas 
kor>tgeleden bewaarheid. Uit doku
menten, die gepubU.ceel'd zijn 
bU;jkt, dat dit de enige leger>-op
sLagpLaats is, vanwaaruit kernwa
pens wor>den ovel'gev'logen naar 
Europa. 

De v.rouwen, die het vredeskamp 
vool'bel'eiden, zijn niet a'Lleen be
zol'gd om de dreiging van totale 
ver>nietiging. Ze zijn zich ook be-

wust varl het feit, dat de wapen
wedZoop aller~i . .ziekten, ongeluk
ken en. dood ten gevolg heeft, Voor 
haar is miLitarisme 'slechts' de 
meeat extreme uiting van man~n
overheersing. 

De grond, waarop het kamp komt, 
is aangekocht, omdat niemand in 
de omgeving ber>eid was om grond 
aan de vrouwen in pacht te geven. 
Dat betekent dus, dat het een le
gaat kamp wordt, zij het dat (Jr 

misschien ook vrouwen buiten het 
kampter>r>ein zu'Llen gaan kampe
ren. 

Se~ca FaLZs ia het. eerste vrouwen
vre.deskamp in de Verenigde Staten, 
dat ie al hee'L bieonder, maar er> 
zijn ook v.eeL kreatieve ideeënlptan 
~n voor de invu'Lling van het 
kamp: wekeli;j'k.ae 'workshops' over 
thema's a la vrouwengeschiedenis, 
spwituaLiteit en verzet; een massa
le aktie van bu.rgerli,:jke ongehoor
zaamheid op l augustus, de aanleg 
van een tuin rondom de basis, en. 
een aktie, waarbij vrouwen Lang- · 
zaam vooruit kruipen , verkLeed 
ala een woud. 

(Deze informatie is ontleend aan 
het Amerikaanse tijdschrift 
WOMANEWS, van juni 1983) 

·For a Future ·of Peace and Jusf~ee 
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.(vervoLg van pagina 3) 

hoett te zijn). Veel .euaen hebben 
beswaren tegen bet aaaaale karakter 
.,.. zo'n deaouatratie: aen voelt 
ai eb anptig door z6veel aeuaen, aen 
...ruct sicb af: aet wie loop ik 
daar, wie a!)reekt daar, ia dat licht 
n•ena -.ij? Men zou graag ieta Her 
aijn dan alleen een tel~are 'kop' 
tm de aenigte, enz., enz. M.a.w. aen 
heeft het eevoel' dat de structuur 
va een derge~ijk •assaal opgezet 
pbeuren niet erg atrookt Ht de 

Yaak zeer deaocratiache, anti-hii
rarchiacbe neigingeu van aenaen 1D 
cJe vredeabewegillpn. Ik heb dit 
soort geluiden vooral beluisterd bij 
,rouwen, ant1-ailitariaten en (to
t&ajweipraara. Graac verwij • ik 
hier ook naar de opzet van· de Wo
.aen' • Pelltagon Act i ons, die duide
lijk nieuwe Ofganisatievoraen weer
aptegelen (zie: Keepillg tbe Peace, 
editor Lynne Jooea, the Woaen'a 
Pre•• no.63-64, llay/AuJUat 1982). 
Bet zou ja.aer zijn de bijdrage aan 

·de strijd teeen de kruiaraketten 
van aansen die er z6 over· d~D te 
verliezen. 

Oadat ook ikzelf aoeite heb aet der
gelijke aasaa-eebeurtenissen kwam ik 
uiteindelijk op hetvolgende: Br koa~ 
''~ deaonstratie (groot(s)) oD bet 
BiDDenhof en eromheen van late.n we 
zeggen 200 duizend aensen (?) , 66u 
deaoutratie in ~_Reel e.n da~ua
senin een e~l'!!!. .!!!_D!,!l!J.k~kett!!!J. 
Dat aoet publicitair gezieD een ge
weldig effect hebben juist omdat het 
organisatorisch practisch OJUIIogeli.1k 
lijkt. 

Na veel piekeren lijkt het aij n-iet 
moeilijker te organise;ren dan 2lnO"v 

in A' d ... Ik heb er de kaart btj ge
pakt en een route (globaal) uitge
stipp~ld. Het koat neer op een ket
tillg van~ 150 ka., d.w.z. met 100. 
duizend aensen ben je klaar. De 
vrouwen 1D Greenh .. kregen ook in 
66n dag 30 d\iizeud vrou-n rond de 
basis; bet a6et te doen zijn • 

Het voordeel van deze deaonatratie/ 
actievorm is dat voor veel mensen de 
dag een 1 kleinschaliger 1 karakter 
krijgt, terwi.jl "bet effect even •a•
aaal is, zo niet aaasaler. Stel je 
voor: Nederland dwars door aidden, 
oftewel "Nederland ligt dwar•" tegen 

WIJ ZIJN HET ZAT 

Hoe loopt het met de diskussie over 
verdergaande akties binnen de vak
beweging? Om te beginnen een punt 
van herkenning. Net als een deel 
van de vredesbeweging is de vakbe
weging sterk hierarcbies .georgani
seerd. Werkelijk protest/verzet komt 
meestal pas op gang, als er heel 
veel druk van onderop is geweest. 
Dat geldt even sterk als het gaat 
om 't thema vrede en· ontwapening. 
Stakingen tegen de kruisraketten 
zullen door de FNV-top pas wprden 
overwogen, als men er niet omheen 
kan, als heel veel leden de leiding 
daartoe dwingen. 

Een g:roep met een 'voortrekkersrol' 
binnen bet FNV zijn de 'Verontrus
ten ' . Zij hebben wat betreft de 
kruisraketten het voortx>uw genomen 
via twee initiatieven. Vorig. jaar 
april organiseerden d.e Verontruste 
FNV-ers een Vakbondsvredeskongres. 
Het werd bijgewJ)Ond door om en na
bij de honderd· mensen, inklusief' 
vredesaktivisten van IKV-ers tx>t. 
men~en uit de anti-militaristiese 
hoek. 

Een van de thema's van het kon
gres was 'conversie'. Daarover werd 
gekonkludeerd: "De FNV zat sich · 
moeten inaett:en voor de omsetting 
Win ·een oorlogs- naar een vredes
produktie. Hierbij zat zij qndersoek 
moeten verrichten om te komeh ·tot· 
een aLternatief voor de huidige. op 
bell1apening· gerichte produktie. De 
IJ1erk(st)ers in de betrokken indua
_triel!n sutlen hierbij weL ingescha
keLd moeten IJ1orden bij het form u
leren van een andere ·produktie. 11 

Als uitvloeisel van het kongrelf 
zetten de Verontruste FNV-ers ook 
een handtekeningenaktie op touw 
met twee ver( der) gaande eisen voor 
de Zeiding van het FNV: "In kon
kreto w-agen IJ1ij: (l) het reaUse
re·n van eigen akties van het FNV, 
IJ1aarbij IJ1e dertken aan een day of 
action en met name een glgemene 
werkonderbreking in he.t najaar; 
(2) het reatieeren van besmetver-
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kl.aring van aLle IJ1erk.aaam heden 
aan de voorbereidingen van pLaat-
'sing." 

Een (gezien de eisen) be
hoorlijke hoeveelheid handtekenin
gen ·werd opgehaald: ruim S dui
zend, de meeste daarvan onder le
den van de Vrouwenbond en van de 
ABVA/KABO. In febr.uarl jongstleden 
werden d.e handtekeningen aangebo
den aan de top van het FNV. Tot 
nu tx>e zijn er geen aanwijzingen, 
dat die de eisèn serieus in overwe
ging neemt. Vredesspecialisten van 
het FNV hebben hun ogen/hoop ge
vestigd op Genève •.••• 

de kruisraketten! 
Als volgt ongeveer s~el 1k het me 
voor: 1. er wordt een kettiDBTOUte 
uitgestippeld ; 2, langs die route 
liggen zoveel aoge~ijk plaatsen aet 
een vredesplatfora of een vredes
groep; 3. deze platforms/groepen 
'adopteren' plaatseu in de rest van 
Nederland waarvandaan de 'ketting
gangers' moeten koaen (per bus 
waarschijnlijk) . 

Beé1 Neder~and op reis dus naar een 
vooraf afgesprokeu punt op de route. 
Daar ter plekke worden de -n.aen op-

gevangen en iedere plaats kan daar
·bij allerlei goede, zinvolle en mis ... 
scbien ook nog een beetje leuke ek
ties en/of aanitestaties bedenken; 
en dan wordt aen per bus langs de . 
route ·afgezet. Op één bepaald ogen
blik van de dag (' s aiddags oa 12 
uur bv.) is bet dan. het uur. ru• en 
aoet de kettins gesloten zijn. 

Bet hele toewerkeu naar en afbouwen 
van dit gebeuren is al een actie op 
zichzelf die op allerlei aanleren 
kan worden ingevuld. 
De rol van de aedia is in deze zeer 
belangrijk, aaar ik de.Dk dat dit 

voor de aedia ook wel -n aanlokke
lijke actie zal zijn om te besalei
den en verslaan. 
Ik ben ae erv411 bewust uat er nos 
een heleboel tegen-rpinpn en be
zwaren kunnen zijn tegen deze iuvul
Ung van de 29ste; veel practisch• 
details kan ook ik ae op dit moaent 
nog Diet helder voor de geest halen. 
Toch hoop ik dat jullie aet dit 
idee zult willen 'spelen' , het wik
ken en wegen en hopelijk -niet t~ 
licht bevinden, zodat er eventueel 
iets aee eedaan wordt. 
Zo niet: die k.ruis.raketten aoeten 
er niet komen, daar gaat het oa; 
du. weus ik ons ~en .een hee'l 
krachtige 29at toe. 

Veel succes eb vredesgroeten 

.ALLES PLAT I -

Ook binnen de vredesbeweging gaan 
her en der stemmen op, dat er sta
kingen - korte werkonderbrekingen, 
ziekmeldingen of' een algemene stà
kin.g - moeten komen om de komst 
van de kruisraketam te beletten. 
Een poging tx>t denkwerk in die 
richting is ondermeer gedaan door 
kernen/ groepen van IKV en Stx>p de 
N-Bom in Delf't. In het najaar van 
1982 konkludeerden deze groepen 
gezamenlijk, dat een herhaling van 

de 2lste november niet voldoende 
zal zijn om de regering tot a1àtel 
te bewegen. Bij een nieuwe moblli
satiekampagne zouden 'aanvullen
de dingen' moeten gebeuren. 

De Delf'tlenaren hebben i.ntuesen een 
' Nota i verspreid, waarin ze hun 
poli-tieke stellingname verder uit.
eenzetban: · "De vredesbe!J1eging 
dient voLgens ons het inWiatîef in 
eigen hand te houden, of beter, 
IJ1eer in eigen hand te ~men. Wan
neeP we erin sLagen het proces van 
voorbereidingen stop te setten bete
kent dit een enorme IA1inst voor de 
vredesbe!J1eging. Atlereerat voor Ne
derland seZf,. gesien het feit dat 
op deae manier een eerste stap i8 
gezet in de richting van het be
sLuit· tot niet-pLaatsing. Op de 
tweede pLaats bete.kent· dit; ook in
ternatitmaat een groot IA1instpunt. 
NederLand a at hierdoor het NA Vo
moderniseringsprogramma gaan 
doorkruisen. Df:t sal enorm motive
rend IA1erken voor de vrede.sbell1e
gingen in itaUi!, EngeLand en West 
DuitsLand, IJ1aar dit jaar at tot 
pLaatsing van raketten · IA1ordt over
gegaan." 
De keuze van de Delftenaren is ge
vallen op non-koöperatie als metho
de om een besluit af' te dwingen, 
en ziJ zeggen daarover het volgen
de: "VoLgens ons i8 het nOodzake
tijk dat grote delen van de bevo'lr 
king hun samen!J1erking met de re
gering - tijdeZijk - opaeggen om 
daarmee uiting te geven aan hun 
nongeruatheid en de druk op de 
overheid te· vergróten., Wij kiesen 
dua voor een non- koöperatieve 
·strategie. Onse inschatting is, dat 
een regering, die zich gekonft'on
teerd z~t met massale non-koöpera
tie (aich onder andere uitend in 
IJ1erkonderbrekingen) niet voort sat 
gaan op de heiLlose IJ1eg van voor
bereidingen wt pLaateing van de 
kruisraketten. Schotieren en stu
denten kunnen Zes- en kotlegeboy-> 
c.ot organiseren, gemeenteraadsleden 
kunnen hun IJ1erk.aaam heden op
schorten,. ambtenaren kunnen stipt
heidsaktiss houden. Er kan een 
massale HotLarJditis-epidemie uitbre
ken, die een enorme aiekte-meUing 
ten gevotg heeft ••••• " 

De poging van de Delftenaren is 
lofwaardig, het thema dat ze heb-
ben aangezwengeld hardstikke be
langrijk voor de Nederlandse VFe-11 
desstrijd. Het liefSt zou ik willen 

vervolg op pagina 12. 



dat hun droom van non-koöperatie 
vandáág werkelijkheid werd ! He
laas vertoont hun 'Nota ' vooral 
prak:tiese m anl<ementen. Ze verdedi
gen èen 'speerpuntenbeleid' , willen 
dat. vredesgroepen uit grote steden 
nun plan gaan trekken. Maar het 
ontbreekt aan praktiese ideeën om 
politieke stakingen van de grond 
te krijgen. Aan een speerpunten
beleid voor wat betreft de vakbe
weging . 

Geluiden ten gunste van stakingen 
tegen de kruiaraketten komen dus 
van twee kanten - van onderpp i n 
de vakbeweging en oqk van onder
op in de vredesbeweging. Een 
koortsachtige vraag: op welke ma
nier kunnen deze vérgaande ideeën 
echt vorm krijgen?? Terug naar 
de vakbeweging, want de oplossing/ 
het antwoord kan alleen dáár lig
gen! 

Zoals bekend heeft het FNV op 11 
juni e~n grote manifestatie gehou
den - èen manifestatie, waar een 
ontstellend strijdbare stemming 
heerste. Ik stond met m'n ogen te 
knipperen van al die aktiebereid
heid, tegen de draad van het be
toog van FNV-hoof'd Wim Kok in . Hoe 
vaak werd het geklap tijdens zijn 
toespraak niet overstemd door de 
'k.r>eet "AKTIE! AKTIE!" ? 
Kok dreigde met verdere st-appen, 
indien de regering-Lubbers het 
voornemen doorzet om op 1 oktober 
aanstaande twee procent te gaan 
korten op uitkeringen en minimum
lonen.Bij veel toehoorders was een 
duidelijke stemming voelbaar om 
het niet bij stoom afblazen ( l) te 
laten. Op een giganties spa~doek, 
waar Kok - tijdelijk - · achter ver
dween prijkte het voorstel voor een 
heel l<onkrete d~ad van verzet: 
"WE ZIJN HET ZAT. PRINSJESDAG 
ALLES PLAT" 

Het voorstel is dus, om via 'non
koöperatie1 aan. Lubbers de bood
schap over te brengen, dat hij op 
moet houden de ekonomiese krisis 
op arbeiders/sters en werklozen af' 
te wentelen. Het voorstel heeft .na 
11 juni verbazingwekkend snel de 
wind in de zeilen gekregen , de 
bijval van 'n aantal vakbonden, 
woonlastenkom itees, lauwers.meerak
tivisten en zowaar de CPN. 
De vredesbewe·ging kan en moet mee 
doen aan het stoute plannetje voor 
Prinsjesdag. Dat is principieel heel 
juist. Het .is juist, om dat (kern-) 
wapenproduktie en ekÇ>nomies wan
beleid nauw samengaan, omdat 
bommen ten koste gaan van banen, 
zoals een recente stud.ie van Pax 
Christi bevestigt. Verhoging van 
m.ilitaire produktie is helemaal niet 
bevorderlijk voor de werkgelegen
heid. 
Het is ook juist, omdat we van de 
vakbonden niet kunnen eisen dat 
ze nu al tot politieke stakingen 
tegen de kruisraketten overgaan. 
We kunnen zo'n massale burger
lijke ongehoorzaamheid van de 
vakbeweging niet verwachten , tot
dat we zelf' als vredesbeweging die 
zelfde bereidheid hebben getoond. 
St:eeds meer groepen in de vredes
beweging - dat zijn toch vooral 
mensen uit de middenklasse - zijn 
bezig zich voor te bereiden op 
maasale burgerlijke ongehoorzaam
heid . Die voorbereidingen ( inhou
delijke d.iskussies, trainingen in 
geweldloosheid) kunnen best uit
monden ;in bijvoorbeeld een blokka
de van het ministerie van defen
sie. Het wachten is nog op de eer
ste stap . 

Ons voorstel. ( van de V re des a kt ie
krant) is daarom om samen met de 
vakb.eweging Nederland plat te leg
gen op de derde dinsdag van sep
tember. Om op Prinsjesdag een ak
tiedag te houden, met een geza
menlijk, politiek-ekonomies pakket 

van eisen. We (de vredesbeweging) 
onderschrijven dan de eisen 'VER 
BOD OP ONTSLAGEN! RADIKALE AR
BEIDSTIJDVERKORTING MET BEHOUD 
VAN LOON! I ALLE MINIMA 4 HON
DERD GULDEN OMHOOG!! EeN ZELF
STANDIG INKOMEN VOOR IEDEREeN!' 
Maar we willen, oot er ook een 
ondubbelzinnige eis wordt gesteld 
ten aanzien van de kruisraketten, 
dus: 'GEEN UITSTEL, MAAR AFSTEL 
VA.N PLAATSING NU!!! 

Peter 

50+ S(T)BRS ~eGEN KERNGEWELD 
IN AMSTERDAM 

WIJ ROEPEN MENSEN BOVEN DE 50 
JAAR OP OM ZICH AAN TE SLUITEN 
BIJ DE GROEP 50+ S(TJERS TEGeN 
KeRNG.EWELD. 

DEZE GROEP WIL SOLIDAIR MET 
JONGEREN, OP GEWELDLOZE WIJZE 
PROTESTEREN TEGEN KERNBEWAPE
NING EN KERNENERGIE. HET IS 
VOOR ONS 50+ S(TJERS DUIDELIJK: 
KERNGEWELD MOET DE WERELD UIT. 
ONZE GROEP IS AL LANDELIJK BE
ZIG SINDS DE AKTIE· BIJ DODE
WAARD ( '81) .EN WIJ ZIJN NU GE
START MET EEN GROEP GERICHT OP 
AMSTERDAM EN OMGEVING. 

INHOUD 
INHOUD: 
P. 1: GLASHELDER PERSPECTIEF AAN DE .BASIS, geen uitstel maar afstel, NU. 
P.2: REUAXIONEEL EN VERVOLG GLASHELDER . 
P. 3: VERVOLG GLASHELDER, LINT VAN PEEL NAAR DEN-'HAAG. 
P.4: FEMINSIME EN GEWELDL.OOSHEID , EEN RECENSIE. 
P.5: STOP MOORDIN POLYNESIE. 
P.6: EEN WEB VAN AKTIES AAN DE BASIS: VREDESKAM PEN ( PEEL, VOLKEL, 
OISTERWIJK), WAAKZAAMHEID IN DE KOP, IS HET HIER OORLOG?, LAUWERSMEER, 
LINT VAN AMERIKA TOT SIBERIE. 
P. 7: IDEM . 
P.8: VERENIGDE STATEN: VREDESBE.WEGING MEER DAN FREEZE ALLEEN. 
LIVERMORE BLOKKADE. 
P.9: IDEM. 
P.lO: ENGELAND: A WALK FOR LIFE, DRAKEN FEEST IN GREENHAM COMMON. 
P.ll: VERVOLG LINT VAN PEEL NAAR DEN-HAAG, STAKEN TEGEN KRUISRAKETTEN. 
P.l2: VAN ALLES EEN BEETJE. 

I NDIEN HUN HET EENS BENT, DAT 
PLAATSING VAN KRUISRAK.F:TXEN EN 
KERNWAPENGEBRUIK NIET ALLEEN 
DE JONGEREN AANGAAT, MAAR DAT 
OOK WIJ 50+ S(T)ERS HIERTEGEN 
STELLING MOETEN NEMEN, KOM DAN 
NAAR DE BIJEENKOMSTEN. 
IEDERE WOENSDAG VAN DE MAAND, 
VAN 10 TOT 12 UUR (BEHALVE AU
GUSTUS) . KEIZERSGRACHT 262-Souter• 
rain. DE VeRGADERRUIMTE IS GE
MAKKELIJK TOEGANKELIJK VOOR GE
HANDICAPTEN MET EeN ROLSTOEL. 
WIJ WILLEN IN Die BIJEENKOMSTEN 
ERVARINGEN UITWIB;SELEN EN ONZe 
IDeEeN EN BELEIDSPLANNEN· VOOR 
DE KOMENDe AKTIVITEITEN UITWER 
KEN. 

VOOR INFORMATie: HeLLY MOURIK, 
TEL: 020 - 448294 

OP De WEB-PAGINA STOND AL VER
MELD, DAT HET VREDESKAMP VOL
KEL IN MOEILIJKHEDEN IS, DAT DE 
BeWONERS GEDWONGEN ZIJN GEWEEST 
HET KAMP TIJDELIJK OP Te SCHOR
TEN. DAT IS PEELS TE WIJ~EN AAN 
HET GEBREK AAN ONDERSTEUNING 
UIT DE VREDESBEWEGING eLDERS. 

DE VREDESAKTIEKRANT DOET DAAROM 
EEN DRINGENDE OPROEP AAN VRE
DeSAKTIVISTEN, Die VASTBERADEN 
ZIJN OM D.E KOMST VAN DE KRUIS
RAKETTEN IN N.eDERLAND TE VOOR
KOMEN OM TE HELPEN MET DE 
VOORTZETTING VAN HET VReDESKAMP 
IN VOLKEL. 

HET KAMP IS BELANGRIJK, DEELS 
OMDAT PLAATSING VAN KRUISRAKET
TEN HIER NIET UITGESLOTEN IS. 
MAAR VOORAL OMDAT DE STICHTING 
VAN DIT VREDESKAMP ONZE ONVER
ZETTELIJKHEID KAN DEMONSTREREN 
(eeN KAMP OP GEKRAAKTE GEMEEN
TEGROND, DAT HOOGSTENS GEDOOGD 
WORDT!) 

VOOR INFORMATIE/DEELNAME, BEL 
AKTIE'BURO I.$. M. , TEL: 04132-
65091. FINANCIELE ONDERSTeU
NING: BANKN0.154929441 tnv THEO 
VAN DEN HEUVEL, tav VREDESK~MP 
VOLKEL, POSTBUS 584, 5400 AN UDEN 

TRAININGEN IN PUBLICITEIT VOOR 
VREDESGROEPEN WORDEN IN AMSTER
DA M GEOfiGANISEERD DQOR VROUWEN 
VOOR VREDE. 

KOSTEN: !50,- VOOR MAXIMAAL 20 
MENSEN. VANAF HALF AUGUSTUS 
ELKE 'MAA NDAGMIDDAG VAN 2 TOT 5 
UUR. 

~-- -- -- -- --.-- -- --·--- -· -· -- ---
ABONNEMENT 

abo 

NAAM ••••••••••• 

ADRES •••••••••••••• , ••• • 

POSTCODE ••••• ••• •••• 

PLAATS •••••••• ••••• • 

m.i.v. Nr . l f 15,
Nr.2 

steun-abo .m.i.v. Nr.l f 25,
Nr.% 

rijke lui ·s abo 
m.i . v. 

Nr.l .f 35,
Nr . 2 

Wachten met betalen op acceptgirokaart 

.. -- ---- -- -- ·- -- .. -- --

ELK ABONEMENr IS 10 NUMMERS. 
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NAUEWELrJKS LAG DE TWEEDE VREDESAKTIEKRANT BIJ DE DRUKKER EN DACHTEN 
\oJE , DAT WE A[,S REDAKTIE EVEN OP ADEf·1 KONDEN KOMEN , OF WE WERDEN VER
RAST DOOR TNEE BELANGRIJKE GEBEURTENISSEN. TEN EERSTE DE KEUZE VAN 
WOENSDRECHT ALS LOKATIE VOOR DE KRUISRAKETTEN - EEN REGERINGSBESLUI'l' 
DAT VOOR EEN DEEL VAN DE VREDESBEWEGING ALS EEN VOLSLAGEN VERRASSING 
KOMT EN NOOPT TOT NADENKEN OVER DE KOERS , DIC DE LEIDING VOLGT . EN 
TEN TWEEDE DE BEZETTING VAN HOLLAND SIGNAAL DOOR ANTI - MILITARISTEN 
EN DERDE WERELDGROEPEN GEZAMENLIJK - EEN UNIEKE AKTIE , DIE DE NEDER
LANDSE lvAPENLEVERANTIES AAN TERREUR- REGL'1ES IN DE DERDE WERELD 
BLOOTLEGT . IN DEZE BIJLAGE VAN DE VREDESAKTIEKRANT AANDACHT VOOR 
BEIDE GEBEURTENISSEN . 

WOENSDRECHT: KEERPUNT.? 

li<>zc week we rd de Nederlandse 
vredt'Sb·.)weging verr<:Ist door dt> aan
kondiging, dat WoensdrechL is aan-
·~''\/f'..:t-11 "ls d·· v 1 Î<='~tbns is , Wüar <ie 
l<ruisrak.:otLc n '••ventue• 1' zullen 
1\0m••n . lloc mo <>IPn we dit lokatie 
bl'SlUi C iflt('rpr.:: l c t·en? En wat voor 
k·Jr rs-'klvcn t i es trekken we eru i t voor 
mr-» mani e r VEifl ak t i e -voerf·n? 

Vol.:c ns minister De Huiler gaat. 
lw t om t' L' II z ul ver tt'!chn i es feit . 
t·l··' t i:ln clic>r e •...roorden, rlè b••sl i ssing 
:t.n\1 po litF·k gezi•' ll nie ts om he t 
liJf h~bben . llo •' g.·loofwaardig (le 
w~I<.1 J'( kfl va n C"'ll b~! eidsman! Zi j , 
dltl de slat i <'ncrirw v;m de l<ruisra
k,•ttPr , kosl e -wa i.-kost will e n door
clr i .1 ve n wiru ien er geen doekJe S om. 

Vo l gc'nS rj,• VVD ~!e!'fl tl e r·ee!."ri ng 
e r clnor· d · Lo kat it>-ke ll7.• bi ijk vnn 
i n pl'illciPt' b•' r••id te z ijn om dc
r~l;;e t t en <ie plaatSl'n . En Amerikaan
S t· re ge !'i ngswoordvoerdè:-s llf'bb <"ll 
v,•t·lü•1:1rd, <.ht d o:'! Ncdel'landse over
h' i d I 0011 t "lo y<wl" n,ee t e ',•:e rke n 
.·n: "Je 11 it. v ""I' i ng van het NATO
dll~ll I b•.'SlUJ t" . 

Een sliSSende minister en aar;~.e

l e nciP politic1 proberen ons wel 
;::mtl in de ogen le strooien, maar 
d e voorstanders van plaatsing z1jn 
nir:l locvallig dolblij . liet loka
tie-besluit is onderdee 1 van een 
bcwus L.:- pol i ti c•l< om ons d~ kruisra
kt>t:reo door de strot de dou~:en . Ter 
Vi.'rh\• ld~'ring wi 1 ik prob•'ren die 
poli t.i<>lç w::~t inzichtt'lijker te rna
k,•rr . 

OVERROMPELD 
Volg"•ns miJ ga;1l het in •o~~ezen 

orrr <' •'n k~mbinatie van l'en uitput
tingsstr<JtegH' met ove rrompelings
t •• lü i ,.k,'n . En ht> t tri ·•s l•' l s . dat 
( 'n groc' l det•l v:rn l de leiding van 
d·· N,•,·c ;•] ,uuis<' vr,•do.?sbcweging t •t 
nu Ll'<' ,.,,,,n vnn bei tle heeft door
llJ'O tlfl . 

~k·t n<Jm<' bij het land,•lijk s e 
kJ•elnri,mt va n IH.> I lKV ls h('t l <'ka
d ••-bt'sluit 1ls <' <'11 bom in>!eslaccn. 
N •• tuurl i j l;; k l>n n i.~r ·tnd voo:lrspelleu 
'P w,•lke dn l um t>l' ..-,·n bC'slui 1 Z\>u 

v;:~llc.>n . h~'<'Wt•l lh• t •·r· dil'. inzat. 
Jut ,;,., l'<' g<' l'ing d,• val<a ntii>pPriode 
zotl willc'll misbr·uii<C'n on dr• vrC'd•'S
b••tH' ging V~'"r hf'l bl< k tt• ze tl t•n . 
:-.lanr dE" top v:tn h<>r IKV ( e n van 
St.op d•' N- Ooml lijlü h·•l meest lt' 
•~ 1.111 <WCt'do ndertl . 

:I. ij h, . .,. ft nl'O i t- •'C'hi. r·e kening 
~~··ht•urh n m.•t de mop.t' 11Jkhe 1 d vcrn 
,, , n Vt'rras::;ingsb,•slui t . In de 
hcTrst V 'Hl v~>rig jnar <111lst~,nd •~t· 

in Ams lerd•1rn t•en Wt>rlq?,rO<'P , diL' d::~ t 
w··l d ~ ... d. !Je gro.•p s l·•l lP <><'11 
Noodpl:111 op om te voorkomcit , (h t 
WP '',; '.j .. , ,.~, ' .. -·.• ·~1!1 'r.-2l ,.,(:, :Jl 1 - 
,· ~!.I~ .. , .• , "t !.., .,,,. ~C ' 1 .h k. •t}"ll )1 · t."' ,,-J" 

I lat; voorste I Wt•rd ons I i i < l IJ.•
I''mld in dank ot'gnnomPn . liPt IKV
londelljk v.r fll! <'r l:~)t voor ko r I Vïfl 

uil, dal 'di•: (iirlg<'n' ~r '• <•nv•>l l
r!lg' nif't zuliNl kom.~n . 

PLAATSING: AFSTEL NU! 

MACHTSDENKEN 
De overrompelingstaktiek van de 

regering- Lubbers past verder in een 
'strategie' , een lange-termijn be
leid . Die strategie staat in het 
inleidend artikel van deze Vredes
aktiekrant al uitgelegd . Door het. 
proces van voorbereidingenfplaat
sing te rekl<en probeert de regering 
de kracht vnn de vredesbeweging ge
leidelijk aan te ondermijn.n .. 

Hoe komt. het , dat dezé melhoden 
door de vredesleiders (tot nog toe) 
niPt zijn bPgrepen? De landeli,ike 
leidingen van IKV en Stop de N-Born 
hebben een eenzijdige oriëntatie 
op het parlerner:t. In weer1~i 1 van 
de feiten , de werkelijkheid , gelo
ven zij , dat ze het gevaar van 
plaatsing door (vooral) lobby~:erk 
kunnen keren . 

liet punt is niet , dat dat geen 
zin he!'ft , maar het is geen ant
woord op de rni 1 i taris tie st ins te 1-
ling van rPgering en NI\TO . De \~C

reld van Luns en Lubbers is een we
r e ld, ~laat' 1 n m~?nsen ovPrheers t moe
ten '"'orden . liet gaat er bij hen 
niet om he:l leven te beschermen, 
rn<:~nr om zowel ' vljand ' (de Russen) 
~ls •vriend' (de bevolking, het 
vr·edesv~r~e t) eronder t..e houden . 

ll·•t is een schaakwereJ d , '11 wr>
l'lltl van mil1 taire strategieën en 
l<tkli,•kcn . 1n dit 'snel ' worden cle
rnokr l\ iP!H! sp~ lregels f!n -not•men 
zonch>r de geringste moei te mel voe
l "J g~ treeJen . l~r zi L E>en m;'!Ch tsden
kcn achte r·, dat ons naar de onder
gang van d•• wo• r e ld l e iûL en dat WP. 

njl'r cloor lobbywerk en legaal ver
Z~' 1 a lle•~:l kllrm• r bes Lr i Jden 1 

GEVAARLIJK KRUISPUNT 

Sr zijn hierboven harde woorden 
gevallen over de leiding van de 
vredesbeweging, maar niet omwille 
v:,tn het eigen gelijk . Het gaat erom 
duidelijk te maken, we • t met over
leggen en demonstreren alleen niet 
redden . Er> moet een veel krachtiger 
noLwoord komen op het gemanipuleer 
en gekonkel van de overheid! 

Een kleine aanzet· daartoe deed 
een groep (Amsterdamse) vredesakti
vis ten donder-dag in Den !laag. Ze 
bezetten kortstondig enkele l.ruis
pun l.en in het centr-um van de stad, 
terwijl er in het parlement - vrij
bliJVend gedebatteerd werd . Door 
sirene- geloei, liggende mensen en 
een zwart spandoek met de tekst 
'~Joensdrecht een gevaarlijk kruis -
punt' werden VO<>tgangers en autonro
bilisten gckonfronteerd met de 
dreiging van een k<>rnoorlog . f•let 
een dreiging, die door het Joka-cie
besluit opnieuw dichterbij is geko
r.ten . 

Het moment is daarom aungebroken 
voor een stevig offens1ef, via een 
vt>edeskamp in ~Joensdrecht en via 
di rekte , geweldloze akties . De re
moet ervan overtuigd raken , clat zij 
de vredesbeweg~ng niet. kan br~>ken 
door middel van een uitputtings
slag en ve:-ras~ ngsbesluiten . Om 
het gevaar van plaatsing van de 
kruisrak('tten te keren is het nocl.i g 
dat er werkelijk druk op de ketel 
•11ordt gezet . Woensdrecht is <!en ge
vaarlijk kruispunt . L.alen we er on
ze spandoeken op planten met r:le 
tekst ";1F[''J'l!:L /At. ' 'DIIA'T'iJ,VG Nlf!" 
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HOLLAND SIGNAAL BEZET 
ilet en 'eiai. ,Iç;.:;cf1 •!t ~·~~ ... 1-q• HoHwui.· 
Sif.J•iaa ' App;11' 1ter: !/SA 'r1 !/cr1g. Zo 
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l1ez~t gehv'l•<Z"~: d:>o1• ""' ' ' :~r•o.~p var: 
d·n·Jir, me~z.=;, ''· T,yJ., ~ :Jf: · ~i?~ de:;<
Î.l~::z;>C • inpna1< :- ie ~"'-O"'ÏI n Y/0.7 ~"":1 
z , 

1
1 :50 lli.C~ SI?~ t;~ d;:.fliOI .tJt Y'<11'f~n. 

l•F ;krie <''1 d"'''tC>J," ' !'a'ie t..'<H .-P.II beid 
.:'11 ç q.m·gm:i,;r-erd door• a nt ,-mi ti ·.at• 's 
• i .-•ör; . •:'i i;> l·~o·-wd•r?ld rwa i>[-'"n. 1<1-
za r·ri' l t ,1L:. 
·•:d.P k.-1 : 2t • ,.,:!< 1 . O•l ö"t' J,et r ia ,u·
i, ,~.,.~:~cs l•~ ' ü -.VrJ l' d€ , :.:.r-ui~~ak,z~~e~: ~ 
t-· · 11 ~"' p·· · ·;~ : o:>:l.? betllrlfll' ~Jk· a +<T- .. 
n ·t, . i "'·' . l (' ~/<t iP bij ffoLla~>d .·.:g 

• • I • • 
~u~ a 1.:.1,· e .. >I 1m t.e.c get>tr:<l"e' l wacw t >1 
,.., • ·• J ,. Cr>) r • ·. :c: t:Y.e.<> ' :PI t•?r•co1:!il-
2.:ndc it:"I'C.~t t.JC. t'f. Zda1YJeve ,z en ant i -
' t .:.lJt.m• · •. - ... ,, gt•z.w:;z ·Lik lnm 'l.:ero.?~:t
'Ja:Jl'dt:'<?'. '"<' ~, , l.lOe V' op ""':>l km•J.:J•<":..• 
,.;a, i i< r· :..c= , i.:. ,. r.a ht•a~.:r.IdH . l a kt iL 
~r ,. - ~ · !' r•c;·· >-,~ ~'1-"l 'l..iA ,. dJ? ien,r.o 
voot> th poor• te•: ..1a!'m: ce1. p r•ote:.; t 
'Pt;;.,t· à"~ .. ~ ~u .. :-?zi,;::...,~ri va~ •rtiïir.ai .~~P t 

û •••· Zr.wum >~e:.. de •·~:>e:-1- J•epr't?t~s .".-,;;;: 
t·e~! ·,,, •• ,; . :.:'fa l' ·OC~ l•,!}(Jr Ul'' j'eit2 .-·jk 
,,,.19'· 1 · ·r~i ) "'1Ç> ~ zt ~''t[ ... w>VC: (k;. · . ., l!'l'! P .J:-

r;at• ; ),' (C" r n;p~ '11171!• deJ•d. ,\"1J'•clà 
l.(~>ld• " . r" ,i'e l{'-r> Z.:md.:: " • .. r~. id 
,,,o rvi G -.:· l 'ü'PCC11 a kc :eue r.' tr~r.. r:e (::;
t 'l' , , 1 tr -'e l·arlda l tJn .:a•: ie i. :,;m• ,,,a
r\(1 •·; {":'f){il~ '•..,Ut. lf .. ;M . 

~~, )(i • tll, !(" r>..cwmt 1:ngtmin , h l iN' 'i<. 
[·· • .... ~. tt. i • ~ ~ •I ;'tt.i.t.. j e 1.1(.1'1 een 
•,n•t : i:d•me•: !i7'.i f' II'Ü lltl e ..., l<IQS iedPY' 

, '' é ·, ••.,•• d· t>Cicr•r t! l l ,{; rJa;; het 
.. ,,· : . ; ·l'"' s ' /loolt j e Ó&?.<'t . D~'> d i rek 
.. • , • < .; :k ;·,z,1 c , p,~ ;.i : {e waren ::;n.eL 
~.-. r• p :at :>'' · 1 '~ i ~'l'Rktr:e !N!ige rodr> 
ft • o..':• "\1 '" .;le P• I i t ie Ü 1 .onLvangv 

WINST OVER 
LIJKEN 
Wat is en doet HSA?. In deze Phi
Ups onderneming worden mil.itairen 
uit alle delen van de wereld opge
leid om zich t.e bekl-ramen in het oe 
bruik van de mees~ moderne wapen
systemen , om "mensen meL boze be
doell.n.qe ' ' te ont:moedioen", zoals 
nat in een advertentietekst van 
HSA HEET; Door vaard~ge handen 
1,·orot er gewerl<t aan effektleve 
verded~gin~ssystemen. 
Het gaar. HSt\ voor de wind , juisr. 
in k.risistijden . De direkt.ie meldt 
een omzetaroei van I 0 procent: per 
jdar . DE nettv-winst over 1981 be
droeg 22 . De order-portefeuille 
i::; rtil i arden gulden groot. . 
'l',achtig procent- van de HSA produkt 
tae is hescemd vor.n; het t.>u.L1:.enland 
en met name voor derde were.ld land 
en . Het sukses van HSA is onder an 
dere te danken aan het secvic e 
pakket wat ZiJ kan leveren . Naast. 
de mee;,. mooerne wapensystemen, 
leverl iSA de nodige ken~is om met 
die wa::entm.g om te spn.noen . ln 
Hengel~ s~aat dan ook een oplei
dinqscenLnutl voor ntilitairen . Tot 
1 J80 nebb.e;1 reeds 300C mi lit:airen 
daar een or>J.eidi.nt"J qeha<) . Op dil 
rooment worden er mill.taJ.r:en uir. Ar 
ryentinie , Indonesie , Thailand , Tur 
kye ·~n de Filippijnen on(;elcid . 

IN HENGELO STAAT OE PHILIPS l"ABRIEK IIOLLANDStGNAAf. 1\PPI\RA'l'OB (HSI\) 
~71\AR ELKE DAG IULITAlREN WORDEN OPGELEID OM MET 01:: l~l:.ES .,<;,i)Ei'-;1:. ',vA
PENSYSTEMEN OM TE GAAN . IN DE BEDRIJFSllALLEN VAN HSA WORDT DAG.ELI.TJ<S 
~~VERKT AAN \o/APENSYS'fE11EN , DLE OOK WERKELIJK GEBRUIKT WORDEN, TEN KOS
•rt: VAN HONDERDOOIZENDEN DODEN. ELKE DAG WEER. 

grOPf en gPdiskuss 1 L·t:·rrl o ver· ... ap ••n
hand<' 1 , m 1 IJ r<1 ri s e r 111g en de mog<'-
1 j .I klkckn wm .. r \11 zi J e lkaa r konde n 
steun€'n i11 ll€' strl j d hie rtegen. 
Al l<ort na d1 t l<ongres is mt! L l1t: l 
idee om tf'komt->r t o t. P.C•J1Soort pl<lt
form voor· u1 tV(issel nu: va11 inf<)rma
ti e en {a kti ekrvaring e .on sl .. rt 
gemaakt. 

t')()K DAAR ZULLEN WE AKTIE TEGEN MOETEN VOEREN. TEGEN OE PRODUK1' IE VP-ll 
liL'Wf'.LD EN ONDERDRUKKING. tiET DEZELFDE LOGICA EN DOCTRINES WAARMEE OE 
IIANDEL EN v/ANDEL VA.\l WAPENPRODUKTIE GIGANT HSA WORDT GELEGlTII-IEERD 
DREIGEN NE BIN!:ENKORT MET EEN NIEUW KERNWAPENSYS'Thli:~1 DE J<~IUSRAKET 

TE WORDEN OPGESCHEEPT. UI'l' EEN 1\0VERTENTIE'l'EKST: VAN -HSA, WAARIN ZIJ 
ÏÏAAR PRODUKT '•AANPRIJST, KUNNEN WE LEZEN: 1EN IU.S MENSEN Ml:."T BOZE BE 
DOELTIJOEN ZICH LATEN ONTMOEDIGEN DOOR EEN EFFEKTlEK VERDEDIGING$ 
SYSTEEM, DAN ZOU DAT BES'!' EENS VAN SIGNAAL KUNNEN ZIJN. " OOK DE 

KRUlSRAKETI'EN DREIGEN IN NEDERLAND GEPLAATST 'rE WORDEN 0~1 " MENSEN MET 
BOZE BEDOELINGEN AF TE SCHRIKKEN". 

v~el gr~)t!Jl••n \li \ vrt:d·•s - cluno land 
k<>ure n cl< l't~ll t a rl ser i 1\g van dp 
produktie en de wapen,....xporten a.l . 
De ze groer>en h1.•bben vaak ver•schil
lende invalshoe ke11 en perken hun 
lerrein van ~ktie af . Zo voeren 
DerliP Wë'r!?ldgr·o epen 'lkti e s Le~:o.>n 
d~ leveron~ie vn militair materi~èl 
aan r<"pt'•~ss i e v•· regim~>s; ::-tart Pa x 
chr1sb een kampagne tegen de wape n 
hande 1 e n voor ko nvers i e ; ve rzam(:
len bedrijvengroepen 1 n.forma llc> c>n 

voerto n al< Li .:- t •>f!.e n r eg1ona Ie o~o<::pen

b<•driJv<>n ; VOR I'~n ant i - mlllcur!s
tlsche groepen diP~kte nktJc tr-t;en 
W3f.Jt'llbedr ijv•>n • ·n l eg rins t<tnli"S . 
Ondanksdeze v e rschillen is e roen 
<luide I ijke b e h o efte aan :>amo.:nwe r
king o p het geb~\.:'tl van info rmatle 
ve1'zame l1 ng en ui t1o~issel ing . Vl!Jl 

daar he l id(>e orn een .i n forrnati e 
bullt•tin op te zetten over wapc n
hioind .. l ~~ ~ m11 1 t;<~ ir" pro d•Jklie . 

t e nemen en een gesprek uret de lJe
~etters <"1Ctl1 t e gaan . De direktié- · 
ver•teynwoof'diger, van E:rnst, kreeg 
het zo te kwaad t oen de petitie aLs 
1100 werd voorogqlezen, dar: hij ter 
st~nd de ster>ke arm inschakeLde om 
het gebouw te Laten ontruimen. Op 
dat moment verZ.teten de bezetteros 
vroijwiHig de ' schoortokaLen' om, 
ee)'j/llaa~ b~.eiten , gear'resteerod te Wm'd 
en. Nadat van a~Le arrestanten vi ng 
eroafdr•ukken en .fot;;o 's waren genomen 
~erden a Z.Z.e zevenentwint~ weer 

Ispy,Isgy 
with my litfle eye. 
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HSA levert aan diktatoriale re 
q~ems . Aan IndonesLe biJvoorbeeld, 
ter~1ijl ·îat regiem al meer dan S 
jaar oorlog voert: ce~en de bevolk
in~ van Oost-Timor, een kosce van 
TWEE HONDERD OUIZZND doden . Chill 
is ook een qoede klanL van HSA, 
venals Arqentinie en Turkye . 'oe 
lijst van leveranties aan diktata
riale regiems groeit elke ~ag. 
Oe Nederlandse overheid is aktief 
betrokken bi) de wapenproduktie . 
ij stimuleert de wapenproduktie ten 
eerste door zelf orders te plaatsen . 
•regelijk voert zij een aktief wapen 
export. bele~d. Wapenproducenten 
krijgen subsidies. Politieke en fi 
nanciele :r:isiko's 1:eemt de overheid 
op z~ch, de ·.zoqenaamcie her- verzeke 
ring en ministers maken verre reiz 
en om hec nederlandse produkt t:e 
prornot.en . 

vr z:jge laten . 
De. demonst.rat:ie bi,i de pooroten it~et 
midde7.s pamfletten en spondoeken 
geen twijfe ~ bestaan over> het ~.~aar
om van de akt:ie: GE'E:N 1-.'Al"ENS NAAR 
TURKYE, CIJILl, MAROKKO, INDONI:.'SIE 
EN AJ?GENTJNTE. STOP IIANDEf, IN l•JAPEN 
EN JNDERORUKKING. 

."1<1. jaren va>'! prot.estt?n via pal' l e
ment . petities . ko.mervrCttJen em~om 
st;opzett i ng van . HSA-wapenharrdeL te 
-eisen, is din;;dag het prot.est. meT. 
dez2 aktie opnieuw kracht bi~gezet . 

Na en1g touwtrek1<en , 9/le doet wel 
mc , wie n ie t , dwam .. inde li j k in J .. n 
'133 eindelLJk het eerste numJr.o- J• van 
'STOP OlE HANDEL' uit. Wéé~ e..:-11 
nieuw informatiebu]JPtln . Maar ~ 1 
één op een gebied waar groo t !ff E: bi"tck 

ls aan syst;ematische informati e
verzameling d~e voor l €'dereen t Ot"

gankeLijk ls: de produktie van wa
pens en wapensys1;emen en hande l 
daarin , toegespitst. op Nedrland . 
liet prolest t egen de kernwapens is 
in Nederland uitgegroeid tot een 
niel meer te omzeilen maatschappe
li.Jke. beweging . Op een onlosmake
lijk daarmee verbondt:n en na\JWVer-

VERBREDING VAN 
DE STRIJD : 

0 • aktie van dinsdag bij liSA stond 
duidelijk ni~t op zichzelf . Al en
kele jaren is een tendens waarneem
baar waarin 31? wereldgroepen , vre
desaktivist.E;n enanti-mi.Litaristen 
elkaar weten te vinden inhun strijd 
tegen de wapenhandel en m~lttairis
me . Met akties in het verleden, bv . 
met de Korvetten leveranties aan 
Indonesië en de Fokker leverant1e 
aan 13ollvia waren zeker goede 
akties doch hadden toendertiJd eer
der eenad h oc karakter . De aktie 
te Hengelo 1s een aanzet tot verder 
gaande gezamelijke aktte! 

T EGEN WAPENH A NDEL 
E N MI LITARISM E 

~1ant gebied , de produkl:ie en export 
van wapens en wapensys t;emen, Ugt 
dat a nders, ook al spelen Nederland 
SP producenten en de Nederlandse 
overhetd hierin een hee.1 direkte 
r o l. 
De laatst Jaren zijn Nederlandse 
bedrijven zich steeds meer op milj 
tair" produktiP gaan ri eh ten. Pe 
Nederla11dse overheid plaatst wapen
orders bij de NPder1andse industrie 
en voert een aktief wapellexportbe
leid. Bij dat alle s kri.Jgt de Oer'de 
wereld steeds meer aandacht als 
nieuw~ , lukratieve markt . 
Middels dit blad , o f eerdPr middels 

EEN VOGELVLUCHT de redaktie , willen zij een hecht 
Al iet~ koni{reter werd de bUlldeling netw~rk van kontakten opbouw"'n tus-
van kr-dcbten bij de open brief van sen 3e-wereldgroepen, vredesaktl-
jau '82 a an de 2e kamer (zie hel viste r , anti-militaristen "fl ar-
NIO- Zwartboek . ui't gegeven door de beiders in ·de bedrt.JVeH . 
Nieuwe Internatio neJ eko nomische lnmicld~ls ls alweer het 3~ numme r 
Orde) . Tn deze door meer dart 30 or- uit ; ee11 speci<il o ver l!SAl . De r e -
gallisaLie s onderteke nd<:! brief werci daktle van het .blad stoo~te me t 
het Nederlandse 1\'l'IP"IlPJ<po rtbelP td haar i n rorma tit·v~rgariJ l~ voortdu-
aan de kaak ge ste ld . Onomwonden rend op d~ wa pcng1gan l IIS A. A~n bi J 
werd Vélstg~stelà dat de b ... sta:1ndP n a all e l <, r~<kn, ho· r e pJ'o •ss i··f ,w1<, 
1<ri teria voor de 'Napenexporl: in de waarva1l h ~ e 1 • 111 N 'l lt' rl wd 1 u n it t -

pr;•ktijk eenfa rce blij ken e ra bov~n- ~roepen br-s t.•~<n, wc n1 h • t w:-~ p t' nttli c. 
die n f~;; i teli jl< iedere parlelllt?n l..airP g~> l '"·vr-rd, 
(de rnokr;;.tischd koni. r o l t> onmog~ liJk llo ('wP1 hPt Mal vinaskol al'lik t <lltlnnr.s 
i s . ·>t: tl ti PJ ' V ' on d ._ s 1 u i '~ r· op 1 i cht~ 
Hil?ropvol!!e nd werd door h e t Korn1 tee moest liS A nu e~ns fl~nk tmdc r <lo• 
lndon<'si ë op r j ur i ' 82 h e t Kortg r es aand a c h ~ komen: 
'llandP.l 111 Onderdrukking' geor gani- D<> akti<> i• t 11-,IIC.''lO g:1f }•<m dat 
St-t!rd . Na i.nl· iding e n va nuit d" ~- ve le r:ro cce n 1·11 llc n e n kunnen samen 
wereldg roepen, de V:'lkbo nrle n "n a n ti werk" ' ir. g ezamol i j ke !:>Ol i d?r'i te i ~ 
mil i tari stj s e h e acoepen werd doo r Leg,e tl r •·p t>Pssl<> Pil u il bui Llnil Ln 
l e len van m~>er clan 40 r !) c l ubs V<~n J~o= '3·•-wer e: 1d en de m1 l1 t1n serinp 
versch i U•mde plui ma!!e in the ma - V:\11 Ie Si'llW'' 1 eu • "~, ~---~-~~-~ 
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