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REDAXIONEEL 

De afgelopen week hebben Amerikaanse· 
strijdkrachten zoals bekend een fron
tale aanval uitgevoerd op het Libiese 
bewind van kolonel Khadaffi. Die aan
val was in de eerste plaats reden 
voor veel verontwaardiging: de daad 
moet alleen al daarom scherp veroor
deeld worden omdat Khadaffi het ter
rorisme weliswaar niet schuwt, maar 
hij in de verste verte niet kan tip
pen aan het interventie-geweld en 
terrorisme dat overal op de wereld 
door de VS bedreven of ondersteund 
wordt. 

Meer dan enige andere regering in de 
wereld bedrijft de regering-Reagan 
staatsterrorisme, zij doet dat zelf 
op de grootst mogelijke schaal: door 
her en der in de Derde Wereld huur
lingenlegers te betalen, die hele 
dorpen uitmoorden; door m~Jnen te 
leggen voor de haven van Nicaragua 
en de contra's te financieren; door 
kleine landen binnen te vallen en ón
der de voet te lopen (Grenada) , enzo
voorts. Al het gebral over terrorisme 
is dus jereinste hypokrisie. 

Maar welke betekenis moeten we aan 
de agressie tegen Libye hechten, wel
ke gevolgen gaat zij hebben in de na
bije toekomst? Een van de drijfveren 
die ongetwijfeld een rol hebben ge
speeld is het klaarstomen van de Ame
rikaanse publieke op~n~e voor nog 
groter oorlogsgeweld door de VS. 
Meerdere kranten hebben erop gewezen 
dat de bomaanval mede tot doel heeft 
om het Amerikaanse volk te verlossen 
van het 'Vietnam-syndroom', om de nog 
steeds bestaande angst voor hernieuw
de interventies van de vs in de Derde 
wereld te doorbreken. 

Daarnaast bevatte de overval ook dui
delijk een boodschap voor de Europese 
'bondgenoten'. Amerikaanse regerings
funktionarissen hebben benadrukt dat 
de VS 'desnoods' alleen, zonder in
stemming van Europese regeringen, zal 
handelen. Ook West-Europa dient te 
weten wie er de baas is in de wereld. 
Het 'recht' te besluiten tot militai
re interventie - lees: of atoomver
nietiging! - houdt de VS voor zich. 

mogelijke 
bijbedoelingen 
De vraag is echter of men met de 
overval op Libye nog meer bijbedoe
lingen heeft gehad. In de meeste 
persverslagen en -beschouwingen zijn 
die mogelijke diepere drijfveren bui
ten beschouwing gebleven. Een vraag 
bijvoorbeeld is welke boodschap er 
met de bomaanval aan andere olie-ex
porterende landen is meegestuurd. Vi
ce-presi!'lent Bush, die de belangen 
van Texaanse olieconcerns in de rege
ring-Reagan vertegenwoordigt - ging 
niet lang voor de overval op Libye 
langs in verschillende Arabiese sta
ten. Is de moordaanval wellicht ook 
bedoeld als 'dreigbrief' dat de olie
prijs dient te worden opgeschroefd, 
zodat de ruime winstmarges van de 
Amerikaanse olier~uzen worden her
steld? 
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OVER LIBIE 

En welke boodschap was vervat voor 
de talloze Amerikaanse bedrijven die 
profiteren van de extreem hoge mili
taire uitgaven van de VS? Die wapen
concerns zijn vast niet gediend van 
de neiging bij veel senatoren de af
gelopen tijd om de stijging van de 
oorlogsuitgaven wat af te remmen. Was 
de terroristiese aanval wellicht ook 
een wenk aan die bedrijven, dat de 
regering-Reagan absoluut niet zal toe 
staan dat er aan die uitgaven veel 
geknabbeld wordt? 

En welk effekt werd er beoogd voor 
de onderhandelingen met de Sovjet 
Unie over zogenaamde 'wapenbeheer
sing'? De Russiese leider Gorbatchov 
heeft zoals bekend de laatste tijd 
regelmatig voorstellen gedaan, onder 
andere om paal en perk te stellen aan 
de vérgaande militarisering van de 
ruimte. Beoogde Reagan ook de aan
dacht af te leiden van de publieke 
opinie in de wereld, om op al die 
voorstellen vooral niet in te hoeven 
gaan? 

Maar dè meest nijpende vraag is wel 
welke direkte relatie er is tussen 
de Libiese avonturen van Ronald Rea
gan en zijn drang naar atoomvernieti
ging. Volgens een bericht in de En
gelse Guardian dat té weinig is opge
pikt werden enkele dagen voor de bom
bardementen op Libye zowel in Enge
land, Italië als West-Duitsland kruis 
raketten en Pershings in stelling ge
bracht om te worden afgevuurd. "De 
konvooien reden niet uit op normale 
tijden en - wat ongebruikelijk is -
alle voertuigen verlieten de basis 
tegelijkertijd." Speelde de Ameri
kaanse president 'slechts' met demo
gelijkheid tot het vernietigen van 
de wereld om de Sovjet Unie af te 
schrikken - of was 't uitrijden van 
die konvooien een daadwerkelijke oefe 
ning op een nukleair konflikt? 

meer 
interventies 
op til 
Een ding is echter zeker: de gerichte 
moord-aanval op Libye vormt onderdeel 
van een bewuste poging om de inter
venties in de Derde Wereld uit te 
breiden. Daarop duidt het door 't 
Witte Huis geproduceerde dokument dat 
is uitgelekt, waarin twaalf opposi

tiepartijen in Caraibiese landen wor
den aangemerkt als 'vrienden van 
Khadaffi'. Daarop ook wijst het feit 
dat Reagan de Sandinistiese regering 
ervan beschuldigt een toevluchtsoord 
te bieden voor 'terroristen' • Daarop 
duidt ook dat Reagan openlijk over
weegt om Syrië en Iran op vergelijk
bare wijze af te straffen als Libye. 
En de hardste aanwijzing is wel het 
Amerikaanse besluit om de 'anti-ter
reur-eenheden' te verdubbelen. MEN 
KAN SLECHTS KONKLUDEREN DAT DE VOL
GENDE DAAD VAN STAATSTERRORISME PSY
CHOLOGIES EN PRAKTIES WORDT VOORBE
REID. 

Die verru~m~ng van interventiemoge
lijkheden kan men niet loszien van 
het nog steeds nijper wordende inter
nationale schuldenvraagstuk. Hoewel 
de schuldenlast van de Amerikaanse 
staat intussen die de gehele Derde 
Wereld overstijgt; hoewel het om al
lerlei redenen onrechtvaardig is dat 
Derde Wereldlanden gedwongen worden 
om leningen aan westerse banken en 
staten terug te betalen _. willen de 
Verenigde Staten, de Wereldbank en 
het IMF de Derde Wereld daar nog 
steeds toe dwingen. En die uitzuiging 
kan niet eeuwig worden voortgezet, 
tenzij met heel veel geweld. 

Tenslotte is ook zeker dat de veront
waardiging maar klein is geweest in 
vergelijking tot de misdaad die er 
is gepleegd. Hoe fel er door regerin
gen en politieke bewegingen in de Der 
de Wereld is gereageerd weten we niet 
- want zulke feiten verzwijgt onze 
'onafhankelijke' pers. Weliswaar is 
er in 'n aantal Europese (hoofd)ste
den gedemonstreerd, ook in Amsterdam. 
Maar gezien het alsmaar toenemende 
Amerikaanse geweld tegen volkeren van 
de Derde Wereld ~n gezien de dreiging 
dat die interventiepolitiek uitmondt 
in een atoomkonflikt - zouden de reak 
ties veel en veel heftiger moeten 
zijn. 

ONE CRUISF: MISSILE CONVOY --

CRUISE WATCH 
Met Pasen vond de eerste europese kon
ferentie voor kruisrakettenverzet in 
Bergen op Zoom plaats. Initiatief 
voor deze bijeenkomst kwam van de 
engelse groep Cruise watch. Bedoeling 
was ervaringen uit te wisselen en ken· 
nis te maken met de manier waarop het 
kruisrakettenverzet in Engeland zich 
verder ontwikkeld heeft. 
Mensen uit verschillende plekken waar 
inmiddels kruisraketten of pershings 
staan waren aanwezig: Comiso (Italië) 
Mutlangen (Duitsland,pershings), 
. Greenham (Engeland) , Flerennes (Bel
gië) en waar op het ogenblik gebouwd 
wordt en nog geplaatst moet worden 
Molesworth (Engeland) en Woensdrecht. 

Na de komst van de Kruisraketten in 
Engeland (november '83) te Greenham 
Common is de strijd doorgegaan. Onge
twijfeld dankzij de vasthoudendheid 
van de vrouwen in de kampen in Green
ham die nog steeds aan de poorten van 
de basis te vinden zijn (ondanks dage• 
lijkse ontruimingen) . De Greenham 
vrouwen hadden eerst als motto 'ze 

ring ontstaan: men weet van te voren 
exakt wanneer het konvooi de basis 
verlaat. Door het konvooi te volgen 
kunnen mensen die in de buurt wonen 
gewaarschuwd worden en zo ontmoeten 
de wagens allerlei protestakties on
derweg: mensen die met fakkels, verf, 
spandoeken of grote vuren de aandacht 
op het konvooi richten. Is eenmaal 
de oefenplek bereikt dan wordt deze 
bekend gemaakt en een demonstratie 
bij die plek voor de zondag daarop 
afgekondigd. (meestal blijven de 
kruisraketten een week ter plekke) . 
Bij het uitrijden worden ook pers 
en parlementsleden geïnformeerd, zo
dat er vragen in het parlement over 
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KOLOFON 

---~ komen er niet in' . Nu ze er staan zeg-

De Vredesaktiekrant is een onafhanke
lijke krant en wil een spreekbuis zijn 
voor mensen en groepen aan de basis 
van de vredesbeweging om met name 
ideeën en initiatieven voor akties 
die verder gaan dan de wettelijk ge
oorloofde breder bekend te maken, te 
stimuleren en te bundelen. 

abonnee 

gen ze 'ze komen er niet uit en we 
zullen zorgen dat ze nooit gebruikt 
zullen worden'. 

Nadat de eerste konvooien de basis 
uitgekomen waren zijn een aantal men
sen bij elkaar gaan zitten en be,
gonnen een netwerk op te 
bouwen. Bedoeling : het nauwgezet in 
de gaten houden en volgen van het 
kruisrakettenkonvooi om route en plek 
van oefening bekend te maken en hier
tegen akties te ondernemen. Door de 
basis en de wegen er omheen in de ga
ten te houden is er een bepaalde erva-

Heb je zin om mee te doen of zo nu 
en dan eens wat te schrijven laat dan 
eens wat van je horen. Tel.020-865134 
En ook wij hebben te leiden onder de 
krisis. f2,- voor een krant blijkt 
echt niet meer te kunnen. Vandaar dat 
'ie nu f2,50 is. 

Aan dit nummer werkten mee: Jackie, 
Truke, Yvon, Peter, Corinne, Joke, 
Jenneke, Eddie, Mariëlle, Guido, 
Noesjka, Joeri, Mark. drukwerk door 
de Raddraaiersters. 



WOENSDRECHT 
BLOKKADES 
BEDRIJVEN. 
De mensen van de vredesaktiekampen 
in Woensdrecht hebben verrekijkers 
nodig om de bouwaktiviteiten te ob
serveren. 
Bet is nog steeds niet duidelijk wel 
ke bedrijven er nu precies gaan bou
wen aan de kruisrakettenbasis. Wel 
bekend is dat drie grote bedrijven 
hun opdrachten al binnen hebben, maar 
uit angst voor akties van vredesakti
visten worden de namen niet bekend 
gemaakt. Twee van deze.bedrijven heb
ben onder een aparte naam een specia
le samenwerkingsovereenkomst gesloten 
voor de Woensdrechtopdracht (maar 
daar komen we ook nog wel achter). 
Wat ook bekend is, is eenlijst van 
bedrijven die op 4 april betrapt zijn 
bij het werken aan de landingsbaan 
(die verstevigd werd; kruisraketten 
worden met enorme Galaxy vliegtuigen 
aangevlogen en hebben een harde onder 
grond nodig). 
4 april was er een blokkade van de 
Noordpoort door ongeveer 15 mensen 
om het bouwverkeer tegen te houden. 
Door politie en maresjosee werd be
hoorlijk hard opgetreden. Elke keer 
als er. een vrachtwagen de basis op 
wilde werden mensen aan hun haren weg 
gesleept gebeten door honden en 
werd er flink gemept. Al met al duur
de de blokkade van 11 tot 4 uur! 
Dat harde optreden door de poli tie 
schijnt een gewoonte te worden: bij 
de blokkade op maandag 7 april van 
de hoofdpoort(30 mensen) en de noord
poort(40 mensen)waren ze ook weer 
grof bezig. (6 mensen door een hond 
gebeten en een matn met een gekneusde 
neus door een stomp van een agent) 
Onderstaande bedrijven zijn bezig met 
de landingsbaan. Het is goed mogelijk 
dat ze straks ook mee zullen bouwen 
aan de bunkers. ZOEK ZE OP!!! 
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KOMBINATIE PAPENDRECHT 
cementbakken 
078- 158122 

HEYMANS 

en 

bouwketen draglines. 

PASSAN 

ERMONT 
tankwagens 

BAKS ROOSENDAAL 
draglines 
01650- 34083 

straalmiddelen. 

OMEGA RANDSTAD KRIMPEN AAN DE LEK 

containervervoer 

BUURON/F.BUURON & ZN ROOSENDAAL 
containervervoer 
01650-33551 

Voor de namen van bedrijven die 
al eerder op de basis gesignaleerd 
zijn, zie Vredesaksiekrant 18 17 MEI- NAAR 
____ __.WOENSDRECHT 
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de oefening gesteld kunnen worden. 
Ook zijn er kontakten met Amerikaanse 
senatoren die hetzelfde in Amerika 
doen. Tot nu toe is het konvooi 19 
keer uitgereden, 19 keer is het ge
volgd en is er tegen geprotesteerd. 
En een groeiend aantal mensen, op het 
ogenblik zo rond de duizend in midden 
en zuidwest Engeland, is hierbij be
Eén van de belangrijkste effekten van 
cruise watch is dat het voortgaande 
verzet tegen de kruisraketten duide
lijk gemaakt wordt eri dat mensen die 
in de omgeving wonen waar het kon 
vooi langskomt of oefent zich bij de 
akties kunnen aansluiten. Daarnaast 
is het belangrijk dat de geheimhou
ding doorbroken wordt en iedereen kan 
weten dat ze aan het oefenen zijn. 
Een enorme politiemacht begeleidthet 
konvooi en dat heeft ertoe geleid 
dat de oefeningen slechts driekwart 
van de geplande aantal keren gehouden 
konden worden. Het vergt nl. een eno~ 
me voorbereiding, organisatie·en ove~ 
leg met autoriteiten om elke keer 
maar weer zo'n poli tiemacht op de 
been te brengen. 

De eerste opzet van het rondrijden 
met de kruisraketten was dat iedereen 
kon zien hoeveel 1 zorg en aandacht 
er aan de verdediging 1 besteed werd. 
Toen er zoveel ophef en verzet kwam 
werden de routes ineens geheim. Door 
Cruise Watch wordt dit open gebroken 
en door het voortgaande verzet wordt 
voortdurend duidelijk gemaakt dat de 
kruisraketten ongewenst zijn en dat 
blijven! 

Een video over Cruise Watch is be
schikbaar op het huis van atoomvrij
staat te Woensdrecht, Dorpsstraat 11. 

GAAN 
Gelukkig, het wordt weer drukker in 
Woensdrecht. Behalve de maandelijkse 
blokkade op de eerste maandag van de 
maand, hetkonstant in de gaten houden 
van bouwaktiviteiten op de basis, de 
regelmatige prikakties, zijn er weer 
steeds meer groepen en groepjes bezig 
akties voor te bereiden 
Want al een tijd wordt er gebouwd op 
de basis.Zo is er de laatste tijd ge
werkt aan de landingsbaan. Er komt 
een nieuwe rioolleiding bij de baan 
en er wordt een nieuwe bovenlaag op 
de landingsbaan aangelegd. Volgens 
de basis een projekt wat allang ge
pland was en niets van doen heeft met 
de plaatsing van kruisvluchtwapens. 
Wij weten beter! 
We zullen er in de komende jaren hard 
tegen aanmoeten om de bouw in Woens
drecht zo lastig mogeelijk te laten 
verlopen, te verhinderen, blokkeren 
en saboteren. 
Om er weer zin in te krijgen is er 
17 mei een LANDELIJKE AKTIEDAG geor
ganiseerd. 
Massaal gaan we weer eens naar Woens
drecht om op alle mogelijke manieren 
onze kracht te laten zien. De hekken 
worden omgeduwd of weggeknipt, de ge
bouwen worden van een nieuw kleurtje 
voorzien, de soldaten mogen naar huis, 
de aanwezige bouwmaterialen nemen we 
mee om elders betere dingen te bouwen 
dan bunkers enz. 
Na alle demonstraties en het volkspe
titionnement is het nodig dat heel 
veel mensen iaten zien bereid te zijn 
daadwerkelijk verdergaande akties te 
gaan voeren. 

Praktiese info: 17 mei verzamelen 
tussen 10.00 en 12.00 in woens
drecht (plaats wordt nader bekend 
gemaakt). 
Tussen 13.00 en 14.00: bestorming 
van de basis. 

SCHOONEN & ZN ROOSENDAAL 

schuifbuldezer 
01650- 34153 

ZEILSTRA & CO ROTTERDAM 
bouwtransport 

-

Zaagmolenstraat 48, 010- 657415 

J.C. LAMBRECHTS PRINSENBEEK 

NCOTENBOOM UTRECHT WEYEN (?) 

NOCTENBOOM UTRECHT WEYEN(?) HOLLAND 
containers 

WOLTERS BETON DORDRECHT 

COPPENS BERGEN OP ZOOM EN ROOSENDAAL 
transport. 

Omdat de bouwwerkzaamheden in Woens
drecht in feite al van start zijn ge
gaan is het zaaks dat voorbereidingen 
voor verdergaand verzet snel in gang 
worden gezet. Ook daarvoor worden 
suggesties gedaan, zowel naar vredes
platforms als naar vakhondsgroepen 
toe. Vredesplatforms kunnen alvast 

·in Woensdrecht gaan 'oefenen' op ba
sis van een rooster dat daar bijge
houden wordt. En binnen bedrijven 
kan een oproep worden verspreid waar
in de 19-september-akties staan ver
meld. 

VREDESWEEK 

19 September valt vlak voor de jaar
lijkse vredesweek. Tijdens die week 
kan de Woensdrecht-blokkade een ver
volg krijgen in allerlei sektorgewij
ze initiatieven, die plaatselijk zijn 
gericht. In KERNWAPENVRIJE GEMEENTEN 
kunnen gemeenteraden op hun verant
woordelijkheid worden aangesproken 
!=n kunnen "weerspannige gemeentes 
middels akties van burgerlijke onge
hoorzaamheid onder druk worden gezet" 
Mogelijkheden zijn er ook voor WERK
LOZEN om in aktie te komen, ze kun
nen op Arbeidsburo's bijvoorbeeld de
monstratief duidelijk maken dat be
smette bedrijven geen solicitanten 
hoeven te verwachten. 

In BESMETTE BEDRIJVEN kunnen kantine
bijeenkomsten worden georganiseerd, 
alsook in andere bedrijven. KONSUMEN
TENAKTIES kunnen zich richten op fî
lialer van warenhuizen waartegen ern-
stige vermoedens bestaan. Daar ~unnen _______ .. 

HERFSTPLAN 

In april is door het BONK-Samenwer
kingsverband een aktieplan voor de 
herfst opgesteld en in de vredesbe
weging in diskussie gebracht, Dit 
plan is de enige poging tot nu toe 
om een raamwerk te bieden voor mas
saal verzet tegen de plaatsingsvoor
bereidingen in de herfstmaanden, wan
neer de bouwwerkzaamheden in Woens
drecht in volle gang zullen zïjn. Een 
belangrijk plan dus! ll'àt zijn de 
voornaamste punten eruit? Een korte 
samenvatting: 

19 SEPTEMBER 

Om te beginnen wordt voorgesteld om 
het startsein tot de hertstakties te 
geven door een massale blokkade van 
de vliegbasis op vrijdag 19 septem
ber. "Gedurende een aantal uren 
wordt de basis herroeties afgesloten." 
Omdat de meeste mensen met banen die 
dag niet zelf in Woensdrecht aanwezig 
kunnen zijn wordt voorsteld om regio
naal en plaatselijk "op het zelfde 
tijdstip blokkade-akties uit te voe
ren bij besmette bedrijven". 

., 

bijvoorbeeld pamfletten worden uitge
deeld. En PROGRESSIEVE CHRISTENEN 
kunnen een boykot richten tegen de 
geplande bouw van een kerk in i~oens
dr~cht, door bijeenkomsten over bur
gerlijke ongehoorzaamheid of het la
ten luiden van de alarmklok. Kortom: 
akties tegen de bouwwerkzaamheden 
hoeven zich beslist niet allemaal op 
Woensdrecht toe te spitsen. Het motto 
voor de vredesweek kan zijn 'Woens
drecht is overal'. 

1 NOVENBER 

Het hoogtepunt van de herfst-kampagne 
kan liggen rond 1 november, >vq.nneer 
een jaar verstreken zal zijn sinds 
't nemen van het onheilspellende 
plaatsingsbesluit. Te denken valt aan 
een hoogtepunt bestaande uit werkon
derbrekingen en/of· demonstraties:"T[j
dens de blokkade op 19 september 
wordt een eis op tafel gedeponeerd 
bij de regering om af te zien van 
plaatsing. Tot 1 november heeft Den 
Haag de tijd. Blijft de regering hals 
starrig weigeren, dan vinden bedrijfs 
en vakbondsakktiviteiten plaats. Te
vens wordt op scholen aktie gevoerd." 

Voor meer informatie over herfst-ak
ties bel BONK, 020-649395 of 648885 
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inspanningen van regeringen, 
en industrielen in het westen uiteindelijk tot doel hebben de totale 
te krijgen op mens en natuur. Vanuit allerlei verschillende invalshoeken wordt 
daaraan gewerkt. Er worden steeds weer nieuwe vernietigingawapens ontwikkeld 
en geperfectioneerd. De repressie wordt verfijnd en opgevoerd om de bevolking 
onder kontrole te houden. Maar ook wordt op grote schaal geëxperimenteerd met 
middelen om 1neer kontrole te krijgen op biologiese en psychologiese processen 
en om die kunstmatig te heinvloeden Dit alles onder het mom van het v~ro1rnt·~n,• 
van het welzijn van de mens. Onvruchtbare vrouwen kunnen b.v. nu toch kinderen 
baren omdat het door de wetenschap mogelijk is geworden om bevruchting 
buiten de baarmoeder te laten plaatsvinden. Sommige erfelijke afwijkingen kun
nen verholpen worden. Op het eerste oog lijkthet mooi, maar duik je dieper in 
in al het onderzoek dat op deze terreinen plaats vindt, dan komt er een sterk 
gevoel boven van: Dit moet onmiddelijk gestopt worden. Ze zijn bezig mens en 
natuur kompleet te verzieken. 
Het blijkt dat voor ai de laatste jaren de militaire belangsten ing, met name 
van het Pentagon, voor dergelijk onderzoek enorm is toegenomen. De technieken 
die ontwikkeld worden maken een veel grotere beheersing van biologiese en psy
chologiese eigenschappen van levende wezens moselijk. Het wordt b.v. mogelijk 
erfelijke eigenschappen van bepaalde bakterleen te manipuleren. Deze kunnen 
dan àls ziekteverwekkers worden ingezet. Of elektro-magnetiese straling kan 
gebruikt worden om mensen te desorienteren en te verzwakken. Dit soort dingen 
gebeuren ook al. Gebleken is b.v. dat vrouwen in Greenham Common sinds septem
ber 1984 en mogelijk al daarvoor regelmatig blootstaan aan elektromagnetiese 
straling van de kant van de militaire basis. Met alle fysieke en psychiese ge-
volgen van dien. . 
In dit artikel worden een aantal gegevens over onderzoek naar elektroniese 
pens en voorbereHingen voor elektroniese oorlogsvoering op een rijtje 
In een volgend nummer meer over onderzoek op biologies gebied en het ge 
van en gerotzooi met erfelijke eigenschappen voor militaire doeleinden. 

zapp.ing~ Het misleidende is ook dat je je niet 
realiseert dat je blootstaat aan stra
ling omdat je 1 t niet kan voelen en 

Een Greenham-oma, Kim 13esley, vertel- de symptornen pas later kunnen optre
de op de cruise-watch konferentie in den. 
Bergen op Zoom over "zapping", zoals Dr. Rosalie Bertell, gespecialiseerd 
de Greenham vrou1•en het stralen met in de hiologiese effekten van stra
mikro-golven noemen. Ze is al een tiid ling, konstateerde bij een bezoek aan 
je bezig met onderzoek ernaar. Zelf het kmnp in april 1985 dat de symp.to
heeft ze ook de gevolgen van st ral i.ng men van de vrouwen overeenkomen met 
ondervonden. Hoewel ze de overgangs- de effekten van straling op laag nivo 
jar.en al lang voorbij is begon ze op (low level radiation). Wetenschappers 
eens tveer menstruatie bloedingen te die daarna rond de basis regèloatig 
krijgen. Veel vrouwen in Greenham ble- met:ingen hebben gedaan met speciale 
ken r~gelmat'ig last te hebben van dui stral ingameters konstateerden dat op 
zel i.gheid, druk op het hoofd, luste- sommige plekken rond de basis de stra-
1oosheid, di.epe depressies en onbe- ling 100 maal groter was als normaal. 
grijpel ijke paniek, hartklopplogen Wel was het onder het voorgeschreven 
of menstruatie stoornissen. In het maximaal toelaatbare nivo. Dit voor
begin sprak ieder er weinig over en geschreven maximum ligt echter veel 
dacht dat het weJ. aan spanningen di.e hoger dan de grens die vanuit gezond
leven op een kamp met zich meebrengen heirlsoogpunt gelegd zou moeten worden. 
zou liggen. Inmiddels is het wel ze- Toen radar in de 2e wereld oorlog 
ker dat deze symptomen worden veroor- werd geïntroduceerd was het zo belang 
zakt door straling ·van mikro-golven. rijk voor de overwinning dat 1nen zich 
Het .is niet duidel i.jk of deze stralen nauwelijks afvroeg of het schadelijk 
bewust op de vrouwen 'ln de kampen ge- zou zijn voor mensen die ermee moes
richt worden of dat het een gevolg ten werken. De veiligheidsnormen wer
is van werkzaamheden of proeven o.i.d den zo hoog gesteld dat de militairen 
op de basis. onbeperkt mikro-golven zouden kunnen 
Wel is opvallend dat veel vrouwen in gebruiken. Ondanks dat er Amerikaanse 
Greenham opeens heel erg moe werden wetenschappelijke rapporten lagen die 
jui.st voor er een kruisraketten kon- aangaven dat deze straling leukemie, 
vooi van de basis vertrok. En hetzelf- staar, hersentumor en hartafwijkingen 
de gebeurde toen een paar vrouwen zouden kunnen veroorzaken. 
herrie scho.pten bij een van de poor- ,,,,,· 
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pandora• s doos 
Op de cruise watch konferentie werd 
een video film -'Pandora's box'- ver
toond waarin verschillende feiten ver 
meld werden: In 1953 werd ontdekt dat 
de ambassade van de VS in Moskou 'ge
bombardeerd' werd met mikro-go! ven 
straling, welliswaar onder de door 
de VS gestelde norm, maar boven het 
nivo waarop het volgens de Russen ge
volgen heeft voor de gezondheid. De 
Amerikaanse norm was 1000 keer hoger 
dan de Russiese. De Amerikanen hiel
den hun ontdekking geheim, ook voor 
het ambassade personeel en deden een 
bloedonderzoek bij hen onder een an
der voorwendsel. Het bleek dat perso
neelsleden van de ambassade 40% meer 
witte bloedlichaampjes hadden dan nor 
maal. Twee van de 4 laatste ambassa
deurs zijn inmiddels aan kanker over
leden, een derde leidt aan een zeld
zame bloedziekte. Momenteel lopen er 
ook een aantal rechtszaken aangespan
nen door ambassade personeelsleden 
die nadelige gevolgen van de straling 
hebben ondervonden. 
De ontdekking bij de ambassade in Hos
kou heeft tot veel onderzoek geleid. 
In de zestiger jaren heeft de CIA 10 
miljoen dollar per jaar uitgegeven 
aan experimenten voor het beheersen 
en veranderen van gedrag en de kon
trole op het denken van mensen (mind 
control). De achterliggende vraag was 
in hoeverre het mogelijk was om de 
persoonlijkheid van mensen te hein
vloeden en te veranderen door hun 
hersenen bloot te stellen aan ver
schillende golven. 

In 1965 werd het zgn. Pandora projekt 
opgezet. Chimpansees werden blootge
steld aan mikrogolven en uit die ex
perimenten werd gekonkludeerd door 
de leider van het projekt dat "het 
potentieel om een zekere kontrole uit 
te oefenen op menselijk gedrag door 
low-level mikrogolven straling schijnt 
te bestaan". Hij drong er op aan dat 
de effekten van mikrogolven onder
zocht zouden worden op hun toepasbaar 
heid voor mogelijke wapens. 
In de video vertelt een Amerikaanse 
wetenschapper ook dat hij experimen
ten had gedaan met mensen. Bv. in een 
restaurant waar ze mensen zonder dat 
die het wisten blootstelden aan stra
ling waardoor ze harder of zachter 
gingen praten. Hij weigerde verder 
aan dergelijk onderzoek mee te werken 
om ethiese redenen. 

wapens 
Elektronie~e wapens zijn al in talrij
ke gevallen gebruikt: 
Er schijnt een machine ontwikkeld te 
zijn in Amerika, de zgn. lide machi
ne, om het bewustzijn van mensen te 
beinvloeden. Deze machine is o.a. ge
bruikt om Amerikaanse soldaten te 
hersenspoelen tijdens de Koreaanse 
oorlog. 
In Vietnam gebruikten de Amerikanen 
ultra-sounds om de vijand te desorten
teren en verzwakken. 
Amerikaanse mediese groepen hebben 
geprotesteerd tegen voorstellen om 
elektrontese wapens te gebruiken voor 
het beheersen van stadsrellen. 

Momenteel heeft de VS een groot pro
gramma voor de ontwikkeling van elek
tro magnetiese wapens. Het Amerikaan
se leger voorspelt dat ze tegen het 
jaar 2000 low level mikrogolven 
straling kunnen gebruiken als wapen 
om troepen van de vijand te desorten
teren en inmobiel te maken. 
De volgende uitspraak is van een 
Congres lid in de VS, James Scheuer, 
:"Als resultaat van medies,. militair, 
luchtvaart en industrieëel onderzoek 
zijn we , bezig plannen en produkten 
te ontwikkelen die in staat zijn ge
welddadige individuen en oproerige 
groepen zonder verwondingen onder kon 
trole te houden. We kunnen ieder die 
de politie onder kontrole wil houden 
tot rust brengen, belemmeren, immo
biel maken, bestoken, shockeren, van 
zijn stuk brengen, verkillen, tijdelijk 
verblinden of verdoven, of buiten 
zichzelf van angst brengen." 
Uit deze uitspraak valt te konklude
ren dat deze elektroniése wapens min~ 
stens zoveel tegen de eigen bevolking 
bedoeld zijn als tegen een buitenland 
se vijand. Een "schoon" wapen. Geen 
bloederige· verwondingen meer die de 
onrust onder de bevolking doen toe
nemen. 

neder land •''JIIflf 
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In de Defensiekrant -een voorlich
tingablad van het Min. van Defensie
van 17 april 186, staat een artikel 
onder de kop:"Elektronische oorlogs
voering (EOV) gaat 660 miljoen gul
den kosten. Eerste EOV-kampagne 1988 
paraat." Volgens de defensiekrant 
gaat het bij EOV "om elektroniese 
verkennil1g, bestrijding en bescher
ming. Door het onderscheppen van ra
dio- en radarsignalen kan een beeld 
worden verkregen van slagorde en be
doelingen van de tegenstander (elek
troniese verkenning.) Elektroniese 
bestrijding gebeurt door hf7t storen 
van radio- ~n radaruitzendingen van 
de vijand waardoor diens commandovoe
ring wordt ontregeld. Om zoveel mo
gelijk het hoofd te kunnen bieden aan 
vijandelijke BOV-maatregelen moet het 
eigen radio- en radarverkeer zijn be
veiligd( elektronies~,:·b!!scherming.) 
De parate EOV-kompagnie wordt onder
gebracht in Eibergen. Daar is al een 
paraat verbindingabataljon gelegerd. 
De school Mil. Inlichtingendienst 
(SMID) gaat een belangrijk deel v.d. 
EOV-opleiding verzorgen. Die school 
verhuist binnenkort naar Ede. 
In het hele artikel wordt natuurlijk 
met geen woord gerept over eventuele 
onderzoeken of middelen om de vijand 
psychies of fysiek door stralingen 
ziek te maken maar daarmee is zeker 
niet gezegd dat daarover hier niet 
ook gedacht wordt of misschien al aan 
gewerkt wordt. Hou ze in de gaten 
dus. 

Jenn~ke. 



GEEF FASCISTEN GEEN KANS 
In totaal is er nu in 6 gemeenteraden 
een fascist(e) gekozen. Aresterdam, 
Rotterdam, Utrecht, Lelystad, Almere 
en Leerdam, waar al bij tussentijdse 
verkiezingen een CPer in de raad was 
gekozen. 
Op 21 mei zijn er Tweede Kamer verkie
zingen; De winst voor de CP in de ge
meenteraden zou wel eens zijn weer
slag op de kamerverkiezingen kunnen 
hebben. 

De diskussie over hoe we de Centrum 
Partij (CP), Centrum Demokraten (CD) 
en andere fascistiese partijen en or
ganisaties het beste kunnen aanpakken 
is inmidels hoog opgelaaid .De versto
ring van de fusie-vergadering van de 
CP en de CD in Kedichem, die trouwens 
anders verliep dan de ·meeste aktie
vo~rdersters gepland en voorzien had
den,heeft de gemoederen .aardig verhit. 
Het is wel beschamend te moeten kon
stateren dat daden van anti-fasciste~ 
bedoeld om fascisten te stoppen, hef
tiger emoties en diskusBies losmaken 
dan de gemeenteraadzetels die de CP 
in maart heeft gekregen . Gelukkig 
wordt er inmiddels in brede kring ge
praat over wat we tegen de CP e.d. 
moeten doen en worden er door ver
schilende groepen stappen genomen. 
Hier een aantal feiten die in diskus
sies veel naar voren komen op een rij
tje, plus een aantal feiten. 

kedichem vs. 
politieke onwil 

Het is wel zeker dat de CP zich door 
de uitslag van de gemeenteraadverkie
zingen gesterkt voelt. Daarom is het 
van groot belang dat er geen fusie 
tussen de Centrum Partij en de Cen
trum Dernokraten van Janmaat heeft 
plaatsgevonden. Wat je ook van de ak
tie bij Kedichem vindt , deze heeft 
in ieder geval de fusie voorkomen en 
de onderlinge verdeeldheid tussen CP 
en CD verder aangewakerd. Daags na 
de akti e bv. werd de voorzitter van 
de CP Daony Seegers, door de CD ervan 
beschuldigd dat hij de vergaderplaats 
aan de anti-fascisten verraden had. 
De CP en CD zijn voor de kamerverkie
zingen niet meer met een gezamenlijke 
lijst uitgekomen. 

Twee jaar geleden is ook een vergade
ring van de CP door anti-fascisten 
verstoord. Dat was in Boekel, waar 
ze hun eerste partij kongres hielden. 
Het effekt daarvan was dat de CP daar 
na geen kongres meer heeft durven or
ganiseren. Ook heeft dit mede geleid 
tot afscheiding van de CD. 
Het zegt heel wat over de zogenaamde 
demokratie waarin we leven dat een 
aktie als bij Kedichem kennelijk nood 
zakelijk is om te voorkomen dat fas
cisten zich verder organiseren •. 
De regering en politieke partijen heb
ben tot nu toe geweigerd om zich 
sterk te maken voor een verbod op en 
vervolgens ontbinding van de CP en 
CD . Het is een schandaal dat niet al
le fascistiese en racistiese partij
en allang bij de wet verboden zijn 
op grond van hun rascisme . 

Dat dit tot nu toe niet is gebeurd 
is puur politieke onwil. Om dit te 
verdoezelen verschuilen politici zich 
achter justitie. Ze zeggen dat het 
een zaak van de rechters is en niet 
van de politiek. Voor het gemak ver
geten ze dat rechters moeten beslis
sen op grond van wetten die door de 
politiek worden gemaakt. Voor het ge
mak praten ze ook niet over alle ra
cistiese en diskriminerende wetten 
die ze zelf hebben opgesteld. 
Niet dat de rechters altijd even on
partijdig zijn . Verschillende rech
ters hebben ook fascisten en racisten 
de hand boven het hoofd gehouden. Het 
is een schandaal dat de Raad van Sta
te. handtekeningen die de CD onder 
valse voorwendselen had verkregen, 
toch geldig heeft verklaa.rd. Zo wordt 
gelegitimeerd dat bedriegers aan ver
kiezingen deelnemen. 

Er zijn trouwens wel degelijk moge
lijkheden om fascistiese partijen te 
verbieden , nl. op grond van artikel 
15 en 16 van het Burgerlijk Wetboek. 
Dit is al eerder gebeurd. In 1978 is 
de Nederlandse Volks Unie van Glimmer 
veen verboden omdat doel en werkzaam
heden in strijd waren met de openbare 
orde. De rechter weigerde echter ook 
tot ontbinding van de partij te be
sluiten. De Hoge Raad besloot in '79 
dat op een verbod van een organisatie 
als de NVU Qntbinding moet volgen, 
maar dit is verder nooit doorgezet . 
De NVU kon gewoon doorgaan met zijn 
fascistiese praktijken. 
Voor de tweede wereldoorlog was het 
voor ambtenaren verboden om lid van 
de NSB te zijn. 

Onlangs heeft het Amsterdamse koroitee 
"Geen fascisten in de raad" een ver
zoek ingediend bij de hoofdofficier 
van justitie om de CP en de CD verbo
den te verklaren en te ontbinden.Niet 
op grond van hun programma's - beide 
partijen h~bben inmiddels wel geleerd 
deze zo te formuleren dat ze daarop 
niet aangepakt kunnen worden - , maar 
op grond van hun werkzaamheden. 

In de Volkskrant van 26 april geven 
Phon van den Biesen en Tom Hoogenboom 
een tegenstrijdigheid in de wetgeving 
aan waar handig gebruik van kan wor
den gemaakt zolang fascistiese partij
en nog niet ondubbelzinnig door de 
wet worden verboden. Burgemeesters 
moeten bij hun installatie nl . een 
eed afleggen waarin ze beloven de 
grondwet te eerbiedigen. Ze schenden 
die belofte als ze een fascist in hun 
gem.eenteraad installeren die de kie
zers beloofd heeft om buitenlanders 
te diskrimineren en dus de grondwet 
te schenden. Als van Thijn zijn eigen 
anti-racisme gepraat serieus neemt 
dan beroept hij zich dus op zijn eed 
aflegging en weigert de fasciste in 
de Amsterdamse gemeenteraad te instal
leren . 

medeplichtig 
Een ander argument waar politici, be
stuurders e .d. zich achter verschui
len is dat het effektlever zou zijn 
om de CP en CD te negeren en isoleren. 
Dat het niet zo'n vaart zal lopen en 
dat ze niet zo gevaarlijk zouden zijn. 
Door aktie tegen ze te voeren krijgen 
ze alleen maar aandacht en worden ze 
tot slachtoffer gemaakt, zo luirlt de 
redenering. Maar als negeren zo ef
fektief is , waarom zijn er dan naast 
die ene kamerzetel van Janmaat nu oc:-k 
nog 6 gemeenteraaqzetels voor de CP? 
Waarom hebben dan toch duizenden men
sen op ze gestemd afgelopen maart'l 
En zonder de Kedichem aktie waren de 
CP en CD waarschijnlijk samen de ver
kiezingen ingegaan. 

Door het gevaar te ontkenoen wordt 
genegeerd dat veel mensen, niet al
leen buitenlanders,zich dagelijks be
dreigd voelen. Ook worden de racis
tiese moorden en aanslagen die er tot 
nu toe gepleegd zijn ontkend of afge
daan als incidenten . Maar de moord 
op Kerwln Duinmeyer, de aanslag op 
Marokkaanse hongerstakers in de Mozes 
en Aaronkerk in Amste.rdam, de brand
bommen bij zigeunerleider Kako Petalo 
en zijn familie, de brandbom in een 
moskee in Dronten, het opzetten van 
burgerwacht volgens SS model onlangs 
in Vlaardingen zijn allemaal het werk 
van aanhangers van de CP en CD. Het 
zijn geen incidenten, maar een symp
toom van iets dat ongelooflijk fout 
zit in onze maatschappij. Het zijn 
feiten waar we niet omheen kunnen en 
mogen. 
Doordat de CP terrein wint met de ze
tels die ze heb~en ~ekregen gaan 
mensen met fascistiese neigingen zich 
steeds meer gesterkt en vrijer voelen 
om die bot te vieren. Zonder de CP 
en andere fascistiese tendenzen zou 
het niet mogelijk zijn dat politie 
agenten ongestraft iemand doodschie
ten of dood laten gaan. Op dezelfde 
zaterdag dat de vergadering van de 
CP en CD in Kedichem werd verstoord, 
werd de Antilliaan Erwin Ataliede in 

zijn woning in Amsterdam door een po
litieagent doodgeschoten, Niet vanwe
ge een ruzie met zijn vri.endin. Die 
was allang weer bijgelegd. Ook niet 
uit noodweer zoals de agent beweerde. 
Erwin was ongewapend. Nee, vanwege 
zijn zwarte huidskleur. 
In de kranten s ' maandags stonden gro
te koppen over het geweld.van de anti 
fascisten in Kedichem en een .foto van 
een bebloedde Janmaat. In diezelfde 
kranten niets of een klein berichtje 
over de moord op Erwin Ataliede door 
de politie, En natuurlijk schreven 
de kranten dat de agent had gehandeld 
uit noodweer. De anti-fascisten wer
den daarentegen i n menige krant uit
gemaakt voor fascisten en er werd af
schuw uitgesproken over hun daden . 
Een schril kontrast. Op 10 april werd 
weer een zwarte man, Ludwig Gorrison 
van Surinaamse afkomst, in zijn wo
ning door een politieagent doodgescho 
ten. Weer was het volstrekt onver
wacht en ongegrond . Weer beriep de 
politie zich ten onrechte op noodweer 
In beide gevallen worden verwoede po
gingen gedaan door de politie om de 
zaak in de doofpot te stoppen. Het
zelfde gebeurde toen de Marokkanse 
Hmidou Tahlifa in een politiecel was 
overleden door onbekende oorzaak. En 
zo zijn er nog heel wat meer gevallen 
te noemen. 
Nog afgezien van het feit dat er on
der de politie aanhangers van de CP 
en aanverwante partijen zijn , valt 
n;et te ontkennen dat dit soort din
gen kunnen gebeuren zonder dat ze 
zwaar gestraft worden. De betreffende 
agenten zijn niet ontslagen en tot 
nu toe is nog nooit een politieman 
achter de tralies beland voor een ge
pleegde moord. Vijf van dé 72 anti
fascisten die bij Kedichem zijn gear
resteerd zitten nog steeds opgesloten . 
CPers zijn gevraagd voor een getui
genkonfrontatie met ze. Het valt niet 
meer te ontkennen dat fascistiese ten 
denzen toenemen, niet alleen bij de 
politie, maar in de hele maatschappij 
En kennelijk pakt justitie liever ak
tievoerders die zich hier druk over 
maken dan de fascisten en hun mede
plichtigen die deze drukte veroorza
k~n . De regering maakt zich door het 
beleid dat ze voert medeplichtig aan 
fascisme. 

demokratie ? • 
Een laatste argument om niet tegen 
de CP e.d. op te treden, is dat de 
CPers demokratles zijn gekozen en dus 
omwille van de demokratie nu op hun 
zetels moeten worden geinstalleerd . 
Nou, dat kan er bij mij niet in, Dan 
zit er toch wel iets heel erg fout 
in dit soort demokratie. Een bij uit
stek ondemokratiese partij heelt het 
recht gekregen op een plaats in dit 
zogenaamd demokratiese systeem. Daar
mee wordt de CP niet alleen erkend 
als legale partij, maar krijgt deze 
bovendien allerlei subsidies en faci
liteiten om hun organisatie en propa-

genda te ondersteunen. Partijen met 
een Kamerzetel hebben nl . recht op 
subsidie voor fraktiemedewerkers, een 
wetenschappelijk buro en op zendtijd 
voor radio en tv . De inmiddels naar 
de CD overgestapte Bruyn schreef voor 
het wetenschappelijk buro van de CP 
de puur racistiese nota "Nederland 
voor de Nederlanders". Met overheids
subsidie dus . 
De CP is bijna failliet . Met het ver
dwijnen van Janmaat uit de partij ver 
dween ook alle overheidsgeld . Daar 
profiteert 'de CD nu van. Met een ze
tel in het parlement zou de CP weer 
heel wat meer armslag krijgen. 

We hadden al eerder gemerkt dat er 
iets met die demokratie niet klopt . 
.Eerst de Brede Maatschappelijke Dis
kussie waarbij de meerderheid van de 
bevolking tegen kernenergie bleek te 
zijn. Vervolgens werd in het parle
ment toch besloten dat er 2 nieuwe 
kerncentrales bijkomen. Ook hei kruis 
raketten- besluit wèrd doorgedrukt te
gen de wil van de meerderheid van de 
bevolking in (en mede dankzij de stem 
van Janmaat) . Sociale voorzieningen 
die ooit door harde strijd zijn afge
dwongen van het parlement worden nu 
door het parlement systematies afge
broken . Zo'n parlement is helemaal 
geen weerspiegeling van de wil van 
de bevolking. En wat heeft een demo
kratie waar mensen monddood worden 
gemaakt nog met demokratie te maken? 
Terecht dat mensen ophouden te gelo
ven in dat parlement en die dem.okra
tie. Terecht dat ze geen vertrouwen 
hebben in de politieke partijen. On
terecht dat mensen dan maar op een 
uitgesproken ondemokrati~se partij 
stenunen . 

Over een paar dagen, gezien vanaf het 
moment waarop ik dit schrijf, worden 
de nieuwe gemeenteraadleden geinstal
leerd. De raadsleden hebben besloten 
dat de installatie, ook die van de 
fascisten, door moet gaan. Die CPers 
zijn nu eenmaal demokratles gekozen 
vinden ze, Een groot aantal groepen 
en organisaties in Amsterdam en in 
Utrecht hebben besloten tot een blok
kade van het stadhuis omdat ze vinden 
dat er in een demokratie g~en plaats 
is voor een fascist. Het geko.zen CP 
raadslid mag er niet door, zijn/haar 
installatie moet voorkomen worden . 
Dat dat niet aan de politieke partij
en overgelaten kan worden is inmid
dels duidelijk. 

Jenneke 

OPKOMST EN AFGANG 
De derde brosjure van het Fascisme 
Onderzoek Kollektief (FOK) is uit. 
"Opkomst en afgang van Centrumpartij 
en Centrumdemokraten." Met intern ma
teriaal van CP en CD en onthullende 
zaken. Bestellingen door . overmaking 
van f9,30 (inkl.porto) op giro5585481 
tnv . Afdruk, Postbus 10748, 1001 ES 
Amsterdam o.v.v . FOK brosjure 003. 

demonstratie tegen fascisten in de raad op 19 april '86, ± 7000 deelnemers. 
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DUITSE VREDESBEWEGING 
DISKUSSIEERT OVER NAVO 

In de Duitse vredesbeweging is de 
diskussie over de NAVO levendiger dan 
in Nederland. Dat bleek op 12 en 13 
april in Keulen waar een groot aan
tal organisaties en tweedaags kongres 
hield over de retoriese vraag of 
vrede met de NAVO mogelijk is. 
Het was een diskussiekongres waarop 
uit de gehele BRD zotn 400 mensen wa
ren afgekomen. De organisatie bestond 
uit 12 groepen uit vredes- en milieu
beweging . Duidelijk werd al snel dat 
meeste aanwezigen met een duidelijk 
antwoord naar het kongres gekomen wa
ren. Vrede met de NAVO is onmogelijk 
Om te voorkomen dat de twijfelaars 
zouden wegblijven had men achter de 
slogan een vraagteken gezet. 

De enige smet op het kongres vond bij 
het begin plaats. N.a.v. een werk
groep die die middag geprogrammeerd 
stond waren enkele mensen met sand-

wichborden en spandoeken op het po
dium geklommen. Zij eisten dat er 
geen nazi's zouden worden toegelaten 
Wat was het geval? Een groep die zich 
LDD noemt, de Links Deutschland Dis
kussion, wilde een werkgroep over de 
toekomst van de twee Duitslanden 
De tegenstanders . hadden ontdekt dat 
tussen de vele ondertekenaars ook 
enkele mensen met een uitgesproken 
nazisties verleden stonden. Na een 
felle diskussie kwam het tot een 
stemming. De werkgroep en haar li
teratuurstand werden niet toegelaten 
Tekenend voor de goede sfeer was wel 
dat de deelname van de leden van de 
werkgroep niets in de weg werd gelegd 
en zij diskussieerden mee, ofschoon 
hun verbittering in de wandelgangen 
bleek. 

Tijdens het kongres werden 12 ver
schillende werkgroepen georganiseerd 
over thema's zoals de geschiedenis 
en de funkties van de NAVO; de rol 
van de BRD binnen de NAVO; de even
tuele zelfstandigheid van de West
Europese landen binnen de NAVO; de 
tegenstelling tussen de verschillen
de NAVO landen en groepen van de 
heersende klassen; de opvattingen 
binnen de vrdesbeweging over de NAVO; 
over het militair-industrieel komplex 
enz, enz. 

Wat in de diskussie over de toe
komst in de Duitse vredesbeweging op
viel was dat vertegenwoordigers van 
de zusterorganisatie van het IKV, 
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Aktion SÜhnezeigen en van de Groenen 
zich vooral bezighouden met de vraag 
"hoe krijg je het voor elkaar, hoe 
organiseer je de Duitse uittreding 
uit de NAVO?" Deze politieke groepe
ringen bleken bereid mee te diskus
siëren over een toestand die ze zelf 
ook als beter beschouwen dan de hui
dige, een NAVO-vrij Duitsland. 
Volkert BÖge, medewerker van de Groe
nen in Bonn, vroeg zich af hoe je het 
idee van de BRD uit de NAVO kunt ver
binden aan konkrete eenzijdige ont
wapeningsstappen . In West-Duitsland 
zijn vooral de middellange afstanda
raketten belangrijk, evenals de aan
wezigheid van Amerikaanse militairen 
in het War Host Nation Support pro
gramma. Dit laatste is een bilatera
al verdrag tussen de BRD en de VS 
waarin geregeld is dat de BRD de 
VS ten tijde van mobilisatie in Eu
ropa zal ondersteunen d.m.v . hét be
schikbaar stellen van faciliteiten 
zoals wegen, spoorlijnen, ziekenhui
zen, e .d . 
In de BRD zijn dit drie gevoelige 
punten . 

Ook Andreas Zumach van Aktion SÜhne
zeigen stelde dat naar een andere 
politieke situatie in Centraal Europa 
moet worden gestreefd, waarbij in de 
eerste plaats de doctrine van de nu
cleaire afsLhrikking moet worden af
gescha'ft, en dat er eenzijdige ontwa
peningastappen moeten worden gedaan. 
Zumach's doel is om zo snel mogelijk 
de NAVO te verlaten maar de grote 
vraag blijft, hoe organiseer je dat 
proces. 

Dietrich Schulze Marmeling is er voor 
dat Duitsland de NAVO verlaat maar 
stelt dat die eis op dit moment onmo
gelijk te realisere~ valt, gezien de 
krachtsverhoudingen. Op dit moment 
moet er vooral veel propaganda voor 
worden gemaakt. 
Dat lukte vrij aardig ofschoon de 
stap naar het eisen van Duitsland 
(of Nedeland) uit de NAVO vrij groot 
lijkt . 

Van verschillende kanten werd opge
merkt dat het onwaarschijnlijk is 
dat de BRD als eerste maar vooral 
ais enig land de NAVO zal verlaten. 
Dat klopt waarschijnlijk . Een reden 
te meer om er hier in Nederland ook 
een schepje bovenop te doen . 

guido. 

SPAANSE VREDESBEWEGING 
NA REFERENDUM 

Na een spannende periode van demon
straties en opiniepeilingen die winst 
voorspelden werd op 12 maart in Span
je een referendum gehouden over de 
vraag of Spanje nog langer lid van 
de NAVO moest blijven . Tegen de laat
ste verwachting in stemde een kleiné 
meerderheid van 52 procent in met het 
verlengen V!3n Spanje 1 s NAVO-lidmaat
schap. In de vredesbeweging kwam dat 
na de hooggespannen verwachtingen 
hard aan . 

Na het referendum werd er het hardst 
geklaagd over de bijzondere partijdig 
heid die de officiële staatstelevisie 
heeft laten blijken. De staats-t.v. 
bleek volledig op handen van de rege
ring. In de laatste week voor het re
ferendum leek het wel regeringspropa
ganda, maar op een subtiele manier. 

In het slotdebat, twee dagen voor het 
referendum, kwamen drie politici op 
t . v.: Gonzalez,de sociaal-demokratie
se minister-president; de uiterst 
rechtse Fraga die voorstander is van 
de NAVO maar tegen het referendum was 
omdat hij 't overbodig vond; en Igle
sias, een communist en tegenstander 
van de NAVO. Tijdens het debat werden 
Fraga en Iglesias gedurende korte 
tijd krities ondervraagd, terwijl 
Gonzalez de langste spreektijd kreeg 
om te antwoorden op makkelijke vragen 
Dit heeft zoveel kritiek losgemaakt 
dat het ontslag van de direkteur van 
de Spaanse tv wordt geëist. 

voorgeschiedenis 
Ter herinnering een kleine voorge
schiedenis . Op 17 juli 1936 pleegde 
het Spaanse leger onder leiding van 
Franco een staatsgreep tegen de enke
le jaren daarvoor gekozen republikein 
se regering. Na een drie jaar duren
de verschrikkelijke oorlog wist Fran
co met de vernietiging van alles wat 
links was of leek de macht te grij
pen. Tot zijn dood in 1975 hield hij 
Spanje i n internationaal isolement. 
Behalve in 1953 toen hij tegen royale 
vergoeding in harde dollars een bila
teraal verdrag met de VS sloot . Hier
door verkregen de VS het recht op mi
litaire bases in Spanje. 

Na de dood van Franco ontstond er in 
1976 en '77 een strijdbare beweging 
die echter al spoedig doodbloedde . 

In 1980 liet de aan de macht zijnde 
rechtse regering weten Spanje lid van 
de NAVO te willen maken . OP initia
tief van enkele linkse revolutionaire 
partijtjes werd daarop de eerste Mars 
op Torrejon georganiseerd in j anuari 
1981, In de daarop volgende jaren 
groeide de Spaanse vredesbeweging als 
kool. Bovendien was in eerste instan
tie de PSOE tegen het Spaanse NAVO
lidmaatschap (zie daarvoor Vredesak
tiekrant nr .19). Tot het moment dat 
deze sociaal-demokratiese partij in 
1982 de absolute meerderheid in het 
parlement behaalde. Vanaf dat moment 
trok de PSOE zich terug uit de vredes 
beweging om uiteindelijk de grootste 
NAVO-propagandist te worden. In het 
door de vredesbeweging afgedwongen 
referendum liet de PSOE zijn ware ge
zicht zien. 
Na het referendum moeten er in de 
vredesbeweging dan ook een aantal 
mensen en groepen met de billen bloo~ 

Paco Benes is lid van de Spaanse anti 
NAVO-komitees en als afgevaardigde 
van de Spaanse vredesbeweging gaf hij 
half april op een kongres in Keulen 
van de Duitse vredesbeweging een ove~ 
zicht van de toestand van de Spaanse 
vredesbeweging . Benes stelde voorop 
dat het referendum zeker een neder
laag is, maar dat de nadruk uiteinde
lijk niet op een moment- opname moet 
liggen, maar dat men de gehele ont
wikkeling in ogenschouw moet nemen. 
Want in 1980 was het erg moeilijk om 
een beweging tegen de NAVO op te bou
wen en in 1981 eigenlijk ·nog veel 

moeilijker omdat na de - mislukte -
staatsgreep van Tej ero (februari 

'81) elke politieke aktie van links 
onmogelijk bleek, zo verlamd was men. 
De eerste Mars op Torrejon was het 
signaal voor een beweging die op 12 
maart 1986 7 miljoen aanhangers bleek 
te hebben, want zoveel mensen stemden 
tegen het Spaanse NAVO-lidmaatschap. 
Dit aantal was dus wel te weinig om 
het referendum te winnen, wat toch 
het doel was natuurlijk, maar het is 
gezien de omstandigheden van vijf, 
zes jaar geleden een stap voorwaarts, 
aldus Paco Benes. 



Bovendien moet in ogenschouw worden 
genomen dat in het parlement 95% van 
de leden voor de NAVO en bijgevolg 
slechts 5% tegen is. Dit heeft natuur 
lijk grote gevolgen voor de toegang 
tot de grote media, 

Na het referendum kan volgens Benes 
niet gesproken worden van een kleiner 
wordende beweging. Hij waagt de stel
ling dat zelfs het tegendeel het ge
val lijkt. Die nog steeds groter wor
dende beweging is onder te verdelen 
in tenminste twee stromingen. 

I egalisten 
De eerste wordt door Paco Belles die 
van de legelisten genoemd. Zij vinden 
dat de uitslag van het referendum ge
accepteerd moet worden. Daarbij moet 
de vredesbeweging zich toespitsen op 
het realiseren van de drie voorwaar
den die de regering aan het NAVO-lid
maatschap had verbonden. Dat betekent 
ten eerste dat Spanje geen kernwapens 
op haar grondgebied mag accepteren , 

.. 

en ten tweede dat het aantal Ameri
kaanse militaire bases op Spaans 
grondgebied verminderd zal worden . 
En ten derde betekent het dat de 
Spaanse krijgsmacht geen deel zal uit 
maken van het militaire NAVO-comman
do. 
Deze legalistiese stroming is net als 
de volgende te vinden bij aanhangers 
van de diverse communistiese partijen 
die in Spanje bestaan sinds de split
sing van de PCE . Benes noemt .te de 
"kers op de taart van de regering". 

tweede stroming 
De tweede stroming wijkt slechts in 
zoverre af van de eerste dat deze 
mensen de Amerikaanse militaire bases 
volledig willen doen verdwijnen. Het 
belang van de Amerikaanse bases bleek 
wel tijdens de moeilijkheden die de 
Amerikanen maakten in en bij Libye, 
eind maart en begin april. De Ameri
kaanse vloot op de Spaanse oostkust 
werd in staat van paraatheid gebracht 
Na afloop van de bombardementen op 
Tripoli en Benghazi maakte een VS-

AVO 
bommenwerper een noodlanding op een 
VS-basis in Spanje . 

De VS waren n .~. v. de aanslagen op 
de vliegvelden van Rome en Wenen in 
januari j.l. als van plan om vergel
ding te nemen. 
De situatie in Spanje noopte hen tot 
geduld. Een vlootoefening bij de Golf 
van Sirte of een bombardement op Tri
poli en Bengazi voor 12 maart zou de 
anti NAVO beweging enorm in de kaart 
hebben gespeeld. De reden van het 
uitblijven moet dus uit de politieke 
spanning in Spanje verklaard worden, 
Op het moment dat het referendum voor 
de NAVO gunstig afgelopen was konden 
de plannenmakers tot daden overgaan . 

Deze gebeurtenis toont het belang van 
een voortgezette aktiviteit van de 
Spaanse vredesbeweging aan, Deze 
wordt door de anti-NAVO-komitees (Co
misiones Anti-Otan) gedragen. Volgens 
deze CAO heeft de .inmiddels zes jaar 
durende anti-NAVO-strijd bewezen dat 
de anti-NAVO-strijd door een meerder
heid van de bevolking gedeeld wordt. 
Deze beweging heeft zeker kansen voor 
de toekomst. De oorspronkelijke vre
desbeweging is verenigd in de CEOP 
(Landelijk Samenwerkingsverband van 
Vredesorganisaties). Benes zegt dat 
"indien deze analyse klopt en de an
tl-NAVO meerderheid verder bestaat, 
en bovendien de organisatiegraad het
zelfde blijft , dan zal de vredesbewe
ging verder kunnen. • En hoe kan dat 
beter worden getoond dan met een de
monstratieve Mars op Torrejon, op 1 
mei. De zesde inmiddels. 

Guido 

BROCHURE 
' WIE NIET VOOR DE: NAVO WIL BUKKEN 
MOET ERMEE BREKEN' 

1'olgens de schrijvers/sters van deze 
brochure zullen we ons in de nieuwe 
fase van de vredesstrijd grondiger 
moeten verdiepen in de militaire, po
litieke en ekonomiese strukturen die 
de atoomwaanzin in stand houden. Doel 
van deze brochure is dan ook een bij
drage te leveren aan de inhoudelijke 
verdieping binnen de vredesbeweging 
en aan de diskussie over de NAVO. 
Daarom is het ook noodzakelijk de NA
va· op de korrel te nemen : 

•oe Nederlandse vredesbeweging is op 
I november stukgelopen op de parle
mentaire weg die bewandeld werd , en 
op de macht van de Nederlandse rege
ring. Gebleken is dat de druk die in 
het verleden is uitgeoefend om de re
gering tot afstel van plaatsing te 
bewegen onvoldoende is geweest , en 
dat verdergaande akties - van bur~er
lijke ongehoorzaamheid en non-koope
ratie-noodzakelijk zijn . • 

•oe eerder gevolgde strategie van 
parlementaire beinvloeding hield een 
onderschatting in van de tegenkrach
ten , en die onderschatting kan niet 
worden losgezien van het feit , dat 
er een onvoldoende inzicht bestond 
in de oorzaken en achtergronden van 
de (atoom)wapenwedloop. In de nieuwe 
fase van de vredesstrijd zullen we 
ons dus grondiger moeten verdiepen 
in de militaire, politieke en ekono
miese strukture.n die de atoomwaanzin 
in stand houden.• 

De brochure is ingedeeld in drie af
zonderlijke hoofdstukken. In het Eer
ste Hoofdstuk wordt met name ingegaan 
op de betekenis van het 1 november
besluit, de rol van de NAVO in de be
sluitvorming rond kruisraketten en 
de plaats van Nederland in de NAVO
strategie. 

In het Tweede Hoofdstuk wordt gepoogd 
een evaluatie te geven van de vredes
beweging sinds de tweede helft van 
de zeventiger jaren . In het Derde 
Hoofdstuk tenslotte wordt beschreven 
hoe de NAVO is opgericht als middel 
om na de Tweede Wereldoorlog de eko
nomiese en politieke wereldheerschap
pij van de VS te bestendigen. 

De brochure beoogt vooral diskussie 
te bevorderen aan de basis ~an de Ne
darlandse vredesbeweging. "l1'e zouden 
het toejuichen ~tl.s vrede.sakt.l visten/ s 
plaatselijke diskussie- en aktiegroe
pen tegen de NAVO zouden beginnen. 
Uitnodigingen voor diskussie-avonden 
zien we graag tegemoet , • 

De Brochure 'Wie niet voor ue NAVO 
wil !>ukken moet ermee breken' kan be
steld worJen door f 3, 50 (exklusief 
porto- kosten) over te maken op giro 
3507273 o.v . v. Anti-Navo-brochure. 
W~rkgroep t.n .v. G. van Leemput, Post
~us 11127, 1001 GC Amsterdam. 

VERZET BINNEN DE NAVO-LANDEN 
bevatten, met elk 14 nukleaire koppen 
Bereik is 6000 tot 9000 km en de nauw 
keurigheid is 100 meter, 

de opdrachten voor het bouwen van 
de bunkers in woensdrecht zijn de 
deur uit. In waarschijnlijk mei a.s. 
zal met de bouw worden begonnen. Het 
verzet tegen de kruisraketten in Ne
derland lijkt een nieuwe fase in te 
gaan. 
Met dit artikel nemen we een kijkje 
over de grens in Engeland, Schotland 
Duitsland en België. Enerzijds om 
te kijken hoe de repressie gaat word
den als de raketten er eenmaal staan 

anderzijds geeft dit artikel aan 
hoe bet verzet nieuwe impulsen kan 
krijgen. 

eng eland 
De Engelse vredesbeweging is er een 
met een lange en brede adetn. De grote 
vredesbeweging heet 'Campaign for 
Nucleair Disarmement' (CND). Deze orga 
nisatie is een verzameli ng van aller 
lei lokale vredesgroepjes en opge
splitst in b.v. een jeugd-eND, vrou
wen- CND, socialistische CND enz. 
De laatste 25 jaar heeft de overkoe
pelende CND zich beziggehouden met 
het organiseren van informatie- en 
themaavonden, met als doel een zo 

breed mogelijk deel van de bevolking 
te informeren over (nucleaire bewa
pening. Dit jaar is de CND weer begon 
nen met het organiseren van geweldlo
ze akties. Dat het in de afgelopen 
25 jaar wel degelijk is gelukt om 
een brede steun te krijgen onder de 
bevolking, werd o.a. bewezen door 
de eerste direkte aktie op 6 februari 
j . l. in Molesworth. Bij deze toekom
stige kruisrakettenbasis werd een 
blokkade georganiseerd waar meer dan 
5000 mensen aan deelnamen. En dat 
ondanks het feit dat het op een door
deweekse dag was, de blokkade om ~ 
6 begon, het vroor en sneeuwstormen 
de wegen bijna onbegaanbaar hadden 
gemaakt. Sommige groepen hadden meer 
dan 12 uur moeten rijden omer te ko
men. 

Een andere grote aktieve groep is 
de Cruise Watch (zie pagina 2) 
Van de vredeskampjes is natuurlijk 
Greenham common de bekendste. Van 
overheidswege wordt geen middel ge
schuwd om de protesterende vrouwen 
het leven onmogelijk te maken. Er 
wordt bijv. 3 tot 4 keer per dag ont
ruimd. 

In oktober zal waarschijnlijk in Eng
eland een wet worden aangenomen die 
voorschrijft dat iedere demonstratie 
of aktie 7 dagen van te voren bij 
het plaatselijke politieburo moet 
worden aangekondigd. Overtreding van 
deze wet levert sowieso een maand 
gevangenisstraf op. De wet wordt zo
danig geformuleerd dat bijv. het dra
gen van een button kan worden gezien 
als een demonstratie en daardoor be
straft kan worden. 
Ook is bekend dat Nederlandse politie 
agenten in Engeland z~Jn geweest om 
te leren hoe om te gaan met mense
lijke blokkades. 

. schatland 
Schotland heeft de twijfelachtige 
eer om europa's enige nukleaire onder 
z~ebootbasis te herbergen. De basis 
in Faslane wordt momenteel sterk uit
gebreid om klaar te zijn als in 1990 
een nieuw type onderzeeboot wordt 
gestationeerd; de Trident IID 5. 

Er komen 4 van deze onderzeeêrs in 
Faslane. Totale kosten 16 miljard 
pond. Ieder Trident kan 16 raketten 

op Faslane is het enige gelegaliseerd 
de vredeskamp van Europa en bestaat 
uit 12 caravans. Een voormalig bewo
ner van dit vredeskamp is momenteel 
burgemeester van dit distrikt. Onge
looflijk als je daar gémeentewagens 
ziet rijden voorzien van vredesdui
ven. Door de Amerikanen op de basis 
worden weleens aanslagen gepleegd 
op het kamp. De laatste en meest se
rieuze was woensdag 12 februari om 
1 uur 's nschts toen een caravan vol
ledig uitbrandde door een mollie. 
De Amerikaan is later door de bewo
ners van het kamp herkend en aangege
ven , maar is in de doofpot gestopt. 
Dee huidige atoomonderzeeër, de Pola
ris, moet één keer per maand voor 
een opknapbeurt naar Faslane toe. 
De radioaktiviteit lekt dan door de 
schilden van de atoomkoppen heen. 
De koppen worden eruit gehaald en 
over de weg naar het zuiden van Eng
eland gebracht om van een nieuw 
schild te worden voorzien. Ook deze 
konvooienworden zoveel mogelijk gehin 
derd en gevolgd. En het heeft een 
suksesje opgeleverd. Sinds de vredes
beweging getuige was van een ongeluk 
en daaraan veel publiciteit gaf, 
rijdt het konvooi slechts één keer 
in de drie maanden uit. 
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FILIPPIJNEN BLIJFT IN IUEP VS 
Cory Aquino, de nieuwe president van 
de Pi lippijnen, was voor de verkie
zingen tegenstandster van de Ameri
kaanse bases in dat land , - bases die 
garant staan voor de enorme invloed 
van de VS . De terugdringing van die 
invloed is nu al geen serieus pro
grammapunt meer voor haar . Inmiddels 
heeft ze besloten de militaire bases 
ongemoeid te laten , totdat het ver
drag in 1991 afloopt. Dan moet er op
nieuw over onderhandeld worden, vindt 
ze. Wat is de betekenis van de bases 
voor de VS en voor de Filippijnen? 

De Amerikanen hebben over de hele we
reld meer dan 2 duizend mi;Litaire ba
ses en meer dan een half miljoen mi
litairen, in ongeveer 40 landen in 
totaal. Op de Filippijnen zijn 16 VS
bases, de grootste daarva.h zijn de 
marine-basis Subic Bay en de lucht
machtbasis Clark. Deze twee bases zijn 
onmisbaar voor het militaire systeem 
dat de VS over de hele wereld hebben 
opgebouwd om de belangen van het 
'Vrije Westen 1 te verdedigen en uit 
te breiden . Ze beheersen de strate
giese zeeroutes van het Midden-Oosten 
naar de Stille Zuidzee , waarlangs de 
helft van de Westerse olievoorziening 
wordt vervoerd . 

Eenherl'en van de VS speciaal bedoeld 
voor interventies zijn permanent aan
wezig. Deze speelden een rol bij de 
invasie op Grenada en geven bijvoor
beeld ook adviezen en training aan 
de contra ' s in Nicaragua. Ve~:der zijn 
Clark en Subic Bay ook van essentieel 
belang om het verzet van de Filip
pijnse guerrillagroepen te onderdruk
ken . Na de machtsovername van Aquino 
is de repressie tegen de verzetsbewe
ging onverminderd doorgegaan . 

duitsl ond 
De Duitse vredesbeweging is momenteel 
sterk aan het groeien. Met name door 
recente ongelukken met Pershing II 
konvooien, is het besef gaan leven 
dat spelen met nukleair oorlogstuig 
spelen met je leven is. 
De werkwijze van de Duits vredesbewe
ging is totaal tegengesteld aan de 
Engelse. Het verzet is meestal geor
ganiseerd rond aktuele objekten zoals 
.Kal kar, Wackersdorf en Mutlangen. 
Duitsland heeft als enig land in West 
Europa Pershing I en II raketten. 

Deze raketten hebben een lengte van 
10.55 meter en een doorsnede van 1.02 
meter en hebben een bereik van 1800 
km. D.m.v. een speciale radaroptie 
kan dat worden vergroot tot max. 2500 
km. Het is een aanvalswapen dat ge
bruikt dient te worden om de onder
grondse kommandebunkers rond Moskou 
te vernietigen nog voordat de SS 20 1 s 
kunnen worden gelanceerd. Er komen 
in totaal 108 Pershings is West Duits 
land: 36 in Neu Ulm , 36 in Heilbronn 
en 36 in Mutlangen. Ze doen er maar 
14 minuten over om hun doel te berei
ken. 
Ook de Pershings worden regelmatig 
uitgelaten om te oefenen op geheime 
lan-ceerplaátsen. De vredesbeweging 
volgt deze manoeuvres en maakt de 
lanceerplaatsen openbaar; o.a. door 
het ssturen van deze informatie naar 
buitenlandse ambasades. 
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Bovendien zou het de Amerikanen han
den vol geld kosten als ze gedwongen 
zouden worden om van de Filippijnen 
te vertrekken. Niet alleen de 8 mil
jard dollar verliuiskosten, maar ook 
het wegvallen van de goedkope, hoog
geschoolde arbeiders die de oorlogs
schepen repareren, zou ze duur komen 
te staan . Nergens anders hebben ze 
dergelijke hooggeschoolde arbeiders 
en tegen zulke lage lonen. 

BELAU 

De Amerikanen ZJ.Jn al druk op zoek 
naar een alternatief voor de bases 
op de Filippijnen. Maar er zijn wei
nig landen die nog echt gunstig zijn 
wat betreft strategiese ligging, po
litieke stabiliteit en hooggeschoolde 
arbeid. In een onlangs uitgelekte , 
geheime CIA-studie werden Guam en Ti
nian in de Stille Oceaan als de meest 
stabiele potentiële plaatsen genoemd . 

In januari dit jaar is het de. VS na 
jarenlang gemanipuleer gelukt om een 
overeenkomst te sluiten met Belau 
voor de aanleg van 2 havens, het ge
bruik van twee vliegvelden en het 
houden van militaire oefeningen. Ze 
mogen dus niet hun eigen militaire 
basis daar aanleggen zoals ze eigen
lijk hadden gewild. 

Belau is een eilandje in de Stille 
Oceaan dat de allereerste was op de 
wereld met een kernvrije grondwet. 

belgië 
De Belgiese taalstrijd loopt ook door 
de vredesbeweging heen . In het trans
talige gedeelte is er hoegenaamd geen 
vredesbeweging. In het Vlaamse gedeel 
te is dat beter. Ook deze vredesbe
weging is vnl. gek.onsentreerd rond 
het thema 'kruisraketten 1 

• De kruis
raketten in België werden ingevlogen 
nog voordat de regering er een be
sluit over had genomen. Ze staan ge
stationeerd in een qemeente die 'kern 
wapenvrij verklaard is: Florennes . 
Het valt niet mee om je mening te 
verkondigen in Florenne.s. De politie
staa·t is daar in hoog tempo geperfek
tioneerd. zo geldt er bijv. een samen 
scholingsverbod in de buurt van de 
basis en de dorpjes in de omgeving . 

Met meer dan drie mensen over straat 
lopen is verboden. Op grond van je 
uiterlijk loop je kans om te worden 
opgepakt, waarbij zakmessen, scharen 
en zelfs breinaalden worden afgepakt 
als zijnde steekwapens. 
In september 1 85 z~Jn mensen voor 
een picknick op de basia illegaal 
28 dagen in voorarrest gehouden. Dat 
dit volgens de wet niet mag doet niet 
ter zake; dat bepaalt de politie zelf 
wel. Toch schijnt ook hier de grens 
bereikt. In het proces dat volgde 
op de 28 dagen voorarrest zijn de 
arrestanten door de rechter erkend 
als politieke gevangenen . Een groep 
vrouwen had overigens in Leuven voor 
kladden 5 maanden gekregen. 

Om deze kernvrij-verklaring op te 
heffen is instemming van 75 procent 
van de bevolking nodig. De bewoners 
hebben zich een paar jaar geleden i n 
een referendum met ruim 3/4 meerder
heid uitgesproken tegen de vestiging 
van een Amerikaanse militaire basis , 
omdat daar dan zeker kernwapens zou
den komen . Sindsdien is er een enorme 
propaganda gevoerd door de VS, in
vloedrijke bewoners van Belau zijn 
omgekocht of vermooord, en op aan
dringen van de VS zijn nog drie refe
renda gehouden , waarbij de tegenstand 
tegen de Amerikaanse bases steeds 
kleiner is geworden . De ongelooflijke 
moeite die de VS doen om hun zin door 
te drukken op Belau geeft aan hoe be
langrijk militaire faciliteiten daar 
voor ze zijn. 

GREEP OP DE FILIPPIJNEN 
NEEMT AF 

Dit laatste heeft zeer zeker heel 
veel te maken met de instabiele poli
tieke situatie op de Filippijnen die 
er was ontstaan. Maar inmiddel s lijkt 
het voortbestaan van de Amerikaanse 
bases op de Filippijnen - voorlopig 
althans gegarandeerd, en na de 
machtsovername van Aquino heeft Wein
berger (Amerikaanse minister van 'de
fensie ' ) onmiddellijk beloofd de mi
litaire hulp te verdubbelen . 

Aquino heeft haar met de-mond beleden 
tegenstand tegen de basis niet in da
den omgezet. Daar was haar positie 

Door al deze repressie is het onmoge
lijk om in Florennes een vredeskamp 
op te zetten . Wel is er een partiku
lier huis van waaruit Akties worden 
gekoördineerd. 

Wat leer je hie~ nou van voor Neder
land? Ten eerste dat in andere landen 
de (leger)politie meer bevoegdheden 
heeft gekregen om het verzet tegen 
de kruisrakett en te demotiveren. Ten 
tweede dat deze uitbreiding van deze 
bevoegdheden stap voor stap gaat om 
akseptatie makkelijker te doen ver~o
pen. Wat dat betreft is de situatie 
in Neder~and niet veel anders. Het 
ontruimen van vredeskampjes in Woens
drecht en de daarbij gepaard gaande 
inbeslagname vna persoonlijke eigen
dommen is a~ de normaalste zaak gewor 
den.En de samenwerking van politie 
en maresjosee in Woensdrecht ook bui
ten de basis is al helemaal niet ~er 
diskussie geweest. Het inzetten van 
snelle jeeps met politieknokploegen 
tijdens de studentenrellen in Den 
Haag lijkt ook regelrecht uit Zuid 
Afrika overgenomen. 
Blijft de vraag hoe de Nederlandse 
politie zal gaan optreden als de 
kruisraketten er eenmaal staan in 
1 88. 

kennelijk te wankel voor. Aan de ene 
kant i s het huidige ekonomiese sys
teem - dat sinds het vertrek van Mar
cos niet wezenlijk veranderd is - nog 
steeds afhankelijk van ondermeer de 
honderden miljoenen die de Filippij
nen in ruil voor de bases van de VS 
krijgen. Ongetwijfeld zouden ook stop 
zetting van IMF-leningen en andere 
sankties het gevolg zijn. Aan de an
dere kant zou een militaire reaktie 
van de VS niet uitblijven , bijvoor
beeld via een staatsgreep van de kant 
van de minister van defensie Enrile 
en generaal Ramos , wier manoeuvres 
in februari de dire.kte aanleiding 
vormden tot het vertrek van Marcos . 

De greep van de VS op de Filippijnen 
is na de machtsovername niet vermin
derd en de repressie va:n het l eger 
blijft, vooral op het platteland, on
verminderd doorgaan . De guerrillabewe
ging en het georganiseerde massaver
zet heeft er momenteel voor gekozen 
Aquino's pogingen tot herstel van 
burgerrechten en politieke vrijheden 
te steunen - tegen de invloed van ho
ge militairen en de Marcos- aanhang. 
Maar ze zullen nooft de fout maken 
die meer dan twintig jaar geleden 
door de Huk-beweging werd gemaakt . 

nHet: i.<;; een naieve veronderstelling 
dat het politiek bewuste deel van het 
Filippijnse volk opnieuw de fout z.ou 
maken die meer dan 20 jaar geleden 
door de HUK-beweging werd gemaakt . 
Zij leverden bun wapens in en de oude 
kommunistische partij ging later sa 
menwerken met de nieuwe president die 
beloofde hervormingen door te voeren. 
Hervormingen op het gebied van ee
meeoscbapsontwikkeling en demokrati
sering in een 'Nieuwe Maatschappij'. 
Die nieuwe, veelbelovende president 
heette Ferdinand Marcos." 
Berichten dat duizend guerrillastrij
ders zich zouden hebben overgegeven 
worden door het NDF met klem tegen
gesproken . 

. .. en waar het vandaan komt! 

Lees PROTEST. het tweemaandelijkse 
magazine voor vredesaktie van lOT. 
Maak nv gebruik van het uitzonderlijk 
aanbod en stuur onderstaande bon in· 
gevuld terug naar lOT. Van Elewijck· 
straat 35, 1050 Brussel of vraag een 
proefnummer aan. 

JA. ik neem een jaarabonneme~t op 
PROTEST. Voor slechts 400 fr.ontvang 
ik 6 nummers + 1 extra-editie. Als wel· 
komstgeschenk krijg Ik GRATIS een 
BOEK toegestuurd naar keuze:· 
o Burgerlijke Ongehoor;:aamheid (S. 

Vandenbossche) 
o Wapens verkopen als zoete brood· 

jes (M. Deneer) 
o De atoombom als diplomatiek wa· 

pen (M. Rácz) 
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Navajo-Indianen in V.S. worden 
gedwongen hun land te verlaten 

De Navajo-indianen in de VS worden 
gedwongen hun land te verlaten omdat 
de regering het daar aanwezige ura
nium wil exploiteren. Voor 8 juli 
aanstaande moeten ongeveer negendui
zend Navajo- en rond de honderd Hopi
indianen hun eeuwenoude grondgebied 
in de staat Arizona verlaten hebben. 

Deze gedwongen verhuizing naar de 
blanke grenssteden, ongeveer 150 ki
lometer verwijderd van de geboorte
grond van deze indianen, is vooral 
voor de Navajo's een ramp. Zij moe
ten niet alleen afzien van hun be
langrijkste bron van inkomsten -een 
veestapel die voornamelijk bestaat 
uit schapen- maar worden tevens ge
dwongen zich aan te passen aan een 
volslagen ander kultuurpatroon en een 
maatschappij die hun geen vervangende 
arbeid kan bieden. Zij worden afhan
kelijk van overheidsbijstand en ar
menzorg. 

AMERIKA WIL DEPORTATIE VAN DUIZENDEN 
INDIANEN ONDANKS HEFTIG VERZET VAN 
DE BEVOLKING DOORZETTEN. 

Het verzet tegen deze gedwongen ver
huizing is groot, maar op het ogen
blik wijst niets erop dat de Ameri
kaanse regering af zal zien van deze 
afschuwelijke deportatie, een uit
vloeisel van een beslissing van het 
federale gerechthof. 
Dit hof bepaalde in 1977 dat de Pu
blic Law 93-531 uit 1974 ten uitvoer 
gebracht moest worden. Deze wet be
paalde dat het gezamelijke woongebied 
van de ongeveer 7000 Hopi en 140.000 
Navajo's (Joint Use Area) vanwege 
vermeende onderlinge konflikten in 
tweëen verdeeld moest worden. 
In 1977 werd begonnen met de aanleg 
van een afrastering die het Hopi
gebied scheidt van het Navajo-reser
vaat. Het hek is nog niet af. Een 
deel van de Navajo's die moeten ver
huizen woont op Big Mountain. Daar 
is het verzet het grootst. Als gevolg 
van de grensscheiding moeten 100 Hopi 
die nu nog op Navajo-land wonen, en 
9000 Navajo's die aan de andere kant 
van de kunstmatige grenslijn zijn ko
men te zitten, het veld ruimen. 
De 100 Hopi die noodgedwongen moeten 
verhuizen kunnen binnen hun eigen ge
bied nog wel een andere vestigings
plaats vinden. 
Voor de duizenden Navajo's is echter 
geen ruimte meer om hun uitgebreide 
veestapel te laten grazen. 

De Ameri
kaanse regering heeft naar haar zeg
gen met de gedwongen verhuizing al
leen op het oog een verondersteld ge
schil tussen Hopi's en Navajo's op 
te lossen. De operatie heeft de in
stemming van de stamraden die door 
Washington als soevereine regering 
worden erkend. Die stamraden worden 
echter door de traditionele Navajo's 
en Hopi's niet erkend, Evenmin wordt 
erkend dat er een geschil zou bestaan 
tussen de Navajo's en de Hopi's. 
De Amerikaanse regering heeft een 
heel ander belang bij het 'oplossen' 
van het zogenaamde geschil: namelijk 
de grondstoffen. De regering pikt de 
laatste decennia steeds meer grond 
in van de reservaten omdat er kost
b~re grondstoffen, voornamelijk ura
nlumerts, te vinden zijn. Grote af
valhopen van de uraniummijnen, ach
tergelaten zonder dat er ook maar met 
de gevolgen (radioaktiviteit) reke
ning werd gehouden, getuigen daarvan, 
Exploitatie van natuurlijke grond
stoffen op deze manier druist in te
gen de Indiaanse levensovertuiging. 
en de onze ook trouwens 

Ondanks dat zag voormalig Navajolei
der Peter Me Donald in de exploitatie 
van grondstoffen een manier om de in
diaan te emanciperen, De kontrakten 
die hij afsloot in de periode van 
1970 tot 1982, hebben vele traditio
neel levende Navajo 1 s gedwongen hun 
land te verlaten. 
In het Navajo-reservaat zijn nu vi~r 

dagbouwmijnen (bovengronds) waar ko
len worden gedolven, vijf kolenge
stookte elektriciteitscentrales, acht 
endertig uraniummijnen en zes opwer
kingsfabrieken. 
Het verzet van de indianen in Big 
Mountain is onlosmakelijk verbonden 
met hun visie op de natuur, de aarde, 
het land. Daarom zijn de mijnbouw en 
de vervuiling die de t~aditionele ma
nier van leven onmogelijk maakt zo 
funest. Vooral de uraniummijnen heb
ben de indianen veel ellende ge
bracht. De radioaktieve besmetting 
heeft via het voedsel hele families 
uitgewist. 
"Daar moeten de mensen in Europa re
kening mee houden als ze praten over 
meer kerncentrales", aldus Stephanie 
Peltier, een traditionele Hopi-vrouw. 

BIG MOUNTAIN DINE 

Ondertussen moet op 7 juli de laatste 
Navajo het gebied verlaten hebben. 
De traditionele leiders van dit ge
bied hebben naar buiten toe duidelijk 
gemaakt dat zij zich niet als schapen 
naar de slachtbank willen laten lei
den en zonodig militair verzet willen 
plegen om in hun land te kunnen blij
ven wonen. Daartoe riepen de Big 
Mountain Navaiç's op 28 oktober 1979 
de onafhankelijke Big Mountain Dine 
Natie uit ,(Dine' is het woord waar
mee Navajo's zichzelf aanduiden,) 
In de onafhankelijkheidsverklaring 
stelde de Big Mountain Dine onder
meer: "De heilige wetten van de Dine 
verlenen geen toestemming aan de fe-

derale overheid van de VS en haar 
werktuigen om het heilige land van 
Big Moutain te betreden of te versto-
ren". 
De mensen op Big Mountain zijn uitste
kend bewapend. Zij kunnen omgaan met 
raketwerpers, anti-tankgeschut en al
lerlei zware automatische wapens. 
Dat hebben zij geleerd in de Koreaanse 
en Vietnamese oorlogen. Er zijn as.n
wijzingen dat enkele van deze wapens 
reeds op Big Mountain aanwezig zijn. 
De Navajo's echter willen helemaal 
niet vechten. Ze willen alleen maar 
blijven waar ze zijn en ze krijgen voor 
dit standpunt de openlijke steun van 
de traditionele Hopi. Stephanie Pel
tier zegt hierover: "We zullen geen 
geweld gebruiken. We wilen een mense
lijke blokkade vormen. Geen bloedver
gieten, we hebben al zoveel mensen 
verloren. Maar wij gaan het land niet 
af, De V .s. zoekt een compromis, vlij 

GEEN UITSTEL MAAR AFSTEL 

In het Congres gaan inmiddels stemmen 
op om uitstel van de hervestiging tot 
1993 te bepleiten. 
Uitstel betekent slechts dat een wer
kelijke stellingname Qmzeild wordt 
Men weigert gewoon toe te geven dat 
de Public Law 93-531 tot nu toe ge
faald heeft. Uitstel betekent ook dat 
de uitputtingsoorlog tegen de Nava
jo's nog eens met zeven jaar verlengd 
wordt. Er mogen al geen nieuwe wo
ningen worden gebouwd in de Joint Use 
Area en oude woningen kunnen ook geen 
verbeteringen ondergaan. Reparades 
mogen al sinds jaren al niet uitge
voerd worden, En daarnaast moeten de 
Navajo's in hun onderhoud trachten 
te voorzien met maar 10% van hun oor
spronkelijke veestapel, 
Een slimme politieke zet dus om zelfs 
de meest vastberaden Navajo's tegen 
1993 wel op hun knieën te krijgen. 
Voor de Navajo's is de maat vol! 
Niet uitstel maar afstel is voor hen 
het uiteindelijke doel. 

yvon 

Zondag 25 me1 1s er een informatiedag 
die in het teken zal staan van de 
dreigende deportatie van de Navajo
indianen 8 juli aanstaande. 
Deze dag wordt georganiseerd door de 
stichting NANAI (Nederlandse Aktie
groep Noord Amerikaanse Indianen). 
Het begint om 12 ,QO uur en eindigt . 
om 17,00 uur. Larry Anderson, een Na
vajo-indiaan, zal komen vertellen 
over de situatie, Er wordt een film 
vertoond en er is ook een fototentoon 
-stelling. Verder zullen .er stands 
zijn met boeken, brochures, posters 
en originele indiaanse sieraden. 
Het adres: Restaurant Engels 

Weena (naast het Centraal 
station.) 
Rotterdam. 

niet," Ondanks dit grote verzet pres-· 1~ .................................... .. teerde Reagan het te zeggen dat Big 
Mountain geen tweede Wounded Knee 
wordt, In een half uur wil hij het 
karwei geklaard hebben met behulp van 
de nationale Garde. 
Ter voorbereiding van dit bloedbad 
wordt rond het Navajo-gebied steeds 
meer militair materieel aangevoerd. 
Sinds november 1985 zijn troepen van 
de National Guard (para-troepen) in 
het gebied aanwezig. 
De militaire uitrustingen arriveren 
in grote ladingen per trein. Leger 
helicepters vliegen regelmatig over 

trainen hun indiaanse medemensen. ~ 

Big Mountain. In Navajo-land luidt ~ 

de alarmklok. Indiaanse ex-militairen ~· 

~ 

9 



kernenergie en macht 

Dit kan nau"'elijks op toeval berus
ten! Zo was mijn reaktie bij het le
zen van een beschouwing over kern
energie, die eind maart in het behou
dende tijdschrift The Economist ver
scheen. In het bewuste artikel wordt 
uit de doeken gedaan hoe de grote 
concerns die kerncentrales bouwen -
bekende namen als Westinghouse, Ge
ner al Electr:ic, Siemens en Rockwell 
International - allemaal broederlijk 
op weg zijn om een nieuw type kern
centrale te ontwikkelen dat ' eenvou
dig , veilig, gestandaardiseerd' en 
waarschijnlijk kleiner van omvang zal 
zijn dan de voorheen geleverde cen
trales. 
Het artikel werd in The Economist ge
publiceerd vlak na het kelderen van 
de wereldolieprijzen ( 1), Natuurlijk 
was te verwachten dat de producenten 
van atoomenergie op zo'n moment met 
een gloednieuw verhaal zouden komen 
om uit te leggen waarom er zo nodig 

meer van kernenergie gebruik moet 
worden gemaakt, ondanks de gedaalde 
olieprijzen en ondanks de toenwue 
- verhoudingsgewijs dus - van de kos
ten van kernenergie . Natuurlijk lag 
het voor de hand dat in een tijd
schrift als The Economist de hand 
zou worden gelicht met de harde fei
ten. Weinig ophef dus over de talloze 
bouwopdrachten die er in de Verenig
de Staten de afgelopen tien jaar zijn 
i ngetrokken, over de miljardenver
slindende bouwprojekten die zijn 
stilgelegd. Geen woord over de dui
zenden ongelukken die er jaarlijks 
in Amerikaanse kerncentrales plaats
vinden. (2) 
Toch bevatte The Economist in één op
zicht onthullende details, - te weten 
over de strategie die de monopolie
bedrijven volgen om na alle tegensla
gen opnieuw op de Westerse markt voor 
energievoorziening door te kunnen 
breken . Het blijkt nu dat de ver
schillende elektrotechniese multina
tionals parallel aan elkaar al een 
tijdje bezig zijn met het ontwerpen 
van nieuwe beveiligingsmetboden en 
van techniese verbeteringen om 
atoomenergie geloofwaardig te maken . 
Om te voorkomen dat de daling der o
lieprijzen z'n weerslag zou hebben 
op de kernenergieprogramma's voelen 
de concerns zich kennelijk gedwongen 
enig inzicht te verschaffen in hun 
strategie. 

KERNCENTRALEBOUWERS 
EN MILITAIRE PRODUKTIE 

De Anti-Kernenergiebeweging heeft 
zich de afgelopen tien - twaalf jaar 
uitgeput in argumenten om uit te leg
gen waarom kernenergie zowel levens
gevaarlijk als onverantwoord duur 
spul is. Xeer-op-keer is gepoogd om 
zowel de regering als de bevolking 
te konfronteren met bergen onweerleg
bare feiten, Gevolg is wel dat 
maar magertjes aandacht is besteed 
aan de belangen die met die atoom
energieprogranuna ' s zijn gemoeid. Het 
wordt tijd dat de beweging zich meer 
gaat verdiepen in de machtsstruktu
ren die aan de produktie van deze 
waanzinnige energievorm ten grondslag 
liggen, inklusief de ekonomiese 
st:rukturen. 
Laten we eens twee van de bedrijven 
onder de loep nemen die aan het begin 
van dit artikel zijn genoemd. 
Rochwell International is niet zomaar 
een zelfstandige bouwer van kerncen
trales, maar is verregaand afhanke
lijk van opdrachten van de Ameri
kaanse regering - in 1982 voor 52% 
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atoom evaar 
van z'n opdrachten. Die bestonden 
hoofdzakeli j k uit aankopen op het ge
bied van de ruimtevaart en de elektro 
nika, en waren in de eerste plaats 
militair. Rockweil International is 
meer dan enig ander concern betrokken 
geweest bij de bouw van het ruimte
veer (Space Shuttle) en staat ook be
kend als vuri g voorstander van Reagan 
s lugubere StarWars- projekt. Kortom 
de belangen van dit bedrijf zijn ten 
nauwste verweven met die van de Ame
rikaanse staat! 
Bovendien - Rockwen heeft een fa
briekscomplex onder z'n gezag dat 
zijn oorsprong heeft in het zoge
naamde Manhatt an projekt - het ge
heime programma tijdens de Tweede We
reldoorlog voor het vervaardigen van 
de atoombommen die in 1945 op Hiro
shima en Nagasaki zijn gegooid. In 
het Hanford-komplex dat momenteel 
mede door Rockwell wordt beheerd, 
werd voor dat doel plutonium gepro
duceerd . In feite is het concern 
tot. over z 1 n oren betrokken bij de 
produktie van Amerikaanse kernraket
ten, waaronder de MX en de Minuteman . 
Rockwell International belichaamt dus 
volledig het tweekoppig atoomgevaar. 
Datzelfde geldt voor General Electric 
- eveneens bouwer van kerncentrales. 
General Elektric is vanaf het begin 
betrokken geweest bij de opbouw van 

het Amerikaanse atoomwapen-arsenaal. 
Vlak na de oorlog kreeg dit monopo
liebedrijf het toezicht over het ge
noemde Hanford-komplex, nadat het 
ee.rder al elektriese apparatuur had 
geleverd voor de produktie van pluto
nium. Momenteel is dit concern een 
der topleveranciers van het Pentagon. 
Naar verluidt levert het de eindtrap 
voor een der Minuteman-raketten, en 
ook de vuurleiding voor kernraketten 
die vanaf onderzeeërs kunnen worden 
afgeschoten. Ook General Elektric is 
dus een grote klant van het Pentagon. 
(3) 
Hoe militaristisch de geschiedenis 
van General Elektric is blijkt verder 
uit de volgende gegevens. Tijdens de 
Tweede Wereldoorlog produceerde het 
bedrijf liefst 4 miljard dollar aan 
oorlogstuig, waaronder een van de 
eerste straalmotoren in de VS. Het 
verwierf toen de twijfelachtige faam 
als het zenuwcentrum "van een van de 
grootste en meest ingewikkelde oor
logsmachines ter wereld". En tijdens 
de vijftiger jaren opperde de direk
teur van pet concern, Charles Wilson, 
het. idee om een ·"permanente oorlogs
ekonomie" (!) voor het voeren van de 
Koude Oorlog op te bouwen (4) . 
Rockwell International en General 
Elektric belichamen dus duidelijk het 
feit dat de produktie van kernenergie 
een onderdeel vormt van een milita
ristiese machtsstruktuur. Al vaak is 

beklemtoond dat atoomwapens en atoom
energie dodelijke tweelingbroertjes 
zijn, die technies. én histories bij 
elkaar horen , Maar er is ook een ver
strengeling op het nivo van macht. 
Voor: mensen die zich enigszins ver
diepen in de concerns die kerncentra
les bouwen, is zichtbaar dat het 
tweekoppige atoomgevaar daar samen
komt . 'Civiele ' bouwers van kerncen
trales bestaan er in de VS in ieder 
geval niet. 

HET SCHIMMIGE KARTEL 
VAN DE ELEKTROTECHNIESE 
CONCERNS 

Een tweede aspekt van de machtsstruk
turen dat nodig moet worden blootge
legd is de langdurige en nauwe inter
nationale samenwerking die er tussen 
de meeste van hen bestaat. Zo sloten 
de huidige bouwers van kerncentrales, 
Siemens uit Duitsland en Westinghouse 
uit de VS, in navolging van andere 
elektrotechniese machten , al in 1905 
een overeenkomst over de onderlinge 
verdeling van licenties en storting 
van patenten in een gemeenschappelij
ke pot, en alle elektrotechniese 
grootmachten vonden elkaar in een 
kartel dat in de dertiger jaren de 
' International Electrical Associa
tion' (I . E.A.) heten ging. 

.. . 
' .... 

. .. 

Dit. kartel deed (en doet!) werkelijk 
alles om de superwinsten van een 
handvol monopoliebedrijven veilig te 
stellen . Aanvankelijk hiel het zich 
bezig met gloeilampen, maar later 
werd de samenwerking ook uitgebreid 
tot andere goederen. Er werden prijs
afspraken gemaakt , markten werden te
gen derden afgeschermd, en ook werd 
er een kompensatiefonds ingesteld 
waarin leden die opdrachten in de 
wacht sleepten, een bepaalde som geld 
stortten om bedrijven die de opdracht 
misgelopen waren schadeloos te stel
len. Kortgezegd: men deed alles wat 
in tegenspraak was met de ideologie 
van de vrije markt-ekonomie! 
Meer dan stuitend is dat deze inter
nationale samenwerking ook gedeelte
lijk doorgang vond toen de landen 
waar de leden toe behoorden , gewik
keld raakten in de grootste massa
slachting uit de geschiedenis , de 
Tweede Wereldoorlog. De vreedzame 
samenspanning tussen de elektrotech
niese topbedrijven ging tot aan 1942 
zelfs onbelemmerd door. En hoewel er 
daarna een kink in de kabel kwam -
samenwerking werd tijdelijk verboden
waren de kartel-banden al vóór het 
eind van de oorlog weer hersteld, De 
I.E.A. presteerde het zelfs om na de 
oorlog kompensatie te verlenen aan 
Duitse bedrijven die hadden gekolla
boreerd met het Nazi- regime! (4) 

Tiental len jaren slaagde dit monster
kartel erin om een bijna onopgemerkt 
bestaan te leiden, totdat het dankzij 
een geslaagde jataktie eind zeventi
ger jaren onderwerp van een publiek 
schandaal werd . Uit het kantoor van 
het kartel werden kilo 1 s dokurnenten 
ontvreemd, en vervolgens boden de 
slimme dieven aan die dokurnenten te
rug te bezorgen mits het kartel be
reid was er een eigend9msverklaring 
over af te leggen . Bij het I.E.A. 
brak toen een krisis uit, omdat die 
eis betekende dat men het bestaan van 
het kartel zou moeten toegeven. (5) 
De samenwerking tussen de elektro
techniese concerns is een haarscherp 
voorbeeld van Lenin ' s schets over het 
internationale kapitalisme sinds de 
eeuwwisseling, in zijn beroemde boek 
'Het Imperialisme als Hoogste Sta
dium' (6), Zijn opvatting dat monopo
liebedrijven de wereld onder elkaar 
hebben verdeeld gaat voor de elektro
techniese reuzen in de meest letter
lijke zin op. Middels de Internatio
nal Electrical Association vestigden 
zij hun eigen wereldheerschappij -
ten koste van niet-leden van het kar
tel, en ten koste vooral van zelf
standige producenten van elektrici
teit in Derde Wereldlanden . 

OFFENSIEF SAMEN UITGESTIPPELD? 

Het huidige offensief van de kern
centrale-bouwers moet volgens mij me
de geanalyseerd worden tegen de ach
tergrond van bovenstaande gegevens. 
In het verleden hebben dezelfde elek
trotechniese monopoliebedrijven die 
op andere punten produktie-afspraken 
hadden, elkaar stevig dwars gezeten 
om opdrachten voor de bouw van kern
centrales in de wacht te kunnen sle
pen. De aankondiging i n The Economist 
dat verschillende monopoliebedrijven 
bezig zijn met 1 t ontwikkelen van 
vergelijkbare types nieuwe centrales 
zou erop kunnen duiden dat zij achter 
de schermen overleg hebben gevoerd 
over een gemeenschappelijke strate
gie: dat ze om te 'overleven' hun be
langen nauwer op elkaar af hebben ge
stemd. 
Ten tweede kan het genoemde offensief 
niet begrepen worden zonder inzicht 
in het alsmaar toenemende militarisme 
in de wereld, en dat vergt natuurlijk 
dat we verder kijken dan de belangen 
van de monopoliebedrijven alleen . Zo
als vermeld komt juist in de monopo
liebedrijven die kerncentrales bouwen 
de tweekoppige atoomdreiging samen, 
maar even belangrijk is dat al die 
bedrijven sterk afhankelijk zijn van 
(militaire) opdrachten van staten. 
De elektrotechniese grootmachten zijn 
niet alleen met elkaar vergroeid (in
ternationaal), maar ook met de belan
gen van het militaire apparaat . En 
het lijkt in het belang van de lob
by's (vooral van die in de Verenigde 
Staten) die een winbare atoomoorlog 
plannen, o~ de uitbreiding van kern
energie 'veilig' te stellen. 
Hoe het ook zij , de Anti-Kernenergie
beweging kan 1986 niet meer volstaan 
met telkens opnieuw te bewijzen dat 
atoomenergie levensgevaarlijk en pe
perduur is, maar moet het W~ROM van 
die waanzin uit kunnen leggen. Met 
uitbreiding van kernenergie zijn 
blijkbaar griezelig grote belangen 
gemoeid - zowel winstbelangen, als 
politieke en militaire macht. Alleen 
als we een beter inzicht krijgen in 
de struktuur van de internationale 
atoomlobby kunnen we (opnieuw) een 
tegenwicht vormen tegen een energie
bron die mét atoomwapens het voortbe
staan van de mensheid bedreigt. 

Peter 



Voetnoten: 
( 1) zie The Economist van 29 maart, 

1986, p.73: 'Science and Techno
logy - a Small, Safe and Simple 
Future for Nuclear Reactors'. Het 
propaganda-offensief ten gunste 
van kernenergie is vooral ver
woord in het redaktionele kommen
taar, dat de waarlijk fraaie ti
tel draagt van 'Nuclear's Charm' 

(2) voor een overzicht van deze en 
andere gevaren zie het gedegen 
artikel van Herman Damveld in 
Vrij Nederland van 19 januari, 
1985, 'Kerncentrales in Amerika: 
5000 Ongelukken en 530 Noodsitua
ties in Eén Jaar'. In dit artikel 
ontbreekt, heel typerend, een 
VERKLARING voor het absurde rege
ringsl:>esluit tot uitbreiding van 
kernenergie 

( 3) gegevens over de militaire pro
duktie van Rockwell International 
en General Electric zijn ontleend 
aan het boek 1The Nuclear Weapons 
Industry' van Kenneth Bertsch en 
Linda Shaw. Het boek gaat echter 
niet in op die bedrijven als 
kerncentrale-bouwers, en voor zo
ver mij bekend is er geen boek 
dat het tweekoppige atoomgevaar 
op die wijze belicht. 

(4) Wilson' s uitspraak is geciteerd 
in een artikel dat is gepubli
ceerd in De Vrije van februari 
1986: 'Nazi's in het Witte Huis'. 
Het gaat voornamelijk over per
soonlijke banden met (voormalige) 
fascisten, terwijl niet wordt in
gegaan op de zo belangrijke his
toriese parallel tussen de bewa
peningspolitiek van Reagan en 
Hitler - de vlucht in de oorlogs
ekonomie van elk. 

(5) de informatie over het I.E.A is 

• • 

Vanaf dit nummer van de Vredesak
tiekrant een nieuwe rubriek, over het 
thema Militarisme-Ekonemie. In de ko
mende tijd willen we daar regelmatig 
aandacht aan besteden, aan de hand 
van kerngegevens, die belangrijke po
litieke ontwikkelingen hopelijk meer 
inzichtelijk zullen maken. Onder
staand de eerste vier stukjes, over 
de toenemende invloed van militaire 
produktie en bedrijven in de VS, en 
over de veranderende internationale 
kapitaalstromen, die samenhangen met 
het Amerikaanse militaristiese beleid 

AMERIKAANSE EKONOMIE: 
TOENEMENDE MILITARISERING 

"De winsten die Amerikaanse produ
centen van defensie-materiaal maken 
op opdrachten van het Pentagon lagen 
in 1984 20 procent boven de bedragen 
die op opdrachten uit de partikuliere 
sektor werden verdiend. Deze konklu
sie komt naar voren uit een recente 
studie die in opdracht van de Ameri
kaanse marine is verricht." Zo luidde 
de aanhef van een klein bericht dat 
in december vorig jaar in Neerlands' 
koudste krant, het Financieel Dagblad 
verscheen. Hoewel de pers maar mond
jesmaat aandacht besteedt aan de mi
litarisering van de VS-ekonomie - een 
van de allergevaarlijkste aspekten 
van de huidige wereldsituatie - waren 
de door de Amerikaanse marine voorge
stelde 'hervormingen' voor het Finan
cieel Dagblad aanleiding om van 'n 
paar feiten melding te maken. 

onder andere ontleend aan het Naast het feit dat op militaire pro-
boek van de Braziliaanse onder- duktie verhoudingsgewijs hoge winsten 
zoeker Kurt Rudolf Mirow, 'Das worden verdiend, citeerde het blad 
Atomgeschäft Mit Brasiliën. Ein nog een tweede kerngegeven: namelijk 
Miljarden-Fiasko 1 (vertaald uit over de afhankelijkheid van top-be-
de Braziliaanse taal). Mirow drijven van het Pentagon: "Vijf grote 
spreekt zelfs van·een 'Atoomkar- producenten van defensie-materieel, 
tel 

1 
te weten Lockheed, Boeing, General 

(6) zie met name Hoofdstuk V van Le- Dynamics, McDonnell Douglas en North-
nin' s boek 'Het Imperialisme als rop, waren vorig jaar voor .tenminste 
Hoogste Stadium', pp.84 (zesde 90 % (!) van hun bedrijfsresultaat 
druk uitgave Pegasus): 'De Verde- afhankelijk van opdrachten van de 
ling van de Wereld tussen de Ver- krijgsmacht." Juist deze machtige 
bonden van Kapitalisten 1 • Hierin en invloedrijke lucht- en ruimtevaart 
verwijst Lenin al naar de inter- concerns blijken voor hun (voort)be-
nationale afspraken tussen elek- staan bijna geheel afhankelijk van 
trotechniese grootmachten, die de produktie van moordtuig. 
al aan het begin van deze eeuw De werkelijkheid wordt nog onheil
gemaakt werden. spellender als we bezien hoe het mi-

lllllllllllllllllllllllllllllllllllll~l litarisme in d~ VS sinds het eind van 
de zeventiger jaren aan kracht is ge-
groeid. Daarvoor moeten we aandacht 
schenken aan feiten over toenemende 
afhankelijkheid en stijgende winsten 
op militaire produktie. Over het laat 
ste heeft een rapport van het Penta
gon onlangs een boekje open gedaan: 
prijzen van een derde van alle mili-
taire onderdelen verkocht aan het mi
nisterie van oorlog blijken volgens 
dit officiële rapport binnen twee 
jaar met 500 procent te zijn gestegen 
Een aanduiding over de steeds grotere 
woekerwinsten die op Pentagon-orders 
kunnen worden geboekt. 

Ook over de toenemende afhankelijk
heid van bedrijven van oorlogsopdrach 
ten een markant voorbeeld, te weten 
dat van het Singerconcern. Volgens 
een artikel half maart in de Volks
krant is Singer "de laatste jaren van 
een naaimachine-fabrikant veranderd 
in een concern dat zijn zwaartepunt 
heeft in de ontwikkeling en produktie 
van hoogwaardige technologie en dan 
in het bizonder voor de Amerikaanse 
ruimtevaart en defensie." Terwijl de 
omzet van de konsumentendivisie tus
sen 1978 en 1984 met 600 miljoen dol
lar terugliep, steeg het aandeel van 
de produktie voor ruimtevaart en oor
overlappende sektoren!) in diezelfde 
periode met honderden miljoenen dol
lars. Singer blijkt nauw betrokken 
bij het vervaardigen van onder andere 
de Trident-raket en het BIB-gevechts
vliegtuig, en. het gerucht gaat dat 
het bedrijf de produktie van naaima
chines. af wil bouwen ••• 

STEEKPENNINGEN DER WAPENFABRIKANTEN: 
DE 'POLITIEKE AKTIEKOMITEES' 

Hoe komt de besluitvorming over de 
aanschaf van wapensystemen en over 
militaire kontrakten in de Verenigde 
Staten tot stand? Hoeveel spelen idea 
len als 'bescherming van de demokra
tie' bij die besluitvorming werkelijk 
een rol? Er zijn allerlei aanduidin
gen dat niet dit soort vrome idealen 
de grote drijfveer zijn, maar eenvou
digweg de winstbelangen van de aller
grootste wapenfabrikanten in de VS. 
Di!=; gebruiken ondermeer de volgende 
beinvloedingswijzen. Ten eerste geven 
ze jaarlijks alleen al miljoenen uit 
om kantoren in de hoofdstad Washing
ton te laten draaien, vanwaaruit er 
druk gelobbied wordt onder Senatoren 
en Vertegenwordigers in het Congres. 

Een tweede faktor van beinvloeding 
is het inmiddels berucht geworden 
'draaideur-systeem'. Via die draai
deur komen jaarlijks honderden ambte
naren van het ministerie van oorlog 
(het Pentagon) in de wapenindustrie 
terecht .. - en managers van wapenin
dustrieen in het Pentagon. Zo stapten 
naar verluidt in fiskaal 1981 ruim 
1800 ambtenaren van het ministerie 
naar m~litaire bedrijven over. Vol
gens de admiraal Riekover die hierte
gen in het geweer is gekomen is de 
draaideur een "belangrijke faktor" 
bij aankopen van het Pentagon! 

Maar het meest stuitende beinvloe
dingsmechanisme zijn de (notabene ge
legaliseerde) steekpenningen aan po
litici via de zogenaamde 'Politieke 
Aktiekomitees', ~groepen die fondsen 
inzamelen voor verkiezingskandidaten
van het Amerikaanse Congres. Oorspron 
kelijk waren die Politieke Aktiekomi
tees naar verluidt initiatieven van 
gewone burgers, maar sinds het midden 
der zeventiger jaren zijn ze steeds 
meer in trek bij bedrijven, met name 
bij militaire concerns. In 1981-82 
behoorden 5 Pentagonleveranciers tot 
de 10 grootste geldschieters van Po
litieke Aktiekomitees - Tenneco, Ge
neral Dynamics, Grumman, General Elec 
tric en Rockweil International. 

Het is dan ook niet overdreven te 
stellen dat de aanschaf van massaver
nietigingswapens primair heinvloed 
wordt door betaling van smeergeld. 
Zo dokte General Dynamics tussen 1977 
en 1980 meer dan enig ander bedrijf 
via z'n Politieke Aktiekomitee ($ 510 
duizend) en 'toevalligerwijs' is dat
zelfde concern sinds het aan de macht 
komen van Reagan uitgegroeid tot dé 
topleverancier van het Pentagon. Een 
verdubbeling van steekpenningen door 
militaire bedrijven de afgelopen ja
ren heeft geresulteerd in verviervou
diging of zelfs verachtvoudiging van 
hun staatsopdrachten. Achter de thea
trale bezorgdheid van Reagan en Wein
berger over het 'Russiese gevaar' 
gaat een heel andere wereld achuil. 

INTERNATIONALE KAPITAALSTROMEN (1) 
JAPANSE BELEGGERS 

De regering-Reagan heeft zoals bekend 
een (tijdelijke) opleving in de Ameri
kaanse ekonomie weten te bewerkstel
ligen door de militaire uitgaven 
sinds het begin van de tachtiger ja
ren drasties te verhogen. Daarbij is 
vaak beweerd dat de Verenigde Staten 
ook de wereldekonomie uit het slop 
hebben getrokken, alsof we de regeer
ders van dat land dankbaar moeten zijn 
Pas de laatste tijd begint het door 
te dringen welke dramatiese effekten 
de Amerikaanse vlucht in de oorlogs
ekonomie voor het buitenland heeft: 
OP DE GROOTST MOGELIJKE SCHAAL WORDT 
KAPITAAL AAN BESTEDINGEN ELDERS IN 
DE WERELD ONTTROKKEN. 

Heel rechtstreeks is de invloed bij
voorbeeld op Japanse beleggingen. 
Buitenlandse effekten zijn de laatste 
jaren erg gewild in Japan. Zo meldde 
de Volkskrant bijna een jaar geleden: 

• 

Volgens cijfers van .. het Japanse mi
van Financien hebben Japanse 

eggers in het begrotingsjaar 1983-
26,8 miljard dollar belegd in bui-

effekten. De 26,8 miljard 
is het dubbele van het bedrag dat in 
1982-83 in binnenlandse effecten werd 
bele~d". 

Die beleggingen werden echter niet 
kris-kras overal in de wereld gedaan, 
maar bijna uitsluitend in de Verenig
de Staten. "Vrijwel dit gehele bedrag 
werd gestoken in Amerikaanse staats
leningen die door de hoge rente een 
aantrekkelijk beleggingsobjekt vor
men". De Volkskrant verzuimde echter 
te vermelden waar al die staatslenin
gen voor nodig zijn: in feite voor 
't dekken van de uit de pan gerezen 
militaire uitgaven. De waarheid is 
dat de kosten van de Amerikaanse voor 
bereidingen op (atoom)vernietiging 
(voor een deel althans) gefinancieerd 
worden met buitenlands, en met name 
dus Japans kapitaal. 

INTERNATIONALE KAPITAALSTROMEN (2) 
HISTORIESE KENTERING 

Naast geliefd beleggingsoord is de 
VS ook tot geliefd investeringsoord 
geworden voor bedrijven en instellin
gen elders in de wereld. Dat is kort 
en bondig beschreven in een artikel 
dat eind februari in het Franse dag
blad Le Monde verscheen. Om te begin
nen gaf het artikel een onthutsend 
cijfer over de omvang van geinves
teerd buitenlands kapitaal: "Het to
taal aan buitenlandse investeringen 
in de VS nadert het recordbedrag van 
1000 miljard dollar, wat plotsklaps 
de publieke aandacht op die investe
ringen gevestigd heeft." 

De toevloed blijkt bovendien zo over
weldigend dat die tot een historiese 
kentering heeft geleid. Tientallen 
jaren is de wereldekonomie gekenmerkt 
geweest door het feit dat westerse 
(inKlusief Amerikaanse) multinatio
nals voor 't behalen van superwinsten 
de Derde Wereld opzochten. Dat beeld 
is nu kompleet aan het veranderen. 
In vergelijkingen en getallen: "Voor 
het eerst hebben buitenlandse inves
teringen in 1984 de Amerikaanse in
vesteringen in het buitenland (met 
95 miljard dollar) overstegen. Het 
overschot is in 198~ gegroeid tot on
geveer 500 miliard." 

Op de vraag naar het waarom van die 
veranderde investeringstendenzen 
geeft het artikel in Le Monde echter 
geen antwoord. Heeft dit - net als 
de bovengenoemde beleggingen - te ma
ken met de hoge rente-standen in de 
VS, en gebruiken de buitenlandse be
drijven de winsten die zij in de VS 
maken wellicht om van de staatslenin
gen te profiteren? Hoe het ook zij, 
in ieder geval blijkt dat niet alleen 
Nederlandse ondernemers hun aandacht 
hebben verlegd - zie de artikelen die 
daarnaar verwijzen in de Vredesaktie
kranten nrs .14 en 15 - maar dat de 
trend om in de Verenigde Staten te 
investeren onder Reagan een zeer al
gemeen verschijnsel geworden is. 

11 



RI<TIE RGENDR 
DATUM 
5 MEI 

13 MEI 

17 MEI 

24- 25 MEI 

7 JUNI 

19 SEPTEMBER? 

Ondanks het niet klinken 
van de sirenes - de fees
telijkheden ter ere van 
bevrijdingsdag mochten 
eens verstoord worden -
zullen poorten van de 
vliegbasis worden .geblok
keerd, inklusief door 
BONK-groepen die in ak
tielinten naar Woensdrecht 
trekken. 

Pentagram-aktie . Van 10 
uur ' s ochtends tot 21 
uur ' s avonds op het Ma
lieveld in Den Haag. The
ma ' s: rouw, woede, verzet 
solidariteit en toekomst
perspek tief . 

Massale omsingeling van 
de vliegbasis Woensdrecht 
plus ' inpakken ' van de 
basis met leuzen, bloemen 
en linten. Aankomst bus
sen vanaf 10 uur 's och
tends, manifestatie tus
sen 13 uur en 16 uur 
naast he t industrieter
rein De Kooi. 

Landelijk Overleg van de 
Anti- Kernenergiebeweging 
in de vorm van een kam
peerweekend op de Paas
heuvel . Informatie, ak
ties, diskussie, wande
lingen, video ' s en swin
gen . 

Themadag van Pax Christi 
over bewapening en ont
wikkeling . 

Vrouwenthemadag: vrouwen 
verzetten zich tegen mi
litaire en ekonomiese 
machtsstruk turen . 

Massale blokkade van de 
bouwwerkzaamheden op de 
vliegbasis in Woensdrecht 
in het kader van het on
mogelijk maken van uit
voering van het plaat
singsbesluit, 
Startsein voor veel plaat~ 
selijke akties tijdens de 
vredesweek? 

PLAATS / 
ORGANISATIE 

Initiatief van het 
BONK-Samenwerkingsver
band. Postbus 11127 
1001 GC Amsterdam. 
Tel: 020-649395 

Georganiseerd door 
Vrouwen voor Vrede, 
Middenweg 24 , Neder
horst den Berg. Voor 
inlichtingen bel 
029545-1911 

Koordinatie door het 
17-Mei Overleg, van 
Speykstraat 89 , 2518 
EW Den Haag . Tel: 
070-457133 

Initiatief van de 
basisgroepen, die 
begin maart een lan
delijke diskussiedag 
hielden . Voor infor
matie en opgave 
(liefst vóór 10 mei) 
bel 055-41€>892 

Informatie Peter van 
Rossum, 070-631931 

Inlichtigen te ver
krijgen bij Vrouwen 
Tegen Kernwapens, 
tel: 030-714987 

Als onderdeel van 
een aktieplan voor 
de herfst dat is op
gesteld door het 
BONK-Samenwerkings
verband (020-649395 
of 64888:5) 

FOTO 1 S uit WACKERSDORF, waar in de
cember ' 85 en januari van dit jaar 
een anti-atoomdorp gebouwd werd (en 
enkele malen ontru~md en weer opge
bouwd) op de plaats waar nu aan een 
opwerkingsfabriek gewerkt wordt. 

De opwerkingsfabriek moet plutonium 
gaan produceren. Van belang omdat in 
de 90-er jaren een verdrag afloopt 
waarbij de BDR zich verplicht geen 
atoomwapens te produceren. 

Met Pasen demonstreerden 80.000 men
sen bij deze plek . Vlak voor die de
monstratie werden 280 mensen gear
resteerd die een nieuw tentenkamp be
gonnen waren. Tijdens de demonstratie 
viel door het gewelddadig optreden 
van de politie een dode onder de de
monstranten . De tweede korte tijd er-

De protesten gaan onverminderd door , 
met grote steun van de plaatselijke 
bevolking , die van de winter het kamp 
hebben bevoorraad. 

HET IS DE AARDE DIE HUILT 

Vijfhonderd jaar na Columbus ontdek
ken Indianen europa , De film "Het is 
de aarde die huilt" geeft een beeld 
van hoe vertegenwoordigers van de in
heemse bevolking van Amerika aankij
ken tegen onze westerse beschaving. 
In deze film geen romantische plaat
jes van de authentieke, onbedorven 
I ndiaanse cultuur . Filmcamera's kun
nen ons daar weinig over leren. 
In de film reist de camera met vier 
Indianen mee naar plaatsen die zij 
als typerend zien voor onze wester
se cultuu• , zoals de kerncentrale in 
Doel en de vliegbasis in Woensdrecht 
De Indianen waarschuwen ons omdat zij 
aan den lijve hebben ondervonden wat 
de tol is van de onbegrensde techni
sche vooruitgang.Langzaam aan wordt 
duidelijk, dat we met het verwoesten 
van de Indiaanse cultuur, en het los
laten van onze band met de natuur, 
we uiteindelijk ook iets in onszelf 
hebben gedood ••• 

Van de film 'Het is de Aarde die 
Huilt worden de komende periode in 
ieder geval de volgende vertoningen 

gegeven : op 3 mei in Dieren, op de 
grote ~nti-Militarisme Manifestatie; 
op 27 mei in Leeuwarden , op 28 mei 
in Nijmegen , en op 29 mei in Amster
dam bij Vrouwen voor Vrede . 

Verder kan de f~lm ook worden ver
huurd, in principe kost dat f 100,-

per voorstelling. Als dat gewenst 
is kan eventueel bij vertoning iemand 
aanwezig zijn die bij de produktie 
was betrokken . Ook zijn er speciale 
aankondigingaposters op te vragen, 
waarop plaats, datum en tijd kunnen 
worden ingevuld . Voor informatie over 
vertoningen en verhuur: 020-922036 
(RERUN Videoproductions) 
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