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Bij de inhoud 

·1"1et de internationale demonstratie tegen de Snelle Kweekreaktor te 
Kalkar voor de deur (24 september 1977) openen we deze PARADOGt~ 
met een aantal opmerkingen van een aktief ljd van de anti-atoom
beweging in de BRD. Het beoogt een bijdrage te leveren aan syste
maties onderzoek naar politieke en ekonomiese gevolgen van de anti
atoomstrijd. t·let name wordt ingegaan op de relatie tussen strijd
ervaring, aktievoeren en 'leren' in de anti-atoombeweging en op de 
perspektieven van die beweging. 
Naarmate het voor de (nog overgebleven) arbeiders in de textiel
industrie somberder uit gaat zien - althans wat het behoud van hun 
arbeidsplaatsen betreft - neemt het aantal publikaties over die 
branche hand over hand toe. Uitschieters in gunstige zin zijn het 
recentelijk verschenen SWOV-rapport (Internationalisatie en Kon
fektie) en een special van TAS (Kofektie in Nederland: kleren maken 
of winst maken? TAS, no.6.). . 
Het artike·l dat in deze PARAOOG~1A wordt gepubliceerd probeert aan 
de hand van ontwikkelingen in de textiel-branche de schijnwerpers 
wat meer te richten op overheidsmaatregelen, voorgeno~n struktuur
beleid - niet zelden omgeven door de bezwangerde taal van hen die 
er een bijdrage aan de internationale arbeidsverdeling in zien -
en het vakbewegingsbeleid. 
In het artikel 'De kapitaalbeweging in de statistieken van het CBS' 
wordt een poging gedaan om dë centrale kategorieën van d~ politieke 
ekonomie met empiries materiaal te ondersteunen. Het materiaal 
wordt verwerkt met behulp van een indikatorenanalyse, waarvan de 
methodiese aspekten uitvoerig in het eerste deel van het artikel 
worden uiteengezet. Deze bijdrage verschilt van het in PARADOGMA 
1976, 3/4 verschenen artikel over 'Krisis en Lonen'. Niet zozeer 
in de benadering van·het beschikbare statistiese materiaal, als 
wel in de opstelling en verwerking van dat materiaal, waarin in dit 
artikel wordt gepoogd indikatoren te ontwikkelen aan de oppervlakte 
van de kapitalistiese maatschappij en deze in een systematiese rela
tie te brengen met de daaraan ten grondslag liggende waardebeweging. 
Deze aflevering van PARADOGMA wordt besloten met 'Westers kapitaal 
in Polen•, waarin Henryk Szlajfer de afhankelijkheid van de Poolse 
ekonomie van de ontwikkelingen op de wereldmarkt schetst. 

Op stapel 
Het ligt in onze bedoeling de eerstvolgende PARADOGt1A in zijn geheel 
te wijden aan onderwijs. De nadruk zal liggen op de interne onder
wijsstrijd, onder het motto dat het onderwijs op zichzelf weliswaar 
de maatschappij niet verandert, maar dat dat niet betekent dat 
daarmee strijd om veranderingen in het onderwijs overbodig of zinloos 
zijn geworden. 
In het december-nummer hopen we o.a. nader in te gaan op de Neder
landse anti-atoombeweging en de stakingen van februari j.l. 
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OPROEP AAN ALLEN 

Op 24 september 1977 is een grote internationale demonstratie 
gepland tegen de Snell Kweekreaktor te Kalkar. Initiatiefnemers 
zijn het Landelijk Energie Komitee {*) voor Nederland en voor 
Duitsland een 20-tal Bürger Initiativen uit de deelstaat Nordrhein
Westfalen. I 

Het programma ziet er voorlopig als volgt uit: 
- + 10.00 uur-aanvang: manifestatie op het marktplein te Kalkar, 

met sprekers en muziek. 
Er wordt gedacht aan: - enkele vertegenwoordigers van de Duitse 

landelijke organisaties van Bürger
Initiativen {BBU, Bundeskonferenz en/of 
landeskonferenz Nordrhein Westfalen) 

- Heinz Brandt: een Duitse ex-vakbondsleider, 
geroyeerd wegens een anti-kernenergie
toespraak in Itzehoe, op 19 februari j.l. 

- Daarna {om 1 of 2 uur) demonstratie naar het bedrijf van de heer 
Maas, al jarenlang aktief tegen de centrale en nu door het LEK 
gesteund in een proces tegen de snelle kweekreaktor {aktie "Steun 
het proces tegen Kalkar"). 
Dit landbouwbedrijf ligt vlak tegenover de centrale. Hier zullen 
dan een vertegenwoordiger namens de Duitse en één namens de 
Nederlandse anti-kernenergiebeweging spreken. 

Bij deze demonstratie zal niet worden gepoogd het terrein van de 
Kalkar-centrale te bezetten. Niet omdat de initiatiefnemers daar 
tègen zijn, maar omdat volgens hen dit middel momenteel niet het 
beste is om het doel, het massaal mobiliseren van de Duitse en 
Nederlandse bevolking tegen de centrale te Kalkar en kernenergie, 
te dienen. 

(*) Dit komitee bestaat uit Aktie Strohalm, Gezamenlijke Energie 
Komitees Zuid-Nederland, NIVON, PPR, PSP, Stroomgroep Stop 
Kalkar/Kernenergie, Vereniging Milieudefensie en Verbond voor 
Wetenschappelijke Onderzoekers. 
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De anti-atoombeweging 

Hoewel ik betrekkelijk abstrakt blijf, beperk ik me tot enkele 
bespiegelingen over mijn eigen ervaringen als aktief strijder 
tegen het atoomprogr~mma. Over de gevaren van de atoomenergie en 
over het verzet tegen toepassing ervan is de laatste tijd enorm 
veel gepubliceerd. Wat evenwel nog ontbreekt is omvattend syste
maties onderzoek naar de politieke en ekonomiese gevolgen. Zo'n 
onderzoe·k veronderstelt waarschijnlijk nog omvattender pol i tieke 
ervaringen. 
Ik wil enkele punten aanroeren, die mijns inziens tot systematiese 
vragen ontwikkeld moeten worden. 
De voorbereidingen die de staat treft om de tegenstanders van 
atoomenergie te bestrijden, de planning van de manipulaties waar
mee dat gepaard gaat en tenslotte de konsekwentie en geweldeska
lerende uitvoering associeer ik met soortgelijke maatregelen en 
planning in de voorbereiding en uitvoering van de beide laatste 
wereldoorlogen. Het komt mij voor dat het kapitaal toen en nu in 
vergelijkbare krisissituaties op dezelfde wijze probeert te rea
geren: het gaat en ging in de wereldwijde afzetkrisis om een met 
politieke middelen nagestreefde vermindering van de produktie
kosten en om politieke voordelen tegenover de konkurrentie op de 
wereldmarkt. Deze wereld(markt)wijde dimensie geeft het heden
daagse energieprogramma de schijn van noodlottige gekompliceerd
heid. Derhalve spreekt de Duitse Bondsregering de laatste tijd in 
dit verband over de 'nationale' kwestie: het behoud van arbeids
plaatsen en de groei van de produktie zouden alleen nog door atoom
energie kunnen worden gegarandeerd. 
Dit verklaart ook het onbeperkte gebruik van geweld, de eskalatie 
van staatsgeweld. Oe staat moet en moest zijn funktie voor het 
kapitaal waarmaken en bewijzen. In 1914 ging het vooral om de 
plundering van de Belgiese en Uoordfranse grondstofgebieden door 
Duitslartd en om het behoud en de uitbreiding van de uitbuiting der 
kolonieën door de andere imperialistiese landen. In 1977 gaat het 
om de skrupuleuze en mensverachtende inzet van de technies niet 
beheerste en in zijn gevolgen nog onbekende bedreigingen van de 
atoomtechnologie. (Over de natuurwetenschappelijke aspekten zijn de 
laatste tijd goede en verstandige boeken verschenen). Toen en nu 
fuseerde het staatsgeweld met zeer bepaalde frakties van het kapi
taal die de energie- en grondstoffenproduktie kontroleren. 
Net als voor de beide wereldoorlogen manipuleert de staat tegen
woordig op zodanige wijze met interne en externe vijanden, dat de 
bewapening er schijnbaar door gelegitimeerd wordt. Het werkelijke 
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front tegen deze politiek waarin de meerwaardevorming van het 
kapitaal voorop staat heeft daarentegen toen en nu moeilijkheden 
met de éénwording: de vakbewegingsbonzen verkopen - als nimmer te
voren ten prooi gevallen aan het mechanisme van de ekonomiese 
groei - het eerstgeboorterecht van de kritiek in ruil voor een 
schotel linzen in de vorm van staatserkenning en bestaansrecht. In 
1914 waren ze voor de oorlog, omdat die de konkurrentiepositie van 
de Duitse industrie zou verbeteren. In 1977 zijn ze voor atoom
centrales omdat deze de Bondsrepubliek, de V.S. enz. marktvoordelen 
zullen opleveren. 
De aktieve vredesbeweging, de tegenstanders van het fascisme en ook 
de anti-atoombeweging formuleerden en formuleren - differentieerden 
en differentiëren - hun standpunten pas in de werkelijke akties. 
Voor de sociale bewegingen is leren steeds konkreet. (Desondanks 
proberen 'Stalin-Lenin-Trotsky-sekten' tegenwoordig op vergaderingen 
van atoomenergie-tegenstanders abstrakte waarheden aan de man te 
brengen en de aktie volgens een of andere geheimzinnige vormings
richtlijn voorakties en massa's te beïnvloeden). 
Het zogenaamde onpolitieke deel van de kernenergie-tegenstanders 
is daarentegen ook tegenwoordig net zo vaag en diffuus als indertijd 
de vredesbeweging en de antifascistiese beweging waren. 

Derhalve is diskussie noodzakelijk! Sterker nog, ik zie in de 
integratie van politieke groeperingen en in de ko~tinu1teit van 
de diskussie met hen een centrale voorwaarde voor de sociale be
wegingen om het politieke leerproces bekwaam te doorlopen. Alleen 
mag de diskussie niet door de manipulatie van een obskuur centraal
komité vervangen worden, zoals de KBW bijvoorbeeld in de mars in Wiel 
(zonder sukses) heeft geprobeerd. 
Twee thesen over dit kompleks: enerzijds onthult de manipulatieve 
invloed van kaderorganisaties steeds weer de objektieve zwakte 
van de protestbeweging. (ML-groepen ontstonden bijvoorbeeld pas na 
de ondergang van de studentenrevolte op de kampus). Derhalve zou 
men zich moeten richten op de analyse van de objektieve zwakte 
van de sociale beweging en haar voorwaarden - in plaats van te 
vervallen tot het belasteren van de politieke groepen. Dat neemt 
niet weg, dat de manipulatiepogingen, die ze deels hebbeo onderno
men en de verachting die van tijd tot tijd opkomt voor de werkelijke 
motivatie van het protest, resoluut aan de kaak moet worden gesteld 
en verworpen moet worden. 
Anderzijds wortelt de diffusie van de politieke protestbewegingen 
- die vooral na niet gelukte akties valt waar te nemen - in de 
aktuele machteloosheid van deze bewegingen, die éérst overwonnen 
moet worden. Zó bezien ligt die overwinning niet in de 'strijd tegen 
de kleinburgerlijke spontaniteit' maar in de integratie van die 
spontaniteit in een arbeidersbeweging die zich van zichzelf bewust 
wordt, dat wil zeggen , dat de relatie tussen die spontaniteit en 
die arbeidersbeweging een reële inhoud krijgt. Ook hier blijkt - als 
men over de enge horizon van de BRD heenziet - dat zich op de lange 
duur in de afgelopen honderd jaar geen suksesrijke protestbeweging 
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heeft kunnen handhaven, wanneer deze geen staatsmacht veroverde 
(fascisten!) of aansluiting bij de arbeidersbeweging zocht en vond. 
Door het arbeider-dogmatisme van de kommunistiese partijen is 
het tegenwoordig zelfs voor arbeiders moeilijk een dergelijke 
these van zijn formele karakter te ontdoen. 

Deze associaties met de situaties uit de beide laatste grote 
wereldoorlogen zullen wellicht onwetenschappelijk zijn en behoor
lijk willekeurig lijken. Ze zijn ingegeven door het voortdurend 
teenemende buitenekonomies systematies staatsgeweld, hetgeen in 
nam<~e samenhang met de we re 1 dwi jze ekonomi ese krisis en de po
gingen om die telkens op te lossen moet worden gezien. 
Nochtans formuleer ik in het beste geval thesen die tot nadere' 
uitwerking aanleiding zullen kunnen geven. 

Ik zal hierna de samenhang van 'ervaring• - 'aktie' - 'leren' in 
de anti-atoombeweging schetsen, zoals ik die zelf ervaren heb. 
De studentenbeweging bijvoorbeeld ging er onder gebukt dat konkrete 
anti-kapitalistiese ervaringen alleen binnen terrein van studie 
en opleiding tot anti-kapitalistiese of zelfs socialistiese over
wegingen konden worden gegeneraliseerd. Het voordeel van de anti
atoombeweging is dat zij zowel door de bangmakende ervaringen met 
de techniek, alsook door de veelvuldig geuite wens beter, inten
siever en vrijer te leven wordt voortgedreven. Haar subjektieve 
ervaringsbasis is derhalve reëel en potentieel omvangrijker; der
halve omvat ze ook meer en verschillend georiënteerde mensen. De 
subjektiviteit van de akties en hun algemene inhoudelijke betekenis 
vormen de voorwaarden waaronder deze subjektiviteiten kunnen worden 
geTntegreerd en door anti-kapitalistiese leerprocessen politiek 
gezien positief kunnen worden omgezet. 
De gemeenschappelijke leerprocessen die uit zulke akties kunnen 
voortvloeien, worden door her-individualisering, door het repressie
apparaat van de staat en door de isolering in de sociale protest
beweging bedreigd. Herindividualisering van het bewustzijn door 
het oppermachtig lijkend staatsgeweld, door isolering in het dage
lijks leven en door berusting: het is allemaal terug te vinden in 
de akties waarin iedere subjektieve inbreng ontbreekt en in de 
omgangsvormen van de protestbeweging zelf. 
Centrale en eigenlijke leerterreinen zijn de akties. Alleen daarom 
al zullen ze steeds relatief slecht kunnen worden voorbereid. (En 
juist daarom moeten ze voorbereid en geëvalueerd worden - om ze 
van spontaan in bewust handelen om te zetten). 
Het is ontegenzeggelijk waar, dat er zonder de akties der ongehoor
zamen, de bewuste overtreding, de miskenning van eigendom - waar 
het als schadelijk kan worden opgevat - in Wiel en daarna nauwelijks 
een openbare diskussie over de gevaarlijke gevolgen .van het atoom
pro9ramma zou zijn gevoerd. De systeemintegrerende demonstraties 
(bijv. Kalkar 1974) dragen zelfs niet bij tot een aanwas van de 
protestbeweging. 
En we kunnen alleen hieraan toeschrijven, dat de staat door de be-
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zetting van het bouwterrein (die eerst halfhartig werd geduld) 
wordt uitgedaagd en met een oorlog tegen al zijn kritiese burgers 
beantwoordt. Een oorlog die in Malville, in Brockdorf en in 
Grohnde ekstreme vormen heeft aangenomen. 

Akties hebben op ons zelf invloed en we kunnen tijdens en van 
akties leren, omdat wij erdoor uit onze latent berustende diepe 
slaap ontwaken, omdat wij in akties ervaren dat ons protest, onze 
kritiek met anderen samen doelmatig, effektief kan zijn. Wij 
zullen uit onze individuele 'catch-as-catch-can-bewustzijn' 
ontwaken. De verlammende dwang tot individueel overleven blijkt 
- tenminste gedurende de aktie - een schijn die doorbroken kan 
worden. Zelfs ons vermogen om lief te hebben neemt toe in effektieve 
politieke akties. 
De staat komt door zulke leerprocessen in een dwangpositie (je zou 
het ook legitimatiekrisis kunnen noemen): öf deze 'wildgroei' van 
hoop, de trots van kollektief initiatief, en de klaim om zelf de 
dienst uit te maken in gehoorzame berusting veranderen, öf ze met 
alle politionele geweldsmiddelen vernietigen. Alleen dan kan de 
staat zijn monopoliepositie in het besturen en beheersen van be
hoeftes bevestigen en onbelemmerd gebruiken. En alleen zolang de 
staat die monopoliepositie onbetwist in zijn eigen burokratiese 
handen heeft, is de staat voor het kapitaal van belang. Om deze 
redenen hebben ook de politie gelijk, die in de akties van de pro
testbeweging een gevaar voor hun systeem zien, en welke ze met hun 
grondwetinterpretaties, een politionele moordbrigade en een 'our 
big brother is watching you - technologie' bestrijden. In Grohnde, 
Brockdorf en Malville bleken het staatsapparaat en zijn vertegen· 
woordigers gedemoraliseerder te raken en zich zelfs krimineler te 
gedragen, naarmate de demonstranten de beproefde technieken van 
staatsmanipulatie en machtsuitoefening beter doorzagen en kriti
seerden. Eén ervaring hadden allen deelnemers gemeen: de ervaring 
dat het optreden van het staatsapparaat - dat slechts voor bepaalde 
kapitaalfrakties optreedt - een meer en meer amoreel karakter krijgt. 
De eskalatie van het verweer van de protesteerders moet ook uit die 
ervaring worden verklaard en niet uit de geheime omverwerpings
plannetjes van enkele politieke sekten. 
Daarmee trapten ze echter in een val: het sociale protest bestaat 
bij de gratie van zijn sociale vertaalbaarheid, van de eruit resul
terende kommunikatie - en is dus gekoppeld aan het leervermogen 
en de ethiek van hen die er reëel of potentieel i~ geinteresseerd 
zijn. Zo hoort het ook. In Grohnde werd op die manier door de de
monstranten de grens van de tot nog toe suksesvolle aktievormen 
overschreden;. in r~lville heeft men daar geen lering uit kunnen 
trekken. In plaats van het staatsapparaat te konfronteren met de 
strategiese potentie van reëel beschikbare en geaktualiseerde sub
jektiviteit bestreed men de staat met door hem opgedrongen middelen. 
Het resultaat was een toenemende berusting in de linies van de anti
atoombeweging, verscherping van de tegenstellingen, kommunikatie
moeilijkheden tot zelf onderlinge strijd toe, toenemend wantrouwen 
tegenover politieke manipulatie. 
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Desondanks lijkt het me van belang aan volgende akties deel te 
nemen, ofschoon die voor zover ze bouwterreinen van atoomcentrales 
tot doel hebben niet wezenlijk anders dan gebruikelijk zullen ein
digen. 
Solidariteit en de gemeenschappelijke leerpoging voor, tijdens en 
na akties lijken mij op dit moment belangrijker dan direkte resul
taten. 
In de voorbereiding zou echter meer aandacht moeten worden geschon
ken aan gelijktijdig plaatsvindende decentrale akties, waarbij 
doelen in de steden niet vergeten mogen worden (bestuur) en die 
gepaard gaan met intensief onderzoek. Zij moeten in de plaats 
komen van centrale,op één symbolies stuk grond gerichte akties. 
Het lijkt me ook noodz~ijk krachtig te proberen de kritiek in 
de vakbeweging tegen steun aan het atoomprogramma te ondersteunen 
en te verdiepen. Pas wanneer de vakbeweging in meerderheid deel 
uitmaakt van de kern van de oppositie tegen list en bedrog van de 
produktiegroeipolitiek, kan mijns inziens de anti-atoombeweging 
met de bestaande arbeidersbeweging gaan samenwerken. 
Waarschijnlijk is daarvoor de reële ervaring nodig - hoe cynies 
dat ook mag klinken - dat de kritiek van de kritici van het atoom
programma terecht is. 
Het algemene vraagstuk van de energievoorziening in het kapitalisme 
moet voor de individuele arbeider tot zijn vr.aagstuk ontwikkeld 
worden:tot het vraagstuk van het behoud en de verdere bevredigende 
ontwikkeling van zijn arbeidskracht. 
Tot nog toe vindt de geïsoleerde arbeider, die zelfs door zijn vak
bond wordt misleid, ieder sprankje hoop op het behoud van zijn 
arbeidsplaats belangrijker dan de onzichtbare en onvoelbare ge
varen die het hele arbeidsklimaat bedreigen. Hij ervaart in de 
dagelijkse verkoop van zijn waar arbeidskracht permanent een voel
bare bedreiging van zijn leven en ziJn gezondheid - zonder dat 
zich daar een beweging voor de burgerrechten voor hoeft in te 
spannen. 
En voor de arbeiders die zich door de gevestigde kommunistiese·par
tijen lieten politiseren komt daar nog bij, dat de socialistiese 
landen vanwege nationale belangen - onder wezenlijk slechtere 
bescherming van wettelijke bepalingen maar des te gewetenlozer
met de mensverachtende ekonomiese en evenzeer militaire faktor 
atoomenergie omspringen. · 

Ter afsluiting nog enkele opmerkingen over mijn taxatie van de situa
tie waarin de tegenstanders van atoomenergie buiten de BRD ver
keren. In Almelo werd op 5 augustus j.l. zonder noemenswaardig 
nationaal of internationaal protest de laatste hand gelegd aan 
een overeenkomst die een wezenlijke uitbreiding van de aldaar gé
installeerde opwerkingsfabriek inhoudt en waar vooral Nederland 
en West-Duitsland belang bij hebben. Deze opwerkingsfabrieken zijn 
de essentiële voorwaarde voor de relatieve onafhankelijkheid van 
uraniumleveranciers en vormen daarmee een centraal punt in de poli-
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tieke doelen van het atoomprogramma. In de Duitse pers werd er 
naar aanleiding van deze uitbreiding uitdrukkelijk op gewezen dat 
Nederland derhalve in het omstreden Brazilië-projekt betrokken is. 
Almelo is een eigen onderzoek waard, omdat met dit voorbeeld aange
toond zou kunnen worden hoe de Nederlandse regering, die naar 
buiten toe nog wat aarzelend deed, door de kapitaalvervlechting 
en de druk van de konkurrentie, inmiddels tot haar strot in het 
atoomprogramma verstrikt is geraakt. 
In de Bondsrepubliek staat de strijd tegen het politieke terrorisme 
model voor de strijd tegen de oppositie. Dit model eskaleert en 
generaliseert in een tempo dat zelfs skeptici niet voor mogelijk 
hebben gehouden.In de burgerlijk-demokratiese buurlanden van de 
BRD - met name in Nederland - is tot nog toe veel te weinig gebruik 
gemaakt van het kleine voordeel dat behaald kan worden als in de 
kritiek de herinnering aan het Duitse fascisme wordt geaktualiseerd. 
In de mate waarin deze kritiek korrespondeert met een sociaal
demokratiese aanpassingspolitiek aan de politiek van het kapitaal 
(en door de kapitaalvervlechting derhalve ook aan de politiek van 
het Duitse kapitaal)- een politiek die in de BRD door de oppositie 
juist wordt bestreden- verbleekt deze burgerlijk-demokratiese 
kritiek tot dezelfde inhoudsloze en ineffektieve kritiek die ook in 
de officiële politiek in de BRD te beluisteren is. De aktuele 
zwakte van de anti-atoombeweging in Nederland, haar geringe aktie
bereidheid en de nauwe kontakten die zij onderhoudt met de 
partijen die het staatsapparaat steunen, moeten in dit verband 
worden onderzocht. Oe kri i.iek op de BRD k\olijnt in Nederland weg 
tot de bleke illusie van nationale onafhankelijkheid. Deze illusoire 
toestand lijkt me eerst overwonnen wanneer het lukt in heel Europa 
gekoördineerde en decentrale akties te voeren met daarbij passende 
doelen en begeleid dcor intensieve kommunikatie. 
Wat mij betreft richt zich de Europese anti-atoombeweging daar 
eerst op. 

GOTTFRIED MERGNER 

neem een abonn.ement 
Maak J 7,50 over op "giro 30 87 335 en je ontvangt de beide nummers 
die we in 1977 nog gaan uitgeven. 
PARADOGM.A 1977/3 (oktober) gaat over onderwijs, in het bijzonder. 
over initiatieven, verwachtingen en perspektieven van interne 
onderwijsstrijd. 
In PARADOS1A 1977/4 (december) hopen we onder andere nader in te 
gaan op de Nederlandse anti-atoombeweging en de stakingen van 
februari j. 1. 


