
NR ~ c , I N.IEL1WSBRI.E~F 

BASISGROEPEN TEGEN I 
KERNGEWELD & MILITARISMEj 

NOOIT MEER TSJERNOBYL: ~ ~ 
BORSSELE DICHT! !1 

24, 25 q; 26 ajvl·il -1987 ~ l 
: ')k .&',.~\~· ..... . ~·..",. . ~ •. ff • • ; . . "~ .... " ~~ ..... . . 

Ul TCAVE : LANDELIJK SEKRETARIAAT PRIJS f 2,-
SWEERTS DE LANDASSTRAAT 73, 6814 . 

Maandag, Dinsdag & Vrijdag: 14-17 uur jü8~5ïl.§';-7 ] 

c r 1!0 : t,ow;o 12 tnv LANDELIJK SEKRETART AA' IL~.~~~~~~~ 



2 april: 
3 

4 
5 

6 

7 

8 

9 

10 
11 

12 

13 

18 
19 

24 

f\6f~?l' 
lnfo-avond Borssele Wageningen (De Wereld) 
Info-avond Borssele Amsterdam (Vrankrijk) 
Begin Tsjernomobyl in Amsterdam (de bustour dus) 
Info-avond in Nijmegen 
Tsjernomobyl in Den Haag en Rotterdam 
L.O. basisgroepen 12.00 uur Strohalm 

Oude Gracht. 42 Utrecht 
Tsjernomobyl in Tilburg 
Info-avond Borssele Ede 
Tsjernomobyl in Eindhoven en Den Bosch 
Info-avond Borssele in Arnhem 
Info-avond Borssele in Sittard 
Tsjernomobyl in Enschede en Almelo 
Aandeelhoudersvergadering Philips 

verzamelen voor demo & blokko 11.30 uur 
Vredesburo Grote berg 41 040-444707 

Info-avond Borssele Zeist 
Tsjernomobyl in gasselte en Groningen (stad) 
Info-avond Borssele Doetichem 
Info-avond Borssele Utrecht 
Info-avond Borssele Heerlen 
Tsjernomobyl in Leeuwarden en Sexbierum 
t/m 25 april Fototentoonstelling over dé terrein

bezetting Moerdijk (okt 85) in Infokafé in 
Arnhem Zwaanestraat 21 (op 't Eiland) Open op 
donder- vrij- en zaterdag van 12-17 uur. 

Tsjernomobyl in Emmeloord 
Tsjernomobyl in Amersfoort en Hilversum 
L.O. Borssele Dicht) (waar ia nog niet bekend) 
Fietstocht lang Arnhemse Instellingen. (zie verderop) 

Info: Marlène (08370-18469) Martin (08370-23838) 
Afsluiting Tsjernomobyl in Utrecht 
Video: Dodewaard geen doden waard. 14.00 uur Info

kafe Arnhem (adres zie boven) 
t/m 24 Vrouwen-kracht-voettocht langs de IJssel 

van Zwolle naar Arnhem (zie verderop) 
Info: Vrouwenhuis.Deventer (vrijdags) 05700 -
17008 Hans 05700-33376, ·siepke 020 - 641687 

L.~. Borssele Dicht! (waar is nog niet bekend) 
Video: Tsjernobyl &·Borssele. Infokafe Arnhem en 

het begint wederom. om 14.00 uur. 
13.00 uur VERZAMELEN NS-STATION GOES 

, , 
EN BORSSELE GAAT DICHT! 



Jammer, maar helaas, geen notulen van het vorige Landelijke 
Overleg van de Basisgroepen in Steenwijk. De notulen zijn nu, 
dinsdagavond 24 maart, nog niet binnen en deze nieuwsbrief 
moet echt vrijdag de deur uit. Je zal ze dus op het volgend 
L.O. moeten gaan lezen. het volgend L.O. is 5 april om 12 uur 
in Strohalm in Utrecht. 
Wat je nog meer mist in deze nieuwsbrief is het diskussie 
stuk over de strategie van de basisgroepen en over de Bors
sele follow-up. Ook niet binnen~ Geen tijd, waarschijnlijk .. 
Jammer, maar Borssele slokt alles op. Denk er in elk geval 
zelf al over na en praat. er eens over in Je groep( je). Dan 
gaat de diskussie in elk geval wat sneller en hopenlijk be
ter. We zullen het er wel over moeten hebben: wat willen we 
na Borssele? Wat moeten we doen om groter te groeien? Willen 
we wel groter groeien? Willen we meer bovengronds of juist 
meer ondergronds? Is het zinvol om als hele beweging 3/4 jaar 
in één aktie te steken? Enfin, vragen genoeg. 

Wat er wel in de Nieuwsbrief staat, dat lees je zelf maar. 

dirk 

KRAMPKRANT 
Tijdens de aktie-3-daagse willen we (secretariaatsgroep in 
samenwerking met de persgroep) elke dag een krant maken: 
de KRAMPKRANT: vrijdagsavonds, zaterdagsavonds en zondag
middag moet die uit komen. Heb je nu al leuke ideeën daar
voor, geef dat dan door aan het secretariaat, of op het 
kamp aan de info-tent. 

Dan nu nog één keer het programma voor Borssele Dicht! 

vr. 24: 13.00 uur Verzamelen NS-station Goes 
15.00 Kraken terrein voor tentenkamp 
21.00 Cultureel programma 

za. 25: 10.00 Begin Blokkades 
zo. 26: 12.00 Demonstratie 

14.00 einde blokkades 
14.30 Manifestatie 
16.50 Afsluiting 



~~ LOPEN TEGEN DE STROOM IN 
Van 13 tot 24 april wordt een VROOUWEN-KRACHT-VOE'ITOCHT georganiseerd. 

We gaan lan~s de IJssel van Zwolle naar Arnhem. 
In 10 dagen zullen we afwisselend een dag lopen (15/20 km) en een dag 
overblijven voor workshops. optredens, aksies, spelen. diskussie, muziek 
tejater, enz. 

Op deze manier willen we onze krachten voelen; het is open hoe ieder 
invulling geeft aan de tocht. 
Aansluitend kunnen we naar het vrouwenkamp in Borssele gaan, waar 24, 
25, 26 april een aksie-3-daagse tegen kernenergie zal zijn. 

* Start: maandag 13 april om 10.00 uur - N.S.-Station Zwolle 
* Voor slaapplaatsen wordt gezorgd 
* Voor bagage gaat alleen een bakfie.ts mee, dus hou er rekening mee, 
dat je je eigen bagage moet dragen als je kan. 

Wil je meelopen, -voorbereiden, een workshop begeleiden of ben je gewoon 
. . . ?????? n~euwsg1er1g ..... . 

Meer info: Whuis deventer, elke vrijdag: 
Hans: 05700 - 33376 
Siepke: 020 - 641687 

FIETSTOCHT KERNENERGIÈ BEDRIJVEN 
Zaterdag 11 april wordt er een fietstocht gehouden in de re
gio Wageningen-Arnhem. 
Onder het motto ttT-rapkracht tegen Atoomkracht" willen we 
langs een aantal bedrijven en instellingen fietsen die bij 
kernenergie zijn betrokken. _ 
Bij elke instelling zal een korte toelichting worden gegeven 
over de bemoeienissen met kernenergie. 

We zien dit tochtje meer als een gezellig en informatief ge
beuren dan als een aktie. Bovendien is het een leuke voorbe
reiding en opwarmer voor de akties in Borssele. 

zaterdag 11 april vetrekken we om 12~00 uur vanaf_de Stads
brink in Wageningen. Waarschijnlijk zijn we rond 13.30 uur 
bij de- KEMA in Arnhem. 

Meer informatie verkrijgbaar bij: Marléne 08370 - 18469 of · 
Martin 08370--"""---2-3838. 
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Het Dagblad (voor N/W....,Overijssel & 
Z/W-Drentè, wat een naam!) 

OINSPAG 3 MAART 1987 

Protest tegen mèdewerking 'betonllerett' aan W oe1tsdrecht 

N avo-hasis Ha velterberg 'diclttge~netseld' 
(Van ftn olm!r verslaggevers) 

BA VELTERBERG • TJ,Jdeu de 
~llue btoldaule vau de 
NAVO..buls te Havelterbeq 
bebhea deactle-.oerden ctster
lllldcbl YOOl' Ma van de qaa
,_ vaa WteaeJDeeumuuttJe 
pJ~telsehl.lledeeld als.,... ... 
lllelt .,...._ tea- tie ....... 

• De actlevoeldem in Haveller~ 
berg bezig a&'l hfM 100t$!1feri VS,,., 
~n muulfie VOOf .r§én van de ff.l
flang8ll van dfJ NAVO-basis, 

ao.au de bouw op W~ht. 
J>olltle 110eh 1IUII'eehaussee 
~~'fleP ~ Na vftioop vu tijd 
verd llet nmurt,Je door de .,.._ 
wen ~~~elf atcebrobn. 

llan ~ ttet1e deed een tiental 
nlenien .mee. Dez.e mundebjk
ee blolckade wordtgehouden ult 
soUclàrltelt met de aetlevoer
dert. dl~ elke eerste maandal 
vm de màand een eoortaelUke 
aet.le bOuden b\1 de bu1i te 
V'oemd.tt:t".ht De l1flr..spollt1e 
..:i!t:k rustter ~~ b .. c.e het ruu'J.rtJe 
... ~.!.'!!: "{z:.::l d:: ..B~~li.hçtéli. 

stet!n voor steen werd opge
bouwd. 

De aetlevoerdel'JJ Ueten deb 
door hun unwezlgheld noeh 
door ~ ~n weerhouden. 
Ook de maredlaussee. met en
kele wasens op bet. terrein asn

JirleZte. Uet de .. vrijmetselaars' 
rostig bun aan& gaan. 

IJt een "Jerkl.$rlng ~ten de ac
t.levoerd~ra weten dat het m.lll
tar:Sme, de wapen\Ud.lt.<rtrle en 
ii!les Nat. daar ma:,.r hU hangt 
( .. en dat Uilled wat'} ••• een ware 

Toren van Babylon is . ,,BOUw
maatschappJJep zijn betlg be
ton te storten voor de atlo'J van 
de Ittutsraketten. wu 11retendat 
de lc:.rulsröetten Dlet nocuc zUn. 
Dlet militair ooodzakelUk. WU 
weten dat de meerderheld Yan 
de NederlandSe bevolktngt;egen 
d.e7e <UnBen as. Toch scbUntn 1e 
te komeri.. liet la belangrijk dat 
de aéndaeht niet alleen op bet 
leger sertebt la. maar ook op de 
'bedrtlven. Het muurtje ta een 
~tutjr: To1'."en. van Babyion tt,at 
n~!g'eh!!~!d :,ne-et we::.!cn1

• tJ .. 
dus de actievoerders. 



Er is de laatste tijd nogal wat in de pers verschenen over de 
subsidie die de gemeente Arnhem heeft gegeven aan de Borssele 
aktie. Hieronder het persbericht dat we ter gelegenheid daar
van hebben uitgegeven. en op de volgende pagina's enige arti
kelen over de affaire. Ook een artikel over het exenteren van 
dwangarbeiders in Tsjernobyl. 

Ps.- v.d. Heuvel, de beste man, heeft een aanbod van ons om in 
de persgroep zitting te nemen afgeslagen. Jammer, hij, als 
burgemeester van Borssele slaagt erin veel publiciteit voor de 
aktie .te maken. Vanaf deze plek: hartstikke dank! Hiep,hiep? 

PERSBERICHT OVER SUBSIDIE ARNH~1 
Arnhem 1 13-3-1907 

Heden ont~ingen wij het bericht dat de gemeente Arnhem {o~ 
grond van de door de gemeenteraad aangenomen Kalk•rmotie) 
de aktiedriedaagse Nooit meer Tsjerhabyl, aorssele dicht 
bij de kerncentrale in Borssele op 24, 25 en 26 april aan
staand-e fin.ancif!el wil ondersteunen met f 1000,-. 
De· gemeente Arnhem is tot dusver·re de enige gemeente die 
positief gereageerd heeft op een brief die begin 1ebru~ri 
verzonden is naar de 78 kernwapenvrije gemeenten in Neder
l.and. 
In deze brief verzochten ulj de kernwapenvrije gameenten een 
financiäla bijdrage te leveren aan dé gr~te anti-kernenergie~ 
aktie van eind april. Ue verwezen hi•r~ij naar de onlosmake
lijke verbondenheid tussen kernwaoens en kernenergie: zonder 
kernen~rgie geen kernwapens~ Ue veronderstelden dat het z·ich 
kernwapenvriJ verkl.aren van een gemeente meer inhoudt dan 
bordjes plaatsen aan de gemeentegrenten. 
De gemeente Arnhem verbindt konsekwen·ties aan door heer in
genomen ~tandpunten. Helaas geldt dit niet voor andere ge
meenten~ Velen hebben (noD} niet gereageerd. Andere gemeen
ten versenuilen zich achter het argument dat ondersteuni-ng 
van de aktiedriedaagse geen gemeentelijke taak is. Alsof ean 
nucleaire ramp.zich aan de bestaande gemeentegrenzen zal 
houden! Het voorbeeld ·van de g.emeente Arnhem toont aan dat 
dat árgument van politieke onwil getuigt. 
Donderdag 19 maart a.s •. komt de gemeentsraad van Amsterdam 
bijeen en zal het ver~oek tot financiile ondersteuning van de 
aktie als ingekomen stuk behandeld worden. Hopenlijk zal zij 
het. voorbeeld van de gemeente Arnhem volgen en het verzoek· 
niet op formele gronden terzijde schuiv•n! 

Oe stichting Nooit meer Téjetnobyl 
Sweerts de Landaastraat 73 
6á14 OB Arnhem 



.....,. .. Q1 • I , .. r..----
Stakers bij 
Tsjemobyl 
doodgeschoten 
(Vca ém 08lfi ~) 

ZWOI..LE - 'l'wdlf ~ uit 
de tovjelretJ~tek &tfaad áju kort 
aa de tUlP bij T~l ®odp 
sdloteu o~:.:d:at ze~= te wer
kea zcDCtet . deqde1'jke ~ 
coi.-:; ~ rarJ.Io<-;:.t:eve sttldt•+ 
Dat heeft !firc;.",~ 8. Ueber3 uit 
de So:ui::i:epu~IW zat.er~ la 
z~ue oiJ ec.a iaftinnati~~ ~ 
kerken. in Oc1M!!.:tC1'a geze;é. 

Lieberg is zell .,;îko;z >'.ig uit E;;t .. 
!a!td. Hij ondt.rholö;!tna:Jwe. c:oatac
ten roet de f..utber.~e Kerk v~ &t· 
ll:..'ld en Letl~d en kcx:4 e'lk;.ele 
ke~·e:: fel' jf.U in dit éeel V~Jl ëeSo'\1'• 
jet~Unie. H:j wUt te :-:elden ë.'l.t r.a 
de l:emr;;:.:z:p · •vele r;..~,e:!.l uit de 
Dcl~be ctaÇen =. !!i'aadete mje· 
tre;n.i;;lie.ketl r:t'.Jt Tjet'llo!:yl ee· 
ttuu."C! werd".n. On;.!~· beu '>eY<ï:a· 
den ?:iclo ~"CO ·Er.:m. 
Toen~ bij d.i !:ern.:;t;ntt'i'.la. wruu-

in de Olltpbffing .h:~d pb;s~gebad, te 
werk geste~& werder::. bleek dlt er 
veel te 'l"leinig w::n:·~t'SJ::-naauege• 
ie., W3ten gettoff.~n ot:3 hen tegen 
&ev::re4 te bes<:he.."'t:!e<:~ •. ZO w~ er 
n.aSJwelijks be:3cilt:rm3nt~' k!ed.ing. 
Een groot w-:nta.! Ectten Vleig~rde 
onder die~t..di~es le 'I:'C1·ken. Daat·· 
op scl.loten de a'!lt;_;,ritciten tw::alf 
mttnnen dood. 

&--~------..... ---.. -------·"'"';~·-------
~Nooit meer Tsjernobyl' 

B en W: f 1000,
aan actiegroep 

i 
i 

I 
; 

t 
Ooor enu verslagg~ver Î 

ARNHEM "" Het Arnhems oonege van l3 en W staat wel- ! 
wntend tegenover een subsidieverlening. van dutzend gulden , 
aan de anU·kernenergiebewegtng 'Nooit nteer Tjsemobyl'. 

! 

Wetbouder Lemmens (milleu) wU dit bedrag uitkeren na ont- ! 
vMgst van een oogtotûtg van de actiegroep, die ter goedk9uring ~ 
n<>g aan ttet.gemeent<!bestuur.moet worden alltlgeboden. : 

De actiegroep, die zich onder meer mrel voor de sluiting van ó.e 
kerncentrale In F!-orssele, lr..rtlgt dew week r.et venoe~ om een be· 
grottngsptan tiP te sturen. 

H~t college heeft btlsloten de gr.ne!l 'Nooit meer Tjsenmbvl' fî. 1 
nandäte hulp te verlenen op grond van de ;r.ogei'K!ten Kalkar-motie :

1
; 

die door de gelileenteraad is aangenomen. Hierin wordt de princi
piël~ betei$eid uitgesproken om ar.tl-kernenergiebewegingen te , 
mem~~ i 

~~~--~~--.~-.~~~#~o~.r•••~m•~--~--~•u•H~a--._.,j 

Gelderlander 12-3 

.,.... ______ .,. ______ _ 
Arrabem ~teunt actie 
tegen l~ernen~rgie 
met ~~dze!l~u!deli 

Va on:::.e vtm!.;t~ 
At'..Nim I - ~ :i:'2~~":tte An'L..~ 

~'dltt «!ub4:.:d g-;.::k!a s;1b:::idie ~~.)r G."Sl 
ctrielk'1;:::! Gl:t!'! t~"r'.il kc..~~~- W;j 
d.t kc.."'nC.:'llttaie ~. l'.r.:l.'t.lW is. 
~:e tot ifLTier d; emr.;:: v.m Ä 18 
7N~CU k3tnwa~.cl1vrije N~3rl~· 
.~ goant:~t:::.'\ ~'á {Xlc!:!;1' ~1:;;; .:!~ _.. 
~era bn~ V.:lll I!~ stidrting ·Nooit Meet
T$ftcbyL 

~ :>"iclîtic.:; iJ in ..A.1'Che~ g..'"Yo::r~ 
ca OfCl.'li~·aen de d.i~""'i! ~;:ti' t:ij 
E-;~~~~!e. An-.-.'le::l st®at de .:ene cp 
gro.:1~ v::a 0::::1 ooit dfX'i' d~ (';::::.:;;~ 
r..:~4 ~:.~mom.-.:;;t m.u~Kai..~!l·.oo~ 
.\r.-Jere :.:l::.g.:e::ch:·evc:n z~a.;;rt.<t..en d.ie 
ric:h tcf:en kemwap:m: ·:~:rk1.'"'ll'•.:'!:!. n;
age~Jen h~!cmaaJ niet· of '~d!:!t'l:!..:n 
finandële steun mat het ar,;mno1u t'..at 
het steunen van een actie t~:m k«n
eMrgie geen gemeentelijke taak is. 

De actie-driadlagse begint vtijdq
mid.da: 24 april met het opbouwén 1'lUt 
een actiekamp bij de centra!e Bo~. 
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College Borsele vraagt 
Arnhem om intrekking 

·subsidie actievoerders 
HEJNKENSZAND ,... D~m=tu 
èn welh<)Uc!e~'S vut Bouete·:ae~ban 
lr:m cn!!~ll'.&'s in Arr.hem gevi'M({tl !10o 
.rug lol kemen op het te~lult om de ac-

. ~.feg<;)<l' 'No,;;U meer TsJ<;<no!oyll 
Bo.-s""le dlcllt' een wa!U'detinrssubo 
si& te geven van dul;;end :;ui~ be· 
.jlool~ .. Is onderstem~illg voor de actie 
.:Je ZC.2S en :t11 npl'il bljde kerncentra• 
Ie in. B:~ruele zal v:ordeOl{;el:owlen. 
Het Borselse oo!!C6e vraagt het Arn
herw:e in een bl'lef of het wel bekend !& 
da.t de actievoerders zich hebben voor
giitlcmen minder vreedzame middelen 

· -dan een blokkade van 28 uur te hante
. l'!!n. De beV..uurders Wijzen erop dat 

het plan b<>staa~ de personeellileden 
van ll.e PZEM-centrale go:durende lait, 
gere t\ld te beletten hun werk te doen 
óf te ga.:.n en staan waar het Wil. 
Wanneer Arnhem toch de $Ubsidle toe
)cent. zo sclll'ljven b en w van Borsele, 

kan de O.lderse gemeente bln:1en l'llet 
al te lange tijd een .$Ubl!idieverzoek 
ianBol'l!eh! verwachten. waarin wordt 
verzocht om fin:anctèle steun voor het 
begeleiden van de actie. 
De Bor5else PvdA-wethouder drs P.J. 
Volla.u-d. dle zich lm:ner !cl-tegenstan
d€( van kenene;·gie toonde. heeft geen 
minderheidsstandpunt ingenomen. 
Gevraagd nz.ar zijn beweegredenen 
haast hij zteh re verklaren dat hij ook 
tegenstander blijft. ,.Ik vind alleentlat 
ooi<: actievoerders zich aan bepaalde 
regels te nouden hebben. Eer. blokka
de i:lrengt risico's >l)()r de veiligheid 
met zich mee en bovendien wo~den 
lllet~a dutdeliJk in hlll1 doen en laten 
gehinderd". VoUaanrd zegt zich ge
steund te v'Qelen door de Borselse ac
ti;;comltè'& tegen kernenergie, die va.:1 
o!liciële deelname aan de blokkade 
hebben afi'ez!en. ~ I 

Telegraaf 18-3·(voorpagina!) 

Borsele boos op Arnhem 
.· om steun activisten 

Van ·oue Rottdaaue redactie 
I:IORSELEI ARNIID(, weenseleg 

Hst bèslu't vau de eemeente Arnlaem om fiaa.!leiële steun te 
ve<leaen u~rde d:~m011struten die eind april de kemcentrale 
b!j bet gehueli.tje Bcrll$ele in de gemeente Bor>:ele vo!lcdig 
wiilen olokke;l'b, is de Zeeu- jellleente in bet verkeerde 
keelgat geaehotea. 

Tussen Borsele en cle Gel- lláukelijk wn de begroting, 
,. derse provinciehoofdstad is die de àctievoerders nog. aan 

I d~n ook een hoo:Jiopendo ru- he& Qdderse gemeenteb&
•i<J o::ltstalL, .. De actiegr~pen stuur m~en overleggen kan 
.,Nooit meer Tsjernobyl" en !!et. uitdndelij~e bedrag 

I ,,.Bor.eele dicht" willen op 26, lllee'r; dan wel mmder :djn. 
27 en 28 ili>Z'il alle dt>l'ti'8n in- ,,Wij vragen ons af of de 

I en uitgangen van c!a Ze. euwse ge···meente Arnhem da conse
kerncentrale drie dagen ai- <Wentïes van haar steunverle-
shilten. ~ en het ntet-vreedzame 

. · tn een uitent fel gestelde elerileat op de koop to~ 
brief protesteert het. eoolege rutemt." schrijven B en W 
van B ea W van Borsele van.- van Borsele . .,De bedrijfsvoe
daa&' t!pn s11bsidl" · · van riàg 1!!1 de beweglngsvi'ijheid 
cae actie bij bet ~be- Va!) het per!R)U~ vBn de een
stutU vu Amhem. tra1t ~ 28 uur lang worden 

Oe gemeeme Arnhem belllOellijkt." Het college 
heeft zich onlangs in principe noemt de aotie uit oogpunt 
bereiel verklaard de actie- van veiligheid en doelmatig
~ met een bedr:g van held ottverantwoord. 
f.l.OOO te ondersteunen. Af-

Gelderlander 21-3 

PZC 19-3 

BIJ BWKKADE KERNCENTRALE 

Actiegroep Borssele 
tteest politiegeweld 
NIJMEGEN !ANPl-De 
llllldelijke 1U1$1epGep 
,,NOólt-Tajemobyi
Boflllele dlcll&" vreut 
VGGI'p1W~ 
vaa de Pil& vu de pil
tie tfJd$11S de bloklcade 
vat1 .de k(.meeatrale la 
Bon:ïele op 24, es ea lll 
apru.· 
Volgelid een -.dvoer· 
del' van de aettegroep, 
Volkert ~ Uit Nlj
megn, stuurt de biuge
meelter vàn Bonele beo 
'l'lllit aan op een geweltl· 
dadig polltleoptreden, 
onelel mee: door te lieg
gen dat hij een blokkade 
van de eolltnlle niet aiS 
een vreedzame &ctle zal 
beaehollftll en cs.t de 
actlevomders In dat ge. 
val niet op tlllge ~ 
held hceftn te 1:elrenen. 
In een brief aan de ae
meenteraad van Borwle 

het Rllllilehe Tsjemo
byl plaats. Volgens de 
eetlegroep richt de actie 
zich behalve tegen Item
energie ook tegen kern· 
wa)lell8. omdat die wa
pe:mzonder~ 
niet zouden kunnen be
etaan. 

De pmeente Arnhem 
besloot eerderdeze wa!k 
alaeeme vande18 kern· 
wapenvrtJe gemeenten 
In ons land om de aette
drledaacse 1n Boraaele te 
sublkllëren. ·Dat ieidde 
dlnlclaC tot protest van 
de gemeente Borwle, die 
Amllem heeft; cewur
.scbuwd VC-Jrftll venoe1t 
om bij tedrqenilldeex• 
tra lalaten d1e Booele 
eventueel moet maken 
In verband met bet ge-
1mlill: van nlet.needza· 
me aettemlddelen". 



TRAINI·NG- IN. 
' . 

GEWELDLOZE 
.SOC.IALE 
VERANDERING 

Training in Geweldloze Sociale Veranderin.g is 
sanien met anderen een aktieve ert weerbare op· 
!tëlling aanleren en oefenen in handelen en aktie
voeren om .onze idealen dichterbij t-e ;,rengen. 
In deze foJder staat infonnatie over de tilogelijk· 
hed.en om indi\idueel of als groet' L.\:ï . :· 

·ning deel te nemen en over bet. h;.un:.!· · ·.: 
lektief, dat de~ tralnlng:n aanbiedt. 

~ .-, 
:· .. ' •·" ... 

'Hedenmorgen moeten we ·!oTgt'n, 
dal er qve~rgu;. eeil mo'fen 18. • 
(een óns onbektmdi) 

Verandering 

ledere dag sterven er fn de weri!ld menaen r.sa de 
honger. Iedere 24 out ra.ken mensen gnvond of 
vatden dè dood. doot het geweld van ~ 
Van hondenSen milJoenen mensen worden elke 
dag de meest elementaire ndlteo en vrijheden 
met \'Qèten getreden.· 

Dichter bij huis worden de vruchten van de wel· 
vaart nog steeds. onrechtva.,-dig V'"'..rdeeld. 
worden vrouwen, buitenlanders.enrrundètbeden 
gediscrimin~eö"d, moeten honderttdUiz•ttclea bet 
·stellen ~onder baan, zond~ go~de · arbeidSover
eenkomsten ofb.tlOQI'Iijke hukvesting, is er-voor 
grote groepen jongeren· een wei.,is ~e 
toekomst weggefegd en wordat wij· allemaal 
bet.ireigd dcor oprukkende müieuvervuiJhlg en 
groeiende vooraden. 
Kortom4 er schort ncgal wat aaa ome -samen· 
!eving. _l)at moet uders en daarvoOr is een pc;n. 
dige sodaie ve:anderitJg nodig. 

\1ij. vinden dat social-e verandering zidt niet be
perkt tot bet verandeJen van oarechtvaanflge 
maatfchappelijke sttukturen en situatie&. SOciale 
verandering heeft oolc te maken met de persoon· 
fijke verantwoordelijkheid van iedereen, om 'i'er

anderinpn te realiseren; in onze .rtlaties, :m de 
manier waarcp we samenwerken en ons orga
niseren. 



Gev;eldloosbeid · 

Volgens ona zal sociale verandering alleen leiden 
tot een \'i'eedzame en reehtvaai'd.ige samenleving 
als het op een geweldloze manier gebeurt. 
Geweldloze trJddelen doorbreken de spiraal van 
geweld. · terwg1 geweld uiteindelijk Weet' tegen., 
geweld 9proept. 

Ghandi bereikte met geweldloze middelen de on
afhankelij!;he-id van India; Tijdens de Nui· 
bezetting wisten de Noorse onderwijzers, dankzij 
vastberaden geweldloo, verzet. het onderwijs te 
behOedertvoor ieder~ Nui invloed. 
Martin Luther King bleef geweldloos st.rijden 
tegen. politieknuppels,- traangas ·en blanke 
onderdruk:ki:ig. 
De akties van Greenpeace voor· het milieu 
en Amnesty International voor de vrijlating 
van politieke gevangenen ontlenen hun kracht. 
aan het geweldloze en strijdbare karakter er 
van. Zo zijn ernogvele voorbeel_deri te noemen 
van suksesvolle geweldloze strijd voor veran· 
dering. 
Zij geven allen a:m, dat mensen en groepen zich 
niet (hebben willen) neer leggen bij ondetdruk
king en geweld. Er zal pas iets veranderen als
we ons blijven· venenen tegen elke vorm van 
onrecht. 

Geweldloosheid bêtekent iinmers; 
vertrouwen op ejpn kraCht, ervan overtuigd zijl) 
dat je geen wapens of andere middelen nodii 
hebt, om met respekt voor jezelf en anderen te 
strijden . tegen oitdmk'llldcin& en te streven naar 
gerechtigheid. En: kracht ontwikkelen ten be· 
hoeve van een ander en jezelf en niet ten tcoste 
ván een ander, kwetsbaar d~rven zijn en ln kon
flikten de dialoog zoeken met je tegenstander. 
ernaar streven om persoonlijke en sociale kon· 
flikten aan het licht re brengen en zichtbaar te 
maken, zodat er oplossingen voor gevonden 
worden·waar iedereen tevreden mee is. 

Geweldloosheid doet een beroep op je om je met. 
etsen Hjf en persoon in te zetten voor een recbc:. 
·vaardige wereld. 
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All je'bezia bent-of wilt zijn met.soclale veran
~~ is·.trainjllJ een belanpijk hulpmiddel. Wij 
pan er V.n uit dat. penoonüjke geweldloze weer.: 
haarbeid en doelh'effende sociale verandering in 
elkaan verlensde Ugen. · Daarom komen ziJ in 
Oaze traminsen a• twee un bod. 

Wij onderscheiden 4 nivo's . van geweldloze 
sociale verandering. namelijk: petWOnlijke le
tensstijl en weerbaarheid. ·werken in groepen 
sociale aktie en soçïale verdediging. 
Voot het werken met deze 4. nivo's gebruiken 
wij v~hUlende werkvonnen, zoals rollenspel
len. d--e-groepjes, simulatiespelen etc~ 
Tràintnaen zijn bedodd v~or iedereen die zien 
bij sociale verandering betrokken voelt. Je kunt 
zoweJ individueel als met ~n sroep een trainins 
·aanvragen of op een aangeboden trainins in· 
schrijven. 

Training volgen 

Het programma komt tot stand op basis van het· 
geên de ·t.eden van de aanvragende groep willen 
_leren. Hiertoe voert een lid van het Trainings
kollektief een· gesprek met de groep of enkele 
leden . van de. groep. fn· overleg met de groep 
wordt dáama 'het programma gemaakt. 

Het doel van een training is in de eerste plaats 
dat de deetne(e)m(st)ers leren (kennis) en. oefe-. . 

nen '(vaaJ"Qighed~n). Maar dat saat niet zonder 
een sroepssfeer van· openheid, .vertrouwen en se
zameüjltheid~ waarin de· groepsleden elkaar on· 

· derst~nen en rnotiveren. Volgens onze ervaring 
is dat makkeU}ker in een weekend. 
Maar een training van een àvond. een dag of een 
reeks avón.den of dagen i;S in principe ook 
mogelijk. 

V~rder organiseert het Trainingskollektief trai· 
ningen met open insehrij\ing. Som!! in samen· 
werkins .met andere groepen en instellingen. De 
aankondigingen van deze trainingen staan in 
•Geweldloos Aktier het tijdschrift van de Stich• 
ting voor Geweldloze Weerbaarheid. en in enkele 
andere bladen. Ook kun je het Trainingskollek· 
tief .vragen, om je de aankondigingen thuis te 
sturen .. 

Penootllijb letWJ rtijl ee .......,ai?': 
Het doorbrdeen 'fiP1 madlteloollldcl, uitlal aewen 
aan je penoonlijke ov~ oaapan .-et . ...., 
a!P'eaie en koarukten. het doorblüea Yaa ~ 
drukkende patronen in de om88ft8 met andetee. 

Werl«ea ia poepen; 
Ompan met tonilikten. sanaenwedrina en ouder
steuruns. gedeelde verantwoordelijkheid in lei
derschap en betluit>rormin&. ompan met macht. 

Seciale aktie! 
Grenzen en moplijkbeden van aJctie.voeren, maat• 
schappij-analya en strateliJCil deuken •. sewekllole 
utie-methoden eo -ceduaieken, buqedijte onp. 
hwrzaambe:icl, télaJie t~Uten ~n en .._. 
laatie. 

Sociale vercledi&ialala altcratiefWIGI' ........... 
dediaiftl: 
PrinCipes. opbouw en organjatie, mopq~becten en 
beperking011. 

Kosten 

Het Trainingskollektief krijgt pen subsidie. Wij 
zijn dus afhankeliJk van de inkomsten uit trai
ningen.Ais richtliitl voor de kosten van traininpn 
houden wij C t SO.OO per dagdèel aan. voor de p· 
middelde draagkrachtige sroepen. Dit bedras iS 
ongeacht het aantal train(st}erJ en inçlusiet de 
reiskosten. Als een groep dit niet kan betalen is 
in overleg eventueel een lagere pri}s mogelijk. 



Trainingskollektief 

Het Traininpkollektief voor Geweldloze Sociale 
Verandering is een groep menJen, die via training 
individuen en gróepen wil ondersteunen, die met 
lOeiale verandering bezig (willen) zijn. Het Kol
l~ktief bestaat uit een aantal train(st)ers. die zelf 
bij één of meer sociale bewegingen betrokken 
zijn. 
Behalve trainingen Vénorgen, arpniseert het 
Kollektief tevens bijscllolings·aktiviteiten voor 
beseleid(st)ers van groepen en ontwikkelt zij 
nieuwe traininpmethodieken. 
Het Trainingskollektief is een onderdeel v-an de 
Stichting voor Geweldloze Weerbaarheid. Deze 
Stichting houdt zich tevens bezig met studie, 
vorming en scholing. 
Zowel het Kollektief als de Stichting zijn niet 
·verbonden aan enige politieke of reli&ieuze 
stroming of beweging, 

Het Trainingskolektief voor Geweldloze ) 
Sociale Verandering is telefonisch he-~~ 
reikbaar op: • 
Oranjestraat 25 ./-
7902 CA Hoogeveen 

Van dinsda& t/m vrijdag aUeen voor trainingsaan· 
vragen, telefoon 05730 • 3768. 
Giro 2627232 

Het adres van de Stichting: 
Stichting voor Geweldloze. Weerbaarheid 
Laan van Klarenbeek 38 
6824 JR Arnhem 
telefoon 085 • 437125/433529 
Giro 266-551 

VormgeYina.Manëttl! liooitmm en Marl~ne Driessen 

Zetwerl<: Hupsaprint Wageningen 
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Aktie basis Jlorennade 
~oute Charle1'YletJnt., :to 

s~ '16 'Rosre .. Jlortnw 

1987 is het jaar van de 
plaatsing van de 32 bij· 
komende kruisraket ten r ~ 
Florennes en de eerste . u 
staan er ook nog altijd. 
Bovend1en zijn zij slechts 
het topje van de reusac.ht1ge 
militaire ijsberg. 
De tijd dringt. 
Geen t 1 Jd meer voor vee 1 
mooie woorden. 
tijd voor aktie. 

·gewelddadig 
-onderdrukkend 
Monrechtvàardig 
-onmenselijk 
-repressief 
-patriarchaal 
-ondemokratisch 
-h1i!rarchisch 
4Milieuverwoestend 

Door direkte geweldloze 
akties en demokratische orga
nisatievormen willen we niet 
alleen de kruisraketten 
• terug naar afzender', maar 
tegelijkertijd: 

-een alternatieve verdedi
gingsvorm uitbouwen die de 
mensen de verdediging van 
hun samen 1 evi ng weer in 
handen geeft. 

-de te verdedigen idealen 
ook in die verdedigingsvorm 
zelf gesta]te geven. 

Het militarisme stopt niet 
aan onze grenzen, het is 
OVERAL aanwezig. Vandaar dat 
we, over ALLE GRENZEN heen, 
mensen vragen ont met ons 
aktie te voeren. 

Tijdens de AkTIEVOORSEREtDING 
maken we kennis met andere 
kulturen, andere aktievormen 
en andere vormen van samen~ 
leven. Er is tijd en ruimte 
om informatie en ervaringen 
uit te wisselen met antimili
taristen uit andere landen. 
om mekaar ontspannen en ple
zierig te ontmoeten. 

Door het TRANSNATIONALE 
KARAKTER VAN DE ÄKTIES 
hopen we ook meer ervaring 
op te doen met bas1sdemokra
tische organisatievormen 

-gezamenlijke verantwoorde-
lijkheid dragen voor : 
afwas, schoonmaak~ opvang. 



informatieverspreiding, 
vergaderen, organiseren van 
akties, ••. 

-werken -ft'an man/vrouw-ver
houdingen 

-milieubewust leven 
-konflikten bespreekbaar 
maken 

En tegelijk rekenen we op 
TRANSNATIONAlE KRITIEK EN 
PUBbiCITEI! over wat er mis 
is in Florennes. We kunnen 
best wat steun en bekend
Nking gebruiken. 

WOENSDAG 8/4/'87 

Aank011st en kennismaking in 
het aktiehuis 'Florennade'. 

DONDERDAG 9/4/'87 - VRIJDAG 
IöZJ!• 18.7 - ZATERDAG l1/4Î'§Z 

Moge 1 i jkheid tot vorm1 ng van 
.bas 1 sgroepen. Verkenn t ng van 
omgeving en basis. Uitwisse
ling van informatie, erva
ringen en aktievoorstellen. 
Kleine en grote akt1es. 
Mogelijkheid tot geweldloze 
aktietraining. 

ZONDAG 12/4/'87 - MAANDAG 
JJ/4/•87 

Nawerking en mogelijke 
verdere akties. 

Breng tenten. vreugde, warme 
kleren, vrede, aktiebereid
heid en goeie moed naar de 
plaats van het gebeuren : 

Aktiebasis ftOREHNADE 
Route Charlemagne 20 
5526 Rosée • FLORENNES 

Deze organisatie kost veel 
geld ; giften zijn dus harte~ 
1i jk welkom : 

001-1687771-47 
tRANSIT -DAGEN 
p/a Bijlokevest JSJ 
9000 GENT 

Giften van meer dan 1000 Bfr. 
zijn aftrekbaar van de 
belastingen. 

Voor meer inlichtingen kunt 
u terecht bij : 

'

TRANSIT-DAGEN 
p/a Bijlokevest 151 
9000 GENT 

Telefonisch ; 

Op dinsdag en woensdag van 
JOu tot 12u en van 14u tot 
17u : o82/ 68 88 62 

Buiten de werkuren 
091 I 22 31 44 

Ik, .............................. . 

wonende te •.•••••••.•.•••.•... 

• " ............... " ...... 1' • ' •••••• 

schrijf me in voor de TRANSIT
dagen op o woe. 8/4 o do. 9/4 
vr. 10/4 o za. JJ/4 o zo. 12/4 

o ma 13/4. 

IK Wil 
0 verder op de hoogte gehouden 

worden over transttdagen. 
0 kinderopvang voor ••• kinde

ren van •••••• jaar. 
o mee deze geweldloze verzets

dagen voorbereiden, en dat 
op de volgende manier 
....... 4/-- ...................... .. 

(taakgroepen: financies (!). 
sekretariaat.EHBO.terrein~ 
beheer,juridisch.aktiewerk~ 
groep,propaganda in Vl ,Hall 
en buitenland). 

0 ••. pamfletten en/of 
bedelbrieven ontvangen. 

0 u nog iemand signaleren die 
zeker ook in het initiatief 
gefnteresseerd is : •••••••• 
............................ 

Terugsturen naar ; 
TRANSirdagen, BijJokevest 151, 
9000 GENT 



!" 
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p HILIPS AANOEEL!iOUDE!!SVERGAllERING 

april 
PS. ALS JE ~AAR BINNEN WILT? MEER 
~~-OVER AANDELEN BIJ HET VREDES-

VOOR MEER INFO: VREDESBURO 
GROTEBERG 41 
EINDHOVEN 
040 - 444707 

PHILIPS 'WEG UIT ZUID-AFRIKA 
STOP MET HET MAKEN VAN MOORDTUIG ' ' ... 

11.30 VERZAMELEN BIJ VREDESBURO 
12.00 DEMONSTRATIEVE ' GROTE BERG 41 

JUBILEUMHAL OPTOCHT NAAR DE PHILIPS 

13·30 SYMBOLISCHE (TOETERS, BE~~~KADE VAN DE TOEGANG 
CONFRONTEER ZE MÈEi~~LEED OF UITGEKLEED; 
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