
MytV-HEél( Dé V€Uf(2.IÏT6R 

., ~ IIRE()ES'BEwE6-i MS- is tJi6T - ·ES 
Géêf+AT "B .. UER~errl AtJCE AKI I 

VAN EéU G~ÎTE__. :';--& 

.\\ \~ , 
I 

~ 
~ 

r& 
~ 
0 
0 



vervolg voorpagi.na 

len." De strijd tegen plaatsing be
hoeft , volgens het IKV, niet meer 
da.n winst voor de PvdA. Want , zo 
schijnt Faber te denken, we hebben 
de strijd zo goed als gewonnen. Tij
dens het strategieberaad zei hij dat 
het kabinet zich met het besluit van 
1 juni 1984 lelijk in de vingers 
heeft gesneden. Want de Russen plaat
sen toch niet en zu1len dat ook niet 
doen in de toekomst. Daar is Faber 
zeker van. Naar eigen zeggen beschikt 
hij over een objektief kriterium om 
het aantal SS-20 raketten te tellen. 
Van de CIA, het Pentagon of van Mos
kou? 
Daarnaast heeft Faber opnieuw zijn 
omstreden denkbeelden die hij sinds 
deze zomer koestert in een radioin
terview uiteengezet. Op 17 oktober 
zei hij voor de VPRO radio dat hij 
ermee akkoord kan gaan tijdelijk een 
aantal kruisraketten in Nederland 
'te parkeren. ' 
De strategen van het IKV voorzien 
het ineenzakken van de beweging als 
strijd tegen de kruisraketten speer
punt van de vredesbeweging blijft. 
Daarom willen zij de aandacht verleg
gen naar de politieke situatie in 
Oost Europa en het blokdenken in ge
heel Europa. 
Dat is duidelijke taal. Het wordt 
nog duidelijker als we de uitspraken 
van een aantal voormannen aanhalen. 
zo zei Nico Schouten, vooraanstaand 
lid van Stop de N-bom en voorstander 
van een petitionement, in het najaar, 
dat "de vredesbeweging niet gebaat 
is bijverdergaande akties van een 
elite.'' Het volkspetitionement is 
daar een instrument tegen, omdat deze 

juist de massa aanspreekt . Ook 
Ben ter Veer, voorzitter van het IKV, 
liet zich in deze strekking uit: "Je 
moet als top van de vredesbeweging 
het lef hebben om burgerlijke onge
hoorzaamheid af te remmen." De k.aar
ten lijken goed geschud. De vredesbe
weging krijgt van bovenaf het ant
woord, wat zij mogen doen en voor 
wie. Tijdens de LOVO vergadering werd 
het meermalen als volgt verwoord: 
"De basis )leeft behoefte aan. een ant
woord van bovenaf." 

Het KKN en met name de PvdA heeft 
er alle belang bij om het volkspeti
tionement te vertragen. Voor het I~V 
is de strijd tegen plaatsing alleen 
nog zinvol in het kader van de ver
kiezingen.. De sociaal dernokraten 
voorzien nu al een monsterzege in 
'86, dankzij het aktivisme van dui
zenden. Door deze politiek dreigen 
vredesak.tivisten gedegradeerd te wor
den tot stemmenvangers. Door de aktie 
op de lange baan te schuiven krijgen 
verdergaande akties, zoals die van 
non kooperatie geen kans. Ee·n betere 
taktiek om burgerlijke ongehoorzaam
heid en non kooperatie tegen te gaan, 
is haast niet te bedenken. De bewe
ging zoveel werk bezorgen dat zij 
geen tijd heeît voor drukverhogende 
akties. Tegel1.jk gaat het KKN daarmee 
de ontwikkeling van een politiek 
weerbare bf!weging tegen. Een beweging 
die bewust en openlijk kiest voor 
burgerlijke ongehoorzaamheid valt 
niet meer te kontroleren. We konsta
teren ook dat de hierarchiese struk
tuur van de beweging voorlopig i ntakt 
blijft. Of het moet een nieuw op te 
zetten samenwerkingsverband zijn van 
burgerlijke ongehoorzaamheid en non 
kooperatie,dat werkelijk een vuist 
kan maken. In de nabije toekomst 
lijkt zo'n samenwerkingsverband van 
de grond te kunnen komen. In januari 
'85 wordt namelijk een massale konfe
rentie over burgerlijke ongehoorzaam
heid en non kooperatie georganiseerd. 
Hier zal ook ee.n onafhankelijk samen
werkingsverband aan de orde komen. 
Naast uiteraard de aktiekampagne tot 
november ' 85. Om st.ap voor stap de 
druk op de regering te verbogen, zo
dat Lubbers ni.ets anders kan doen 
dan afzien van plaatsing. Hans. 

AAN DIT NUMMER WERKTEN MEE: Bas, Gui
do, Jenneke, Wilma, Hans, Irenee, 
Wil, Hermine , Corinne, Mar ja, Niek, 
Ernst, Herbert, Hans A. 
Illustraties pagina 1 en 3 overgeno
men uit: 'Avonturen van Red Rat ' (Ra
ket , Lont) . Drukkerij: Raddraaier 
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IN DE KOMENDE NUMMERS VAN OE VREDES~ 
TIEKRANT WIL OE REDAKTIE RUIMTE VRIJ
LATEN VOOR DE DISKUSJE OVER BURGER
LlJI<E ONGEHOORZAAMHEID. I .DEOLOGIESE 
VERHANDELINGEN EN ZEKER OOK AKTIES 
ZUIJ..EN AAN DE ORDE KOMEN. INTERVIEWS, 
INGEZONDEN ARTIKELEN EN VERSLAGEN 
VAN AKTIES. 
IEDEREEN DIE Z~CH GEROEPEN VOELT OM 
ZICH IN DEZE DISKUSSIE TE MENGEN, 
NEEM KONTAKT OP EN / OF STOOR JE KRI
TIEK, ERVARINGEN, PLANNEN OP. 

In dit nummer gaan we in op de v1s1es 
op burgerlijke ongehoorzaamheid van 
de Partij vf d Arbeid en het FNV: Fede· 
ratie Neder~andse Vakverenigingen 
De sociaal-demokratiese visie over 
verzet en burgerlijke ongehoorzaam
heid verraad hun posit~es die zij 
innemen binnen de parlementaire demo
kratie. Als bestuurders of als vak
bondbeweging, die de groene onderhand 
deltafel als einddoel ziet, is het 
van overlevingsbel.ang de spelregels 
van burgerlijke ongehoorzaamheid vast 
te leggen. Ieder verzet irtun.ers kan 
bedreigend zijn, dat wil zeggen het 
onrecht binnen de parlementaire demo
kratie ontmaskeren. Door spelregels 
vast te stellen, wordt de aandacht 
van het doel van verzet afgeleid. 
Bijvoorbeeld het stoppen van de krank· 
tinnige bewapening die heel de mens
heid in het massagraf dreigt mee te 
sleuren. 
Volgende keer, in nummer 11 zullen 
we dieper ingaan op de visies van 
professoren en doktorandussen. 

Verbazing wekte het niet dat we tot 
de ontdekking kwamen, na intensief 
graafwerk in de bib. dat het auteurs
kolommetje "Professoren en sociaal
demokraten" aanzienlijk langer was 
dan auteurs uit de "beweging". Profes
soren en soc. dernokraten hebben er 
namelijk belang bij om zich uit te 
laten over burgerlijke ongehoorzaa~ -
heid. En niet om het te stimuleren. 
Zeker niet, hen gaat het om de spelre
gels . 
Dat praktijkvoorbeelden, akties van 
burgerlijke ongehoorzaamheid, in deze 
moraal-filosofiese verhandelingen 
niet of nauwelijks voorkomen, moge 
evenmin geen verrassing zijn, mannen 
als Schuyt, Manenschijn en van Thijn 
of de bezoldigde vakbondsbestuurder 
van het FNV, zijn nou niet de mensen 
die vooraan in het verzet staan. Zij 
zullen nooit een klap met de gummi
knuppel hebben gevoeld. Of de modder 
van hun kleren hebben moeten spoelen. 

In tegendeel, het zijn juist mannen 
die anderen gebruiken om het verzet 
in de kiem te smoren. 
Zo liet van Thijn, als burgermeester 
van Amsterdam, onlangs nog militairen 
uit de kazernes halen om krakers en 
sympathisanten in toom te houden. 
Dat was bij de meest recente ontruim
ing. Het is diezelfde van Thijn ge
weest, die jaren terug op de dijken 
van Dodewaard d1,.1izenden mensen liet 
knuppelen en vergassen. En zo'n man 
schrijft over burgerlijke ongehoor
zaamheid. 

Het voordeel bij het vast .ste1len 
van spelregels van burgerlijke onge
hoorzaamheid is dat je kriteria op
stelt waaraan burgerlijke ongehoor
zaamheid moet voldoen . Alle akties 
en verzets-vormen die buiten de kr.ite
ria vallen, zijn rebellie, oproerkraa 
ienJ. I ets wat zeker de kop moet 
worden ingedrukt. De spelregels geven 
aan hoe ver bet protest mag gaan, 
zonder werkelijk een gevaar voor de 
'normale' gang van zaken te worden. 
En hier ligt het addertje onder het 
gras. Door nadruk op de kriteria te 
legge.n, wordt een rookgordijn op ge
trokken. Het gaat dan om het 'spel' 
niet om het doel wat met het verzet 
bereikt wil worden. 

Naast al deze moraal-filosofiese on
zin, lijkt het stapeltje ongehoorzame 
lektuur uit de beweging verdacht ma
ger. Mensen d'ie vooraan in het verzet 
staan lijken niet zo zwaar te tillen 
aan de zware diskussie. De ervaring 
van burgerlijke ongehoorzaamheid is 
ai intensief genoeg. Maar belangrij -
ker is, dat verzet na\lwelijks be
lang heeft bij een diskussie over 
het speL Het gaat om het stoppen 
van uitbuiting, het stoppen van de 
krankzinnige bewapening. 
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Toch is het 
is van belang deze diskussie aan te 
gaan, om de eenvoudige redenen dat 
zij met hun regels het verzet en bur
gerliJke ongehoorzaamheid in de kiem 
smore.n. Als wij mensen uit de bewe
ging hier geen tegenwicht aan geven, 
dan zullen de dernokraten en ordehand
havers met de morele spelregels de 
gevangenissen vullen bij elke aktie. 

In de sociaal-demokratiese kriteria 
wordt burgerlijke ongehoorza.amheid 
geindividualiseerd , tot een gewetens· 
kwestie van de individ\lele gewetensvol 
le staatsburger teruggebracht. Bur

gerlijke ongehoorzaamheid is slechts 
gericht op. het geweten van de zo 
integere politici. En slechts gericht 
op herove.rweging van een besluit o.f 
wetopdat via de normale parlementaire 
kanalen de zaak in de minne geregeld 
kan worden. 
De opvatting over de parlementaire 
demokratie staat in het opstellen 
van het spel centraal. Maar met ge
rust hart kunnen we stellen dat de 
sociaal-demokratiese opvatting in 
is gegeven door hun belang bij de 
parlementaire demokratie. Van thijn 
is bijvoorbeeld burgermeester en be
last met 'orde-handhaving' . Het FNV 
ziet haar belangen alleen achter de 
groene onderhandelingstafel.. De profs 
hebben stuk voor stuk dik betaalde 
banen en stellen hun "denk"vermogen 
in dienst van de bestaande orde. 
De parlementaire demokratie ' is in 
hun ogen haast perfekt. 

Voor d e Partij v/d Arbeid heeft van 
'lbi jn . een in.terne nota geschreven 
over burgerlijke o ngehoorzaamheid. 
Als orde-handhaver bee.ft van Thijn 
alle belang bij het formuleren van 
spelregels. Essentie van zijn verhaal 
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.is dat er "bereidheid tot gehoorzaam
heid" moet zijn. Het angstbeeld wat 
hij oproept is een situatie van bandeo 
loosheid, rebellie, willekeur en 
rechteloosheid. Kortom een situatie 
waarin het recht van de sterkste 
geldt •. De demokratie waarvan hij ver
tegenwoordiger is voorkomt de oorlog 
van allen tegen allen. Hij stelt dan 
ook dat maatschappelijke verandering
en slechts door de wet tot stand ko
men. Elke verzetsdaad, elke burger
lijke ongehoorzame aktie is dan ook 
gericht op de wet, dat wil zeggen 
veronderstelt gehoorzaamheid. 
"De demokratiese rechtsstaat", zegt 
van Thijn,"heeft als uitgangspunt: 
d~ bereidheid zich te onderwerpen 
aan de demokraties tot stand gekomen 
wettelijke regels." Een tikje onge
hoorzaam mag, maar dat hoeft geens
zins de spui gaten uit. te lopen, om
dat "er slechts sprake is van een 
hardhorende overheid". 
Van sabotage van de besluitvorming 
kan dan ook geen sprake zijn. "Wie 
dat doet maakt zich aan eigen richt
ing schuldig". 

Van Thijn stelt wel zeer nauwe grenz
en. Ongehoorzaamheid is op heroverwe
ging gericht, niet op obstruktie van 
de overheidsbesluiten. Gehoorzaamheid 
is de regel. Ook tijdens ongehoorza
me akties: vrijwillige medewerking 
met en onderwerping aan het geweldsmo
nopolie van de staat. 

Wanneer een onverlaat dan toch burger
lijke ongehoorzame akties voert, dan 
wil van Thijn hem of haar waarschuwen: 
"Bij burgerlijke ongehoorzame akties 
kunnen zich kwade elementen mengen". 
Basisgroepen bijvoorbeeld zijn volg
ens hem uit op rellen en chaos. 

Aangezien van Thijn er alle. belang 
bij. heeft dat de burgers blijven gelo
ven dat verandering uitsluitend door 
de wet tot stand komen, formuleert 
hij de richting van burgerlijke onge
hoorzaamheid overeenkomstig zijn be
lang. "Het moet een hardhorende over
heid wakkerschudden" en "een besluit 
kan ongedaan gemaakt worden door in 
het parlement een nieuwe meerderheid 
te organiseren". Verkiezingen dus. 

In het artikel van Van Thijn niets 
over de smerige gang van zaken binnen 
de parlementaire demokratie. 
Het FNV, Federatienederlandse vakver
enigingen, daarentegen maakt in het 
·eerste hoofdstuk van de lesbrief 
'Waar ligt de grens' , een aantal pro-

gressief klinkende kanttekeningen 
bij het funktioneren van de parlemen
taire demokratie. Zo konstateert de 
lesbrief dat er geen evenredige sprei• 
ding is van de besluitvorming en dat 
er geenszins sprake kan. zijn van een 
ekonomie se demokratie. Maar ondanks 
de kanttekeningen blijft deze demokra• 
tie een "redelijke, waarbinnen volop 
mogelijkheden zijn voor protest". 
In de brief staat de gangbare defini
tie over burgerlijke ongehoorzaamheid; 
"Een in beginsel geweldloze welbewus
te wetsovertreding, in alle openheid 
gevoerd, gericht op het wijzigen van 
een bepaalde wettelijke regeling of 
een door de overheid gevoerd beleid". 
Burgerlijke ongehoorzaamheid is buit
en-parlementair, konstateert het FNV. 
Maar ook zij kiest voor het uitgangs• 
punt van elke verzetsvorm: "De erken
ning van de wettigheid van het bevoeg
de gezag van de heersende staatsvorm". 
En: "In deze samenleving zijn alle 
burgers verplicht om te gehoorzamen 
aan wetten .. " . 
Voor deze eis van gehoorzaamheid be
staat een morele rechtvaardiging. 
Deze bestaat uit het geloof dat ieder 
aan zijn/haar trekken kan komen bin
nen de demokratie. Zeker, als je van 
kogels kunt eten en in tanks kunt 
wonen. Minder als bij van Thijn wordt 
hier de oorlog van allen tegen allen 
aangevoerd. De permanente dreiging 
van een knokploegen demokratie. Maar 
de omkering is niet minder volledig. 
In plaats van te beschrijven wat er 
mis is binnen onze samenleving, welke 
belangen de doorslaggevende rol spe -
len bij bewapening en werkeloosheid, 
dus in plaats van een rechtvaardiging 
te geven van ongehoorzaamheid, gaat 
de lesbrief uitgebreid in op de more
le plicht van gehoorzaamheid. Niet 
de gebreken van deze staatsvorm, die 

ons allen het massagraf in dreigt 
te sleuren worden uiteen gezet, nee, 
de demokratie vol met bommen en socia
le mis~re wordt bejubeld. 
Ook het FNV kan er niet helemaal om
heen dat er zo nu en dan iets gebrek
kigs is te zien. Burgerlijke ongehoor
zaamheid moet daarom gericht zijn 
op herstel van de demokratie. Met 
andere woorden: niet gericht op be
st rijding van onrecht. 
"Burgerlijke ongehoorzaamheid is een 
poging om parlement en regering tot 
bezinning en verandering van opvat
ting te brengen, of, als zij daar 
niet in slaagt, dan toch de geesten 
in de bevolking rijp maakt voor het 
tot stand brengen van een parlementai• 
re meerderheid bij de volgende verkie-

zingen." Hans 

IKV (W VOOR VREDE 
PAX CHRISTI PlATFOR 
BEKNOPT OVERZICHT DISKUSSIE-BIJDRAGEN 
LOVO-ORGANISATIES (ter voorbereiding 
van de strategiediskussie) 

Humanisties Vredesberaad (HV) 
Vormt een levensbeschouwelijke vre
desorganisatie die niet onderhandel
bare doelen stelt (die echter in de 
politiek gerealiseerd moeten worden) 
vanuit een etiese beschouwing. 
Vredesbeweging moet politieke beslui~ 
vorming toetsen aan de etiese doel
stellingen. 
De korte-termijn aktiviteiten koncen
treren. zich op stopzetting (kern) be
wapeningswedloop. 
Aktiviteiten gericht op bewustwording 
van een breed publiek. Aksievormen 
moeten daarom demonstratief en infor
matief zijn. Aksies van burgerlijke 
ongehoorzaamheid niet zonder meer 
als 'on-demokraties' afdoen. 

Platform Radikale Vredesgroepen 
Direkte aksies waaronder burgerlijke 
ongehoorzaamheid Zl.Jn noodzakelijk' 
Doel vredesstrijd moet zijn afschaf
fing van alle oorlog(svoorbereidin
gen). 
Strategie moet niet enkel en alleen 
op parlement gericht zijn. Wel moeten 

vredesorganisaties signaalfunksie 
vervullen ten opzichte van parlement. 
Het LOVO dient (Nederlands lidmaat
schap van) de NATO ter diskussie te 
stellen. 
Voor periode tot november '85 is ak
sieplan onontbeerlijk. Een brede kon
ferensie zou begin daarvan kunnen 
Zl.Jn. Voorkoming plaatsing kruisra
ketten blijft speerpunt vredesstrijd. 
Er moeten banden gelegd worden met 
basisgroepen, LONK, milieu- en anti
kernenergie-organisaties e.d. 

Stop de N-bom/kernwapenwedloop 
Zal eigen info-kampanje voeren ge
richt .OP uitleg kabinetsbesluit, ar
gumentatie tegen plaatsing en voor 
aksies in '85. Volkspetitie (start 
begin voorjaar '85) wordt gepromoot. 
Werkt vanuit perspektief van noodzaak 
krachtenbundeling alle wapenwedloop
tegenstanders, ongeacht maatschappe-
lijke/politieke visie. 
Aksies burgerlijke ongehoorzaamheid 
zijn individuele daden en daarom van 
sekundair belang. 

Pax Christi 
Zal zich komende tijd richten op ana-

VREDESAKTIEKRANT WIL VEEL 

WAT WIL DE 
VREDESAKTIE 

Vaak wordt ons gevraagd wie we zijn, 
welke groep of partij we vertegen
woordigen en van waaruit we zijn ont
staan. Welnu: 

De Vredesaktiekrant is begonnen door 
een aantal mensen uit de Noodplan
groep in Amsterdam, mensen uit de An
ti-Kernenergie Beweging en de Derde 
Wereld beweging en een groepje mensen 
dat bezig was met het opzetten van 
een nieuw aksieweekblad voor buiten
parlementaire bewegingen. 
De Noodplangroep, die bestond uit 
mensen die aktief waren binnen het 
IKV, Vrouwen voor Vrede en Stop de 
N-bom, zwengelde de diskussie over 
burgerlijke ongehoorzaamheid aan de 
basis van de vredesbeweging aan. 
De behoefte groeide om deze diskussie 
verder te voeren en zo ontstond het 
idee van een krant. In mei '83 kwam 
vervolgens het eerste nummer van de 
Vredesaktiekrant van de persen rol
len. 

De Vredesaktiekrant wil een spreek
buis zijn voor mensen aan de basis 
van de vredesbeweging, om met name 
ideeën en initiatieven voor akties 
die verder gaan dan de wettelij·k ge
oorloofde, breder bekend te maken, 
te stimuleren en te bundelen. 
De parlementaire demokratie is een 
obstakel gebleken bij de uitvoering 
van de eisen van de vrédesbeweging 
van eenzijdige stappen voor ontwape
ning. 

Verdergaande akties Zl.Jn noodzakelijk 
om die eisen kracht bij te zetten en 
het de regering onmogelijk te maken 
zijn plannen, die tegen de wil van 
de meerderheid van de bevolking in
gaan, door te drukken. 

De Vredesaktiekrant neemt daarnaast 
artikelen op waarin de strategie en 
werkwijze die door de toppen van de 
grote vredesorganisaties worden aan
gegeven, krities worden gevolgd. En 
waarin wordt aangegeven waar deze 
meer een belemmering dan een verster
king van de strijd betekenen. 

KRANT 
' D 

Aan de leus 'Kernwapens de wereld uit 
, om te beginnen uit. Nederland' moet 
worden vastgehouden. 

Ook willen we blootleggen welke mach
ten verantwoordelijk zijn voor de wa
penwedloop, het militarisme, ekono
miese uitbuiting en andere onderdruk
kende strukturen; hoe dit alles in 
elkaar zit (en bestreden zou kunnen 
worden). 
Tenslotte willen we in de krant ver
der gaan met het aangeven van verban
den tussen al de verschillende vormen 
van onderdrukking. 
Vredesstrijd moet volgens ons verbon
den worden met de strijd van andere 
bewegingen naast 'de vredesbeweging'. 
Gezamenlijke akties willen we stimu
leren en meer bekendheid geven. 
Onder 'vrede' verstaan we niet alleen 
een situatie van geen oorlog in Euro
pa, maar een situatie waarin er geen 
onderdrukking is, waar dan ook. 
Vredesstrijd is strijd tegen ALLE on
derdrukking, daarom willen we die ook 
verbinden met bijvoorbeeld de strijd 
van vrouwen, buitenlanders, arbeiders 
en mensen in de Derde Wereld. 

We zijn geen van alle aan een poli
tieke partij verbonden. Vredesstrijd 
mag niet vermengd worden met partij
politieke belangen. 
We zijn allemaal aktief binnen de 
vredesbeweging, op verschillende 
plekkèn. Dit vind~n we ook een voor
waarde voor het maken van een goeie 
krant. 
We willen heel veel en er is natuur
lijk meer dan genoeg stof om vaker 
uit te komen dan tweemaandelijks, zo
als tot dusver. om vaker uit te kun-· 
nen komen moeten er echter eerst meer 
mensen komen die mee willen werken. 
Als wat hierboven staat je aanspreekt 
en je hebt zin om op de een 9f andere 
manier mee te werken, laat dan wat 
van je horen. Stuur een artikel, ver
slag, gedicht, foto, tekening, kom 
in de redaktie of help mee de krant 
verder te verspreiden en abonnees te 
werven via je eigen groep, buurt, 
school, bedrijf. 
DENK MEE, DOE MEE!!! 

N-B OM HUM. VREDES BERAAD 
lyse militair-strategiese ontwikke
lingen en politieke kontekst nieuwe 
bewapeningsrondes. 
Regelmatig overleg met grote poli
tieke partijen (met name CDA), ook 
op plaatselijk nivo, belangrijk. 
Ontwikkelt en organiseert voor kerke
lijke vredesgroepen gepaste aksievor
men zoals kerkwakes, vieringen, be
zinningsbijeenkomsten. 
Strijd tegen kruisraketten moet in 
mondiaal perspektief geplaatst worden 
(Derde Wereld!). Veiligheidsproblema
tiek staat in verband met ontwikke
lingaproblematiek en militarisering 
Derde Wereld. 

Vrouwen voor Vrede 
Verdieping, scholing en verbreding 

·heel belangrijk. Kontakten met andere 
organisaties uitbouwen. Aandacht voor 
verbanden tussen bewapening, onder
ontwikkeling,. honger, milieu, kerne
nergie etc. 
Samenwerking in LOVO belangrijk. Bre
de aksiekonferensie organiseren, ook 
voor 'onofficiële' vredesgroepen. 
Pleidooi·voor open dialoog over aksie-
middelen/strategie, 'verregaande' 
aksies niet uitsluiten. 

IKV 
Krüisraketten inzet verkiezingen ma
ken. Aandacht verleggen van kruisra
ketten naar thema's als 'Europa' en 
ontspanning. 
KKN is belangrijker orgaan voor ver
zet tegen kruisraket dan LOVO. 



~ VOLKSPETITIONEMENT 

Het debat in de vredesbeweging over de te volgen koers verengd zich tot ~~ RI(ERE11 OF lt.O~l(~~~-
de vraag of een volkspetitionement in .het voorjaar dan wel in het najaar . 
van 1985 moet worden gehouden. De vraag óf er ee.n volkspetitionement ge-
wenst is lijkt niet ter zake te doen. Evenmin is er een leve.ndige speur-
tocht naar alternatieven in de strijd. Deze diskussie over het volkspeti-

tionement is niet nieuw. Terwijl in 1982 volgens de opiniepeilingen grote Wi'f DE /(. RU'ttRA liET 
groepen mensen aan verdergaande akties wilden meedoen, werd het voorstel 
gedaan een volkspetitionement -ter v:erbreding van de vredesbeweging- te 
organiseren. In onderstaand artikel geef· ik een overzicht van de vrede;>be-
wegi.ng sinds de ja.ren 70 en ga ik in op de dis~ssie over het volkspetitio-
nement. 

De vredesbeweging in Nederland heeft 
zijn opleving in de tweede helft van 
de jaren zeventig vooral te danken 
gehad aan twee fa.ktoren. De lange 
termijn kampagne van de kerkelijke 
vredesbeweging IKV, die na een stil 
bestaan van 10 jaar in 1977 een kam
pagne begon onder de leuze 'alle 
kernwapens de wereld uit om te begin
nen uit Nederland.' De tweede reden 
was de invoering van de neutronenbom 
in Nederland en andere West Europese 
landen. Bet bestaan van dit wapen 
werd in de herfst van '77 beke.nd. 
In eerste instantie gaf het schrik
beeld van de neutronenbom de stoot 
tot de heropleving van de vredesbewe
ging, sinds het begin van de jaren 
zestig. Een gedeeltelijke overwinning 
werd behaald in de strijd tegen de 
neutronenbom: geen st.ationering van 
de vs• neutronenbom in West Europa, 
maar de produktie heeft in de VS wel 
plaatsgevonden. Inmiddels heeft het 
bewind van Hitterand de Franse N-bom 
goedgekeurd. Hiermee was het komitee 
Stop de N-bom reeds over zijn groot
ste bloeiperiode heen. Uit Vrij Ne
derland van 24 oktober j .l. blijkt 
dat het Amerikaanse Congress op aan
drang van senator Nunn de afgelasting 
van de produktie van het gangbare 
type van de neutronenbom beeft be
werkstelligd 
Met de aankondiging van de middel
lange afstandsraketten in West Europa 
begon de bloei van d~ vredesbeweging 
pas echt goed. De regeringen van de 
landen die de kruisraketten moesten 
plaatsen hebben een besluit over 
plaatsing iri 1979 en 1981 uitgesteld 
onder druk van de bevolking maar met 
de smoes de onderhandelingen in Genè
ve niet te willen hinderen. Met het 
uitstel en de propagandaverhalen over 
onderhandelingen zette de verrecht
s ,ing van ae vreelesbeweging in. Op 
het moment dat het parlement moest 
gaan beslissen verslingert de lei
di.ng va·n de vredesbeweging zich met 
huid en haar aan de twijfelende par
lementsleden. Daarmee een (overigens 
door hun gewenste) politieke stagna
tie van de vredesbeweging afkondi
gend. Werd in eerste instantie (1977) 
de leus 'Alle kernwapens de wereld 
uit, te beginnen uit Nederland' ge
voerd, in 1981 was deze slogan niet 
de hoofdleus in de massale 21 novem
ber demonstratie. Deze luidde 'geen 
nieuwe Jcernwapens in West Europa. ' 
In 1983 ontstond in het IKV een dis
kussie om de oorspronkelijke leus 
'alle kernwapens,enz' te vervangen 
door 'ontdooi de verhoudingen, be
vries de bewapening.' Als gevolg van 
hevig protest van de kernen werd 
àe oorspronkelijke leus vastgehouden. 

De hoofdleus van de grote demonstra
tie in '8.3 in Den Haag was 1 Geen 
nieuwe kernwapens in Eur~pa. 1 Deze 
matigende ontwikkeling van de top 
heeft ook stilzwijgend zijn beslag 
gekregen door het oprichten en vooral 
door het in stand houden van het Xo
mitee Kruisraketten Nee (KKN) dat 
voor zijn demonstratie op 29 oktober 
in Den Haag was opgezet. Dit komitee 
voert uitsluitend besluiten uit welke 
de unanieme goedkeuring heeft van 
alle deelnemende organisaties (waar
onder PvdA en D'66). 

Het eerste hoogtepunt van de vreoe~
beweging was de Amsterdamse demon
stratie tegen de kruisraketten en 
andere kernwapens op 21 november waar 
400.000 mensen deelnamen. Een tot 
dan toe ongekende massa die politiek 
en letterlijk niet te passeren leek. 
Van Agt, destijds nog minister-presi
dent rekende zijn éDA aanhang te Bre
da voor dat ruim 13 miljoen Nederlan
ders thuis waren en bagatelliseerde 
de enorme mobilisatie. Uit onderzoe-

ken tijdens de demonstratie bleek 
dat iets meer dan de helft (57%) van 
de demonstranten verdergaande akties 
als een demonstratie tegen de kruis
raketten wilde. Als aktiemiddelen 
werden genoemd; belastingweigering, 
politieke stakingen, blokkades en 
bezettingen. Viervijfde van deze 
groep wilde pas met verdergaande ak
ties beginnen nadat de regering be
sloten had de kruisraketten daadwer
kelijk te plaatsen. Een politieke 
staalkaa.rt van de demonstranten in 
Amsterdam op 21 november toont dat 
26% de voorkeur geeft aan de PvdA, 
8% aan D'66, 33\ van de demonstranten 
is aanhanger van de PSP, 12,4% CPN 
en 15% kiest voor de PPR. (Alle cij
fers uit De Waarheid van 2 november 
'83) 0 

WERKONDERBREKING ADM 10 mei '84 

Na de enorme demonstratie van 21 no
vember ontstond een diskussie over 
de vraag hoe de strijd verder gevoerd 
moest worden. Vanuit Stop de N-bom 
werd het plan voorgesteld om een 
volkspetitionement te starten. De 
voorstanders voerden als belangrijke 
argument aan dat de tegenstand tegen 
.de plaatsing nog eens nadrukkelijk 
wordt ·verduidelijkt. Verder gaat van 
de organisatie en de uitvoering ervan 
een 'stuk mobiliserend effekt' ui. t. 
Veel mensen die iets willen doen 
krijgen alle gelegenheid aktief te 
worden met het verwerven van handte
keningen, met de resultaten kan tus
sentijds publiciteit worden verkre
gen en men krijgt gemakkelijker toe
gang tot die groepen en orgnanisaties 
die via de officiële kanalen moeilij
ker bereikbaar zijn. Aldus beweerden 
de voorstanders in 1982. Het volks
peti tionement ging niet door en de 
voorstanders bleken met de resultaten 
van de demonstratie op 29 oktober 
ongelijk te krijgen. Omdat nu boven
staande argumenten weer opduiken ge
ven we hier ook de argumenten van 
de tegenstanders van destijds. Tegen
argumenten die ook nu weer opgaan. 
Een volkspetitionement voegt nl niets 
toe aan de opinieonderzoeken, de ak
ties tot nu toe hebben al hun uiter
ste uitstraling op de besluitvorming 
gehad. Met een ·Jolkspeti tionement 
zullen meer handtekeningen moeten 
worden opgehaald dan met de petitie 
i.n de winter van '77, '78 tegen de 
neutronenbom werden opgehaald. Dat 
waren er toen 1,2 miljoen. Bij een 
volkpetitionement houden de vredes
aktivisten onvoldoende tijd over voor 
andere aktiviteiten en tenslotte zijn 
vele vredesaktivisten in de huidige 
situatie (1982) niet meer te motive
ren voor een dergelijke aktievorm, 
maar achten verdergaande akties nodig 
Dat was in 1982. Het argument dat 
de v.redesaktivisten geen tijd over
houden voor andere aktiviteiten lijkt 
door het KKN bewust gewenst en geko
zen te worden. Zie hiervoor ook el-

ders in de krant. Hier wordt weer 
tegenin gebracht -niet helemaal ten 
onrechte- dat d.m.v. handekeningén
lijsten mensen in bedrijven, schoLen, 
kantoren en kazernes bereikt worden 
en in de diskussies betrokken. Het 
is echter alleen nuttig in dergelijke 
sektoren zo'n Lijst . slechts te ge-
bruiken als opstapje en aa.nleiding 

tot verdergaande akties. Tenslotte 
is allang duidelijk dat de regering 
het plaatsingsbesluit ·wil doordruk
ken. Dit gebeurt niet omdat ze niet 
zou weten dat de meerderheid tegen 
is, maar uit pure onwil om te luiste
ren. De plannen zoals die nu door 
het KKN zullen worden aangenomen zijn 
erop gericht de aktivisten van de 
vredesbeweging bezig te houden met 
een zaak die allang duidelijk is. 
omdat de ~eiding,het KKN geen konklu-

sies wil trekken uit de onwil van 
de regering en de regeringspartijen 
probeert ze de vredesbeweging voor 
het verkiezingskarretje te laten lo
pen van vnl. de PvdA. ) Terwij 1 het 
de grootste taak voor de vredesbewe
ging is effektleve akties te organi
seren. Dat hiervoor animo is bewijzen 
alle e .nquete resultaten van de laat
ste jaren. 
Vooral de resultaten van de opinie
onderzoeken uit de winter van '83, 1 84 
zijn zeer duidelijk over de animo 
voor burgerlijke ongehoorzaamheid. 
Was de verdergaande aktiebereidheid 
in Amsterdam op 21 november 1981 al 
groot, twee jaar late.r is deze nog 
groter. In twee jaar. zijn velen ook 
ontgoocheld over de mogelijkheden 
en de wil van de Nederlandse regering 
om in de NAVO nee te zeggen. In de 
eerste plaats verwacht nu 40% van 
de ondervraagden op de demonstratie 
van 29 oktober '83 in Den Raag dat 
ondanks alle moeite de kruisraketten 
er toch zullen komen. (in Amsterdam 
was dat 20\) 
De belangrijkste cijfers zijn die 
over de akties van burgerlijke onge
hoorzaamheid. 80% van de Haagse de
monstranten (dat waren er 550. 000) 
wilde op het moment dat de regering 

een plaatsingsbesluit zou nemen aan 
dit soort akties meedoen. Het over
grote deel van deze mensen, 72\ van 
de totale demonstratiemassa, wilde 
al on.middellijk tot verdergaande ak
ties overgaan. Naast dit radikale 
verschi.jnsel is er een ander duide
lijk verschijnsel waar te nemen, dat 
van de verrechtsing van de politieke 
voorkeur van de deelnemers van de 
demonstratie (of dat vele uiterst 
linksen thuis bleven) . De Haagse de
monstratie was er een doortrokken 
van de invloed van de sociaal demo
kratie. Werd in 1981 de PvdA spreker 
Meyer op een terecht fluitconcert 
getrakteerd, nu kreeg Den Uyl een 
groot applaus, terwijl hij in 1981 
nog Joop Atoom heette. 44,6% van de 
Haagse demonstranten gaf de voorkeur 
aan de PvdA, de invloed van de PSP 
daalde van 33 naar 23%. "O:ndat in 

de opiniepeilingen de PSP niet lijkt 
te verliezen t.o.v. de PvdA, ligt 
het voor de hand aan te nemen dat 
relatief veel PSP-ers di.tmaal thuis 
bleven; andere aktievormen prefere
rend." (citaat en cijfers uit De 
Waarheid van 2 november 1983). 
Mochten er nog mensen zijn die twij
felden aan de betrouwbaarheid van 
de snel afgenomen enquetes, eind fe
bruari 1 84 werden zi.j uit de droom 
geholpen daar de cijfers van een re
geringsenquete bekend werden. Hierin 
verklaardé. 24\ zich voor plaatsing 
van kruisraketten, 13\ wist het nog 
niet en 64% keert zich tegen de komst 
van nieuwe kernwapens. Bovendien ver
klaart 27\ van alle Nederlanders bo
ven de 18 jaar zich daadwe.rkelijk 
te zullen verzetten, ook al.s het par
lement een positief plaat.singsbesluit 
van het kabinet goedkeurt (cijfers 
uit de Volkskrant van 1 maart '84). 

In zeven jaar tijd is de vredesbewe
ging een massale volksbeweging van 
overwegend sociaal demokratiese sig
natuur geworden. Deze trend heeft 
zich vooral de laatste. vier jaar vol
trokken . Het duidelijkst blijkt dit 
uit de enquetecijfers over de poli
tieke voorkeur van de demonstranten 
uit 1981 en 1983. Deze ontwikkeling 
wordt weldegelijk gestimuleerd vanuit 
dè leiding, wat uit de ontwikkeling 
van de taktiek de laatste jaren dui
delijk wordt. Naast deze verschuiving 
in de elektorale aanhang van overwe
gend klein links in de richting van 
de PvdA is ook een ontwikkeling in 
een radikalisering van de strijdlust 
van de vredesbeweging waar te nemen. 
Alleen deze strijdlust wordt niet 
de belangrijkste delen van de leiding 
van de yredesbeweging gewaardeerd. 
Dit is vooral te wijten aan de aan
passing van de leiding aan de eisen 
van de belangrijke parlementaire par
tijen. 
Desalniettemin is er het afgelopen 
jaar wel met burgerlijk ongehoorzame 
akties gewerkt. Er is een begin ge
maakt met het weigeren om een deel 
van de defensiebelasting te betalen 
bij de bases in Soesterberg, Volkel, 
Havelte en Woensdrecht zaten of zit
ten nog steeds (vrouwen)vredeskampen . 
In Woensdrecht is een driedaagse 
blokkade georganiseerd begin juni 
'84. N.a.v. het plaatsingsbesluit 
werd het kantoor van de VVD bezet. 
De VVD is de partij die al 26 jaar 
de grootste reclame maakt voor de 
kernwapens. En niet te vergeten de 
stakingen op -12 april en 10 mei van 
de scholieren in respektievelijk Am
sterdam en alle andere scholen in 
Nederland. Tien mei was de dag dat 
er weer voor het eerst sinds de Rus
siese inval in Tsjecho- SLowakije in 
1968 weer een politiek staking werd 
gehouden. In '68 was het een staking 
van twee minuten nu ging het al om 
een kwartier. Allemaal positieve ont
wikkelingen maar nog onvoldoende om 
een politiek programma van een mach
tige organisatie als de NAVO te bre
ken. Daarvoor is meer nodig. 
De Nederlandse bevolking heeft de 
wil om de kruisraketten tegen te hou
den. De leiding van de belangrijkste 
vredesbeweging heeft nog steeds de 
illusie dat de radikale akties niet 
n0dig zijn om het parlement een goed 
besluit te laten nemen. Zelfs als 
dat in 1985 zou lukken (wat gezien 
de druk van de NAVO en de andere West 
Europese landen die de kruisraketten 
al geplaatst hebben niet aannemelijk 
is) dan zijn er nog zes andere kern
wapentaken en een enorme oorlogsma
chine en onderdrukkingsapparaat, wat 
miljarden opslokt en wat moet worden 
afgeschaft. 

Guido 



!) JONGEREN TEG~N KERNW~ENS 

JONGEREN NEMEN 01'NIEUW VOORTOUW 
"De vredesber.Jeging lamges lage..n? Ja, 
oké, het plaatsingsbesLuit van de re
gering Lubbers lt1<l8 een s timne zet . 
Maar lamgeslagen zijn we niet. Boog
uit wat verward. Zeker Jongeren Tegen 
Kernwapens zijn niet zomaar van de 
kaart ~e vegen." 
Dit citaat uit het oktobe.rnummer van 
het krantje van Jongeren Tegen Kern
wapens uit Deventer is tekenend voor 
de houding van alle Jongeren Tegen 
Kernwapens (JTK) groepen. Terwijl de 
rest van de vredesbeweging nog druk 
aan het diskussiëren is over boe het 
nou verder moet met de strijd tegen 
de kruisraketten, is JTK bezig om in 
samenwerking met andere jongerenorga
nisaties een Jongeren Aksie Konferen
sie te organise.ren. Een aksiekonfe
rensie waar wij ONS antwoord op bet 
(verkapte) plaatsingsbesluit zullen 
presenteren .• 

JTK- GROEPEN 
vaak is ons de aLgelopen twee jaar 
door mensen uit de vredesbeweging ge
vraagd waarom bet nou nodig is om 
naast alle bestaande vredesorganï sa
ties 09k nog eens Jongeren Tegen 
Kernwa_pens in het leven te roepen . 
ons lijkt dat de praktijk van JTK van 
~t jaar voldoende antwoord ~p die 
vraag heeft gegeven : 
De scbolierenstaki.ngen van 12 april 
(Amsterdam) en 10 mei (landelijk) 
brachten samen mee.r dan 60. 000 scho
lieren op de been tegen de kruisra
ketten, 60.000 scholieren die in sta
king gingen ondanks soms zware t .egen
werking, schorsingen, een nul voor 
een proefwerk enzovoorts. waren die 
scholierenstakingen er gekomen, als 
JTK er niet was geweest? wij geloven 
van niet. Steeds weer hebben we ge
merkt hoe belangrijk het is dat wij 
als jongeren een eigen organisatie 
hebben, waarin "WIJ het voor het ver
tellen hebben, waarin we op onze ei
gen manier kunnen diskussiëren over 
vrede en ontwapening, waarin we zélf 
kunnen bepalen wat · voor aksies we 
willen voeren . Het is niet voor niks 
dat er zo weinig jongeren aktief zijn 
in klups ' als het IKV en dergelijke. 
De meeste jongeren zien die organisa
ties gewoon ni et als hun/há~r organi
satie waar ze zeil op qelijkwaardige 
basis met de 'ouderen' aktief in kun
nen zijn. 

DatzelLde merken we ook steeds weer 
als we scholen langs gaan om pamplet
ten uit. te delen of om in de klassen 
over kernwapens te praten. Als een 
leraar (es) over kernwapens vertelt, 
of als bijvoorbeeld Vrouwen voor Vre
de op een school langskomen, dan doen 
z~j aan 'Vredes- onderwijs '. De meeste 
scholieren komt dat intussen de neus 
uit ("Alweer dat gezeik over kerm~a
pens I?" ) . Als wij scholen langsgaan 
om over kernwapens te praten dan doen 
we dat om zo veel mogelijk scholieren 
bij onze aksies te betrekken. Dan la
ten we meteen zien dat je ook wat kan 
dóen. Op deze manier is de scholie
renstaking van 10 mei "yan de grond 
gekomen, op deze manier zijn in Am
sterdam en Nijmegen een aantal scho
len kernwapen-vrij verklaard . 

Juist omdat JTK voortdurend in aksie 
blijft, spelen we een belangrijke rol 
in de vredesbeweging. Al s Mient-Jan 
Faber zegt dat de tijd van aksie-voe
ren voorbij is en dat de vredesbewe
ging nu vooral met argumenten tegen 
de kernbewapening moet komen, :uJn 
de Jon9eren bij de eersten die ze<J
gen: "Hoezo argilm~nten? We hebben al 
eindeloos geargumenteerd en naar ons 
wordt toch nooit geluisterd. Het eni
ge wat we kunnen doen is aksievoere.n. 
Pas toen de scholieren in staking 
gingen werden we serieus genomen." 
Ook na de vakantie zijn veel JTK groe. 
pen meteen weer aan de slag gegaan. 
Zo is er onder meer in .Deventer een 
bezetting uitgevoerd bij Witteveen 
& Bos (architektenburo, betrokken bij 
de bouw in Woensdrecht) en organi
seert JTK in Rotterdam iedere maand 
een 'lawaai-kring' , als tegenhanger 
van de stiltekringen •. 

Op 10 november organiseert JTK ·samen 
met andere jongerenorganisaties een 
Jongeren Aksie-Ronferensie in Utrecht· 
Volgens ons is er namelijk nog steeds 
een kans om . die 48 kruisraketten te
gen te houden, maar dan moet er wel 
wat gebeuren! We wilden niet nog lan
ger wachten op de heren en dames van 
het Komitee Kruisraketten Nee . We 
zijn ba.ng dat als zij eindelijk eens 
met een aksieplan komen, de kruisra
ketten allang in Woensdrecht staan. 
Daarom willen we op de aksie- konfe
rensie van 10 november met zo veel 
mogel.ijk jongeren een aksi eplan be
spreken . 
Hoe zit dat aksieplan (waar dus nog 
alle diskussie over m.ogelijk i s I) in 
elkaar? 

Het plan bestrijkt de hele periode 
vanaf nu tot en met het definitieve 
besluit over de kruisraketten in no
vember '85 en de verkiezingen in bet 
voorjaar van '86. Het gaat er van .uit 
dat alleen een heel aktieve vredesbe
weging een kans maakt om de kruisra
ketten tegen .te houden. zonder dwang 
van de vredesbeweging zal de Tweede 
Kamer in ieder .geval zonder slag of 
stoot akkoord gaan met een definitief 
plaatsingsbesluit. Het plan pleit 
dus voor massale en verregaande ak
sie en is verdeeld in drie fasen: 

de regering en pandlangers zal weer
houden van bet plaatsen van de kruis
raketten . Ma;;u- omdat het prima aan
sluit bij het informeren van jongeren 
en het opbouwen van aktieve groepen . 
Scholieren kunnen er aktief mee aan 
de slag op hun eigen school (en kun
nen er ook aks i es aan verbinden: als 
meer dan de helft van de scholi eren 
op een school het petionnement onder
te.kent, kan de school kernwapenvrij 
worden verklaard) , hetzelfde geldt 
voor werkende jongeren etr.etera. 
Voorwaarde is dus wel dat tiet petion
nement ruim vóór de zomervaka.nsie va.n 
'85 uitgevoerd wordt! 
Misschien ten overvloede: de informa
tie-kampanje zal dus méér zijn dan 
alleen praten over kernwapens. Prik
aksies, aksies op regionaal nivo, be
zett.ingen en dergelijke moeten de 

kampanje begeleiden. 

Hoogtepunt in de kampanje zal een 
groot Jongeren Vredesfestival in mei 
of juni worden. Aan de ene kant een 
test-~ase om te zien hoe de kampanje 
tot dan toe is verlopen, aan de ande
re kant laten we daar mee zien dat 
als Lubbers en de zijnen de.nken dat 
tegen het eind van volgend jaar de 
vredesbeweging kompleet ingeslapen 
is, hij er, in ieder geval wat de 
jongeren betreft, kompleet naast zit. 

stakende scholieren in demonstratie op 12 april in Amsterdam 

-FASE f--
De eerste fase van het aksieplan (na
jaar '84 tot zomer '85 ) staat in het 
teken van een uitgebreide informatie
kampanje onder jongeren . Die is vol 
gens ons nodig om de verwarring die 
is ontstaan ~a het regeringsbesluit 
van afgelopen juni, uit de wereld te 
helpen . Het moet voor iedereen duide
lijk worden hoe het besluit precies 
in elkaar zit en wat er misschien nog 
aan te doen valt . Pas dan kunnen we 
aan massale aksies gaan denken. 
Die informatie-kampanje zal nog dit 
najaar van start gaan. Met allerlei 
materiaal willen we zo veel mogelijk 
scholen, universiteiten, kazernes, 
klup- en buurthuizen en bedrijven 
langs ga.an om j ongere.n te informeren . 
Daar naast proberen we natuurlijk zo 
veel mogelijk jongeren te betrekken 
in het uitvoeren van het aksieplan. 
We streven er naar om in i edere 
plaats aktieve JTK groepen van de 
grond te krijgen. De informatie- kam
panje is dus een begin met het voor
bereiden van jongeren op massale ak
sies volgend najaar. (Wat overigens 
niet wil zeggen dat er in tussentijd 
geen kleinschaligere aksies plaats
vinden, integendeel! ) 
In dat kader verklaren we ons ook 
voor het organiseren van een volkspe
tionnement. Niet omdat we denken dat 
alleen een heleboel handtekeningen 

foto Martijn 

FASE2-
In deze fase zal de informatie-kam
panje uiteindelijk haar vruchten moe
ten afwerpe.n: we roepen op tot een. 
landelijke jongerenaktiedag. De rug
gegraat van die aksiedag zal worden 
gevormd door de tweede landelijke 
scholierenstaking tegen de kruisra
ketten. 60.000 scholieren afgelopen 
voorjaar was, als het aan ons ligt, 
nog maar een voorproefje! Door nu al 
het idee van die scholierenstaki.ng 
te propageren; door nu al overal ak
tieve jongerengroepen op te zetten. 
gaan we er van uit dat het mogelijk 
moet zijn om IEDERE school in Neder
land plat te ~eggen! 

-FASE3-
Natuurlijk hopen we dat de vredesbe
weging in staat zal zijn door haar 
aksies de regering/het parlement tot 
een definitief ' NE.E' te dwinge.n . Haar 
mocht men het toch in z'n kop halen 
om te gaan plaatsen, dan zullen we 
na november '85 een nieuwe konferen
sie organiseren om te kijken hoe het 
verder moet met onze strijd . Onder 
andere zullen we dan bespreken hoe 
we er voor gaan zorgen dat de kernwa
pens inzet van d.e verkiezingen van 
'86 gaan worden. En zouden we bij
voorbeeld jongeren kunnen oproepen 

om a l leen op partijen te stemmen die 
zich onvoorwaardeli j k tegen plaatsing 
verklaren . 

niet allee.n .•. . . 

we beseffen donders goed dat jongeren 
alleen de kruisraketten niet tegen 
kunnen houden. Totale inzet van de 
hele vredesbeweging is daarvoor no
dig. Daarom doen we tegelijkertijd 
ook een beroep op de rest van de vre
desbeweging om ons aksieplan te on
dersteunen en zelf ook zo spoedig mo
gelijk konkrete plannen te ontwikke
len . We roepen op om zo spoedig moge
lijk een nieuwe vredes-aktivisten
konferensie te organiseren, waar bin
dende besluiten genomen worden. 
Bovendien zal er op de jongerenkonfe
re.nsie .van 10 november ook een forum 
georganiseerd worden waar de (top van 
) FNV, IKV en PvdA met ons aksieplan 
gekonfronteerd wordt: laat ze maar 
eens duidelijke uitspraken doen over 
hoe zij nou denken dat we verd~r moe
ten! 

Alleen al de diskussie over het ak
sieplan zou iedere jonge vredesakti
vist moeten overtuigen om naar de 
konferensie te komen. Maar ook het 
verdere programma maakt het de moei
te w.aard. Twee jonge Nicaraguanen ko
men vertellen over de strijd in Nica
ragu~ en de ve.rkiezinge.n die daar op 
4 november gehouden worden. Mensen 
van Youth CND (CND is de Engelse vre
desbeweging) komen vertellen over de 
aktiviteiten van de jongerenvredesbe
weging dáár en er zal een in Woens
'drecht gelegerde soldaat komen praten 
over zijn bezwaren tegen kernwapens. 
Tenslotte is er op de konferensie ook 
de mogelijkheid om video's te bekij
ken van onderwerpen die met de vre
desstrijd te maken hebben. 
Iedereen kan tegen de g.eringe vergoe
ding van vijf gulden een gezonde war
me .maaltijd krijgen en ' s avonds 
sluiten we af met een feest. 

Jongeren Tegen Kernwapens . 

JONGEREN-AKS/E. 
plaats: NV-huis, Oude Gracht 245 ~ 

Utrecht ~ 
aanvang: 11 . 30 uur ~ 

Als je van. te voren het ak- ~ 
sieplan (of folders, affiches ~ 
of andere inLormatie) toe- ~ 
gestuurd wilt krijgen, moet ~· ll 
je een briefje sturen naar: ~ 
'Jongeren Tegen Kernwapens' ~ 
In de Betouwstraat 9 ~ 
6511 GA Nijmegen ~ 

fO NOVEMBER ~ 
Sinds de anti-intervensiewee.k in ok
tober '83 bestaan er regelmatige kon
takten tussen Amsterdamse vredesgroe
pe.n en de Latijns- Ameri'ka komitees. 
Verschillende aktiviteiten zijn samen 
georganiseerd. Inmiddels bestaat op 
het Latijns- Amerika Centrum een vre
desgr oep die deze aktiviteiten met 
mensen uit de vredesbeweging draagt . 
Ook op landelijk nivo komt langzamer
hand een goede samenwe.rking tot stand 
tussen de vredesbeweging en de La
·tijns- Amer.ika groepen (met nam~ rond 
Nicaragua). Het is verheugend te zien 
dat velen de dreigende Ameri.kaanse 
intervensie in Midden-Amerika in ver
.band zie.n. met de vredesstrijd bier. 
In het kader van deze gemeenBcbappe
lljke aktiviteiten organiseert het 
samenwerkingsverband Latijns-Amerika 
Beweging/Vredesbeweging een scholi.ng&
avond pver: LATIJNS-AMERIKA , ONDER 
WIENS INVLOEDSSFEER ? , wapenleveran
sies, militaire oefeningen en "wapen
produksie. De relatie tussen Europa 
en Lat~jns-Amerika zal hierbij cen
traal staan. 
Plaats: Latijns-Amerika Centrum, 

Nieuwe Herengracht 29, A'dam 
Datum/tijd: 22 novembe.r , 20 . 00 uur . 
"oewel de scholingsavond· vooral be
doeld is om onze leennis te verdiepen 
hopen we dat er akties uit YOOrtkomen 



t) WOENSDRECHT 

WAT DOEN WE HIER IN DE REGEN? 

Nadat ik even uit Woensdreoht was 
weggeweest, vroeg ik of er die dag 
nog ontruimingen geweest waren. Na 
enig nadenken kreeg ik a~s antwoord: 
"Gisteren wel, maar vandaag niet ge
loof ik, of ja, t .och wel, vanmorgen 
zijn er nog drie benders afgebroken." 
Verslag ui t Woensdrecht, waar de poli• 
tie bi jna dagelijks de onderkomens 
afbreekt, er sinds LenseLINl< gewipt 
is een kol~ege van B&W zLt dat tegen 
kruisraketten is maar vindt dat een 
vredesaksiekamp niet to~aatbaar is 
en waar de winter voot de deur staat. 

BOSIBUNKERVAK. 
Nog steeds zijn er twee kam,Pen in 
Woensdrecht, een in Korteven vlakbij 
de iandingsbaan en een bij de bunker 
aan de Kooyweg. Gemiddeld zijn er 
zo'n tien mensen in beide kampen, 
soms minder (moeilijk!) en soms zijn 
er van die piekdagen met twintig men
sen per kamp. 
De politie in Woensdrecht lijkt niks 
anders te doen te hebben dan met de 
kampen bezig zijn . Vooral aan het 
Bunkervak hebben ze een komplete dag
taak. Sinds 1 oktober komen ze daar 
vrijwel dagelijks benders (hutjes van 
takken, dekens en plastik) afbreken. 
En 1 oktober zelf was helemaal een 
topdag. 
Om half 11 werden we gewekt door zo'n 
twintig agenten met de mededeling dat 
de bunker volgestort zou worden en 
of we effe de spu~len aa.n de kant 
wilden zetten. Nou hadden ze die bun
ker al eens volgestort, maa.r we had
den ' m ongeveer twee meter weer uit
gegraven. 
Onder leiding van Seesing (een soort 
van opperwachtmeester die op promotie 
uit is) werden eerst de tien hutjes 
afgebroken. Het ging er belachelijk 
hard aan toe . Mensen werden wegge
sleept, geslagen en er was zelfs een 
politiehond die er voor moest zorgen 
dat onze huizen ongestoord gesloopt 
konden worden. 
Nadat een ME-bus vol was geladen met 
dekens, plastik en takken werden we 
van het terrein afgesl eept en veertig 
meter verderop achter dranghekken ge
dropt . Een kampbewoner die enkele u
ren later terug kwam van z'n werk en 
het kamp op wou lopen, werd tegen de 
grond gewerkt , geslagen en getrapt. 
Van een afstand konden we toezien hoe 
veertig kerels van de politie, een 
betonbedrijf., de brandweer en gemeen
tewerken bezig waren het gat in de 
bunker vol te storten. Tot 9 uur 's 
avonds was een deel van de Kooiweg 
alleen voor kampbewonersters afgeslo
ten. Door een politie-agent werd let
terlijk gezegd dat 'alleen ~énsen ge
bruik mochten maken van de Kooiweg 
De toegang tot het k.a.mp werd ons ont
zegd omdat er 'ambtshandelingen ver
richt moesten worden'. 
's Avonds bleek wat dat betekende: 
het terrein was één grote blubber
zooi, de spullen van de huiskamer wa
ren in een hoek gesmeten, veel van 

WE DWINGEN RES'PEI(T AF 
Steeds vaker zie je dat mensen na een 
aks ie, eenmaal opgesloten, hard aan
gepakt worden. ·(VVD-bezetting, MIBO
aksie , totaalweigeraars, Woensdrecht) 
Bert wil deze terreur in het vervol
gingsbeleid dmv gezamenlijke aksies 
(bv zwartboek) aanpakken Zijn tel : 
080 - . 555 770 
De.rtig september was de openbare 
verkoop van de basis. Er waren zo ' n 
80 kooplustigen op deze regenachtige 
dag. Op 'zich was het een leuk idee 
om de basis d.m.v. verkoop in één 
dag te laten verdwijnen. Het ontbrak 
ons die dag echter een beetje aan 
konkrete plannen. Ook de Luchtmacht/ 
Bewaking (LBl werkte niet echt leuk 
mee. Zo gauw een groepje de basis 
opliep om rustig uit te zoeken wat 
ze wilden kopen , kwam de LB met knup
pels en honden en arresteerde hen. 
Toch waren er wel groepjes die een 
uur over de basis wandel den en zelfs 
bij de hoo.fdpoort aankwamen om te 
vragen of ze er weer uit mochten. 

de keukenspullen lagen kapot rond de Door de steungroep Groningen was er 
bunker verspreid of waren begraven op 21 oktober een aksie georganiseerd. 
en kollektieve eigendommen waren ge- Bedoeling was de restanten van de ba-
bruikt om de fundering voor het be- sis om te toveren in een schitterend 
tonstorten aan te leggen. openlucht museum (versieren, verven) . 
De dag erna stond in alle kranten dat 'Wijs ' geworden door 30 september 
'de aksievoerders met verfbommetjes stierf het ,\ eze dag van de maresjosee 
hadden gegooid'. Een leugen, wel had- (zowel binnen als buiten de basis), 
den we de benders met verf inge- Luchtmacht Bewaking, stillen en poli-
smeerd zodat de agenten' niet zonder tie. Eén stille moet uit gaan zien 
vieze handen hun 'werk • konden doen . naar een andere baan, want het groep-
En dat er iemand door een hond gebe- je wat hij moest volgen had dat in 
ten was, kwam volgens de krant.1m de gaten zodat de rollen omgedraaid 
'doordat wij te dicht bij die hond ·· werden en hij gevolgd werd. 
kwamen'. Of je zo ' n monster wil gaan ~-is wel wat g.eschilderd _en. derge
aaien.... . I liJke, maar op d1t moment z1et de ba-
Het heeft er een tijd op geleken dat sis · er nog net zo troosteloos uit als 
de politie het Bosvak met rust zou altijd, kwa beton & natodraad. 
laten. Maar helaas, 15 oktober zijn Ook gaan er nog regelmatig mensen de 
ook daar tien (heel goed verstopte) basis op. Voor zomaar een oriënterend 
hutjes afgebroken. wandelingetje, of om wat muren o f 

Afijn, we gaan gewoon door op te bou
wen wat zij kapot maken. Al valt het 
af en toe niet mee •. .. De politie is 
ook bang dat we eens écht .kwaad wor
den, want de avond van de bunkeront
ruiming waren voor alle ramen van het 
politieburo rolluiken neergelaten. 

AKSlES 
Onze meeste tijd gaat zitten in het 
draaiende houden van het kamp. zorgen 
dat er droog hout is om op ~e koken, 
water halen, vuur aanmaken, zorgen 
dat je niet nat regent enzovoorts 
(toen ik een paar dagen in een huis 

was voelde ik me een soort Catweazle 
toen er zomaar warm water uit de 
kraan kwam) . 
Toch zijn er de laatste tijd nog wat 
aks i es geweest, ook om de basis te 
late.n voelen dat we er nog steeds 
zijn. 
Een aantal weken geleden is door Bert 
en Joost de zendmast 36 uur bezet ge
houden. Nadat ze uit zichzelf naar 
beneden zijn gekomen, werden ze door 
de luchtmachtbewaking opgepakt. wat 
niet in de kranten heeft gestaan is 
dat Joost en Bert in de maresjosee
kazerne in Putte .mishandeld zijn. 

landingsbanen te versieren met een 
vredes- of ander teken. 
En elke eerste maandag van de maand, 
als de sirenes loeien, vallen we dood 
voor het gemeentehuis. 

Onze kontakten met de Luchtmachtbewa
king (LB) verlopen wisselend. Het 
hangt een beetje af van de lichting 
wachtlopers. 
In de week dat de VVDM i n de publici
teit bracht dat de soldaten die in 
Woensdrecht moesten wachtlopen be
dreigd (I) werden door vredesaktivis
ten, werden wi j bedreigd door de LB. 
In bet Bosvak waren I.B'ers buiten de 
basis gekomen en zijn mensen gesla
gen. 
Bij de bunker zijn wij twee weken 
lang ' .s nachts lastig gevallen door 
LB ' ers die vanaf de basis stenen, 
vuurwerk en eieren richting bunker 
gooiden en ons nachten lang wakker 
hielden met dom geschreeuw en ge
scheld. 

Ook komt het wel eens voor dat LB'ers 
in hun vrije tijd bij de bunker kof
fie komen drinken en er een redeli j k 
gesprek valt te voeren . 
Maar over 't algemeen zijn we voor 
hun 'kommunisten, kankerwijven en ho
mofielen' . 

De bunker wordt voor de tweede keer volgestort met zand 

Iedere week worden nu 
zowel het bos- als het bunker VAK 
minstens 1 keer ontruimd. Nieuw hier
bij is dat ·de politie nu zelfs de bru
taliteit heeft om de spullen die ze in 
beslag nemen meteen t e vernietigen. 
Rede te meer steun te laten blijken. 
ondanks alles blijven de VAKkers na
tuurlijk onverzettelijk doorgaan. 

TAART 
Toen in Hervormd Nederland stond dat 
W1J graag appeltaart lusten, konden 
wij ons het weekend daarna ongans e
ten aan vijf appélta.arten. 
Buiten taarten, sjokoladepasta, Fran
se kaas, hazelnoot s jokeladerepen en 
W1Jn, hebben we eigenli jk nog meer 
behoefte aan: 
droog hout, grote stukken landbouw
plas tik, dekens, parapluus, water
dichte kisten, gereedschap, kaarsen, 
fakkels en geld (ons gironummer is: 
3332968 tnv Niek van Essen, Vredesak
siekamp Hoogerheide) . 
Daarbuiten is het állerbelangrijkste : 
mensen die langskomen, zomaar een 
uurtje of een paar dagen om mee te 
helpen bouwen en denken over het kamp 
, aksies enzovoorts. Er is altijd van 
alles te doen . En post is ook altijd 
leuk: adres is gewoon 'Vredesaksie
k.amp lloogerheide' . 

corinne. 

MET V·OLLE MAAN NAAR WOENSDRECHT GAAN 
Te beginnen op 8 november wordt voort
aan iedere maand een volle-maan feest 
gegeven door bet VAK; Kom 8 november 
overdag houtsprokkelen voor de wi nter
maanden, s'avonds feest. 

FRANCISKANEN 
Ook de Franciskanen Z1Jn sinds 9 

oktober dakloos . Ze moeste.n nota bene 
plaats maken voor de ME. Momenteel 
hebben ze tijd~ijk onde.rdak in de 
Volksabdij in Ossendrecht. Nog steeds 
gaan ze twee maal per dag naar de 
hoofdpoort van de basis. 
Kort geleden hebben ze een boekje 
uitgegeven: 
UIT HET LOGBOEK VAN 200 DAGEN 
FRANCISKAANSE WACHT IN WOENSDRECHT 
Het kost f9,- en is te bestellen bii 
Franciskaanse Samenwerking, Oude 
Gracht 23, Utrecht, tel. 030 - 319321 

GETUIGENVERHOOR 
Vanwege 5 maanden infiltratie en pro
vokatie is-J.P Gardiner/Wood door men
sen van het VAK voor een getuigenver
hoor opgeroepen. Dit omdat hij de goe
de naam van het kamp had aangetast, de 
hele vredesbeweging poogde te krimina
liseren en om de rol van de BVD boven 
water ·te krijgen. Gardiner verklaarde 
tijdens dit verhoor dat hij in opdracht 
van Amerikaanse autoriteiten naar 
Woensdrecht kwam. Hi j meldde zich b ij 
de Amerikaanse ambassade en werd daar
na benaderd door mensen van de NATO
inlichtingendienst . 
"AanvankeUj k had i k i ed.er>e 14 dagen, 
later> iedere week een ontmoeting met 
~~n van hen. Verder had ik nog een aan
tal teZefoniese kontakt.en. De opdracht 
die ik tijdens mijn eerste kontakt met 
de BVD kreeg, hieLd het vergaren van 
informatie in, omtrent namen en adres
sen van deelnemers aan het kamp, be
zoeken van vergaderingen en hun plan
nen om aksies te voeren . Voorts was 
mijn opdracht om uit t e vinden wie be
reid e>t/of in staat waroen deel t e ne
men aan geweLddadige aksies .Bij het 
even van de opdracht is mij niet ge
zegd dat ik moest prober>en de dee Lne
mers aan het kamp ook medepLichtig t e 



,, VERlETS KA~! ... ~~~~!~ .. t~ 
rein bevj.nden worden we opgepakt. Ar
tikel 13 Wetboek van Straxrecht, wat 
samenscholing ve.rbiedt, wordt tegen 
ons gebruikt. Landelijk is dit arti
kèl afgeschaft, in Uden wordt het mo
menteel weer veelvuldig gebruJ.kt. 

Sinds begin oktober is het vrouwen
verzetskamp weer opnieuw gestart. We 
zitten weer in Volkel, omdat er vol
gens ons een reeële kans bestaat dat 
de kruisraketten hier geplaatst of 
binnen"gevlogen gaan worden. De wegen 
rondom de vliegbasis zijn namelijk 
met een paar meter verbreed, bet oe
fenterrein de Peel is sterk uitge
breid en er zijn hier veel ameriJtaan
se militairen. Door hier weer dage
lijks aanwezig te zijn kunnen we de 
ontwikkelingen in de gaten houden, 
altties voeren, zijn we een permanent 
verzet tegen de basis en de nog 
steeds aanwezige kernkoppen. 

Het opbouwen van het kamp wordt ons 
belet, dagelijks worden we opgepakt 
en gearresteerd. We gaan één of twee 
~al per dag op het terrein tegenover 
de hoofdpoort van de vliegbasis (oude 
kamp) . Di t voormalig openbaar ter
rein is na de ontruiming van 25 juni 
afgezet met prikkeldraad en dmv arti
kel 461 verboden toegang verklaard. 
Op grond hiervan werden we in het be
gin opgepakt. be dag van de oprich
ting werden we met z'n twintigen ge
arresteerd. Na het opmaken van het 
procesverbaal werden we weer vrij ge
laten. Met 3 engelse vrouwen is een 
smerig spelletje gespeeld. Geisoleerd 
van elka.ar hebben zij nog 4 dagen in 
politiecellen vastgezeten. Met machti
ging van het ministerie van justitie 
gaf de burgermeester het bevel tot 
uitzetting. Tegen de vrouwen werd 
niets verteld. Ondanks dat de tieltets 
al gekocht waren ging het plannetje 
niet door . In d.e pers werd er over 
geschreven en ook zouden er kamervra
gen gesteld gaan worden. Tevens span
de onze advokate in naam van de 3 en
gelsen een kort geding aan. 
De vrouwen zijn uiteindelijk onder 
m.eldingsplicht vrijgelaten. 

GAiDINEi 
Zaten worden of deel- te Zaten nemen 
aan aZZerl~i: gewe~ige aksies . Echt
er voor het uitvoer>en van de opdracht 
om na te gaan wie bereid en/of in 
staat waren. Of!/ aan gewe~ige aksies. 
deel te nemen_, moet men~ mijn me

rling· trachten geweUldadigeaksies te 
organi.seren, omdat men anderos ·niet 
achter de bereidheid van iemand daar>
toe komt. 11 

Over de door hem gestolen granaten in 
Belgié verklaarde Gardiner dat hij ze 
volgens afspraak overhandigde aan zijn 
kontaktpersoon "Hans" . 
" •.. maar de vol-gende dm,; bZeek dat ik 
.dertien granaten was vergeten. Ik heb 
dit gemel-d aan mijn BVD-kontakt die 
zei: 'Behoud de granaten, laat ze zien 
aan mensen_, probeer na te gaan wie in 
staat en ber>eid is daaro borrmen van te 
maken. ' In het kamp te Woensdroech't 
hftb ik onder andere Van Essen benaderd 
hem de granaten getoond en hem ge
roagd of hij iemand wist die van de 
ekspZosiet>en in die groanaten borrrnen 
kon maken. Wat Van Essen miJ toen pr>e
cies heeft geantwoord wee1; ik niet 
meer, maar in ieder geval was zijn 
houding .niet gewe~ig en reageerde 
hij geheel negatief op mijn suggesties" · 

Bij het oppakken wordt steeds valter 
hardhandig opgetreden. Er wórdt al 
lang niet meer gesommeerd, maar ge
roepen 'daar gaan we weer'. Ze slepen 
ons vaak aan een arm weg, proberen 
vingers te breken, trekken aan sjaals 
zodat je bijna stikt. Eén van bun 
laatste truitjes is je op zwakke plek
ken ac.hter de oren drukken, zodat je 
duizelig wordten uren koppijn bli'jxt 
houden. 

Om maar zoveel mogelijk wetten en re
geltjes tegen ons te kunnen hanteren 
is er onlangs een nieuwe bepaling ge
maakt.(door burgermeester, officier 
van justitie en openbaar ministerie) 
Deze bepaling houdt in dat vrouwen 
die zich inzetten voor het kamp zic.h 
niet in een straal van 3 km. rondom 
de "vliegbasi.s Volkel mogen bevinden. 
Hierdoor .kunnen we zelfs al winkelend 
·in het centrum van Uden gearresteerd 
worden . Regelrechte diskriminatie, 
omdat het persoonsgericht is. 
we hebbe.n sterk het idee dat er een 
beleid van hogerhand is om het opzet
ten van vrèdeskampen te voorkomen. 
Het is duidelijk dat politiek Den 
Haag en de militaire top niet gediend 
zijn van ons verzet. 

We zijn hier met verschil
lende vrouwen in Volkel! OOk al is 
het kamp niet altijd zichtbaar aanwe
zig, het vrouwenverzetskamp leeft 1 I I 
Morele en financiële. steun, maar 
vooral vrouwenkracht, hebben we hard 
nodig. 
Meer info : 04132 - 623380 
Bank rek: 15.4929.441 Rabo VOLKEL 
Giro bank: 1097026 tnv ge verzeteltamp 

ZOLANG WE WEGGESLEURD WORDEN 
DOOR HET MILITAIRE SIESTEEM 
ZIJN WE NIET KLAAR MET ONZE STRIJD 

Ga.rdiner heeft in feite maar weinig , 
gezegd in het ge'tuigerwerhoor, hoewel 
·hij. veel aan het ~oord is geweest. 
OOk heeft .hij ni~t altijd de waarheid 
gesproken, zoals bv. over de grana~en 
die hij •verqeten' was. Toch is er 
voldoende boven gekomen. Vooral is 
.de verklaring van Gardiner dat hij 
wel degelijk opdrachten van de BVD 
heeft gehad·, van belanq. En. dat ter
wijl een aantal jaren gelden van 
Thijn, toen nog minister van binnen
landse zaken, heeft verzekerd dat 
de BVD niet in de vredesbeweging zou 
Infiltreren. Inmiddels weten· we wel 
beter. 

Er is voldoende om een proces tegen 
de sta.at aan te spannen. 
Tot voor kort had de staat zelf nog 
de gelegenheid om getuigen op te roe
pen, maar daar is geen gebruik van 
gemaakt. Nu kan het VAK de BVD en 
het Ministerie van Binnenlandse Zaken 
dagvaarden. De:r:e zullen aangeklaagd 
worden omdat ze onrechtmatig gehan
deld hebben doo'r iemand in het ·kamp 
te laten infiltreren. Daarmee hebben 
ze het kamp in een kwaad daglicht 
willen stellen. 

ONKRUIT 

HAAL HET LEGER LEGER ' • 
In de nacht uan 4 op 5 oktober hebben 
twee ,groepen van Onkruit en Haal het 
Zegel' l-eger het pl-an om in te breken 
in zgn. MIBO-Zoodsen in A Zphen a/d 
Rijn en Dubbeldam. 
MIBO's zijn enorome Zoodsen waarin al
ZerZei medies materoiaaZ ligt opgesl-a
gen om gebruikt te woroden in een oor
log. (MIBO = MateriaaZvöorziening In 
Biezonderoe omstandigheden.) 
Het doeZ van de aktie is om spul-Zen 
mee te nemen en op te sturen raar 
Zanden in de Je wereld_, waar' ze beter> 
gebruikt kunnen worden. Ook wordt met 
deze aktie de aandacht gevestigd op 
de oorlogevoorbereidingen van de rege
ring. 
AZ eerodero zijn dergelijke akties uit
gevoerd en gesl-aagd. Medicijnen en 
apparatuur die toen zijn meegenomen 
zijn inmiddels verozonden en woroden 
nu in ·een aantal 3e were Zd Zanden zin
vol, gebruikt. Hier Zagen ze toch maar 
weg te rotten_,zoals een beheerder> van 
een van de MIBO's zelf eens opmerokte. 
Ditmaal gaat er van aZles mis. De ak
tie in A Zphen a/d Rijn gaat rtiet dOor. 
Van te voren was al duidel-ijk dat hij 
~as uitgeZekt. In Dubbeldam gaat all-es 
goed totdat de spulZen ingeladen zijn 
en de bus wiZ wegrijden. Ineens wemelt 
het van de politie. Ook deze aktie 
bZijkt uitgel-ekt te zijn. Iederoeen 
probeert te ontsnappen. 6 mensen -lukt 
dit niet en worden gearresteerd. Op 
verdenking van diefstal- met behuZp van 
broaak woroden ze opgesloten in ceZl?,n 
op het politieburoo in Dorodroecht. 

MIBO's, WAT ZIJN DAT? 

In de MIBO's (op 36 plaats~n in ons 
land zijn ero magazi,jnen) Z-z.gt al_J,er
lei medies materiaal opgesl-agen: 
noodbedden, verband_, medicijnen, chi
rurgiese sets, anaestesie- setjes_, 
noodbis~ie; beenspal-ken, spuiten_, 
injUusmateriaal_, waterzakken, voorge
poede~e Zijkenzakken, noodaggrega1;en 
_, amputatiemat;eriaa Z_, strçi:'tingsapP.a
roatuuro enzovoorts. 
Dit materiaal i~ o:pgesZagen om in 
tijden van oorlog(sdreiging) vooPdat 
de bom val-t en ero dus nog tijd is
ziekenhuizen mee te bevool'Z'aden en/ 
of noodziekenhuizen mee in te richten. 
Deze MIBD-magazijnen zijn rond 1958 
(tijdens de koude oorlog) opgezet in 
het kader> van de Civiele Verodediging. 
Ze vallen onder het ministel'ie van 
WVC, niet onder defensie dus . 
Civiele Verdediging heeft betroekking 
op een aantal 'niet-militaire' maat
regelen en voorzieningen bedoeld om 
in tijden van ~orZog(sdreiging) de 
maatschappij door> te Zaten draaien 
en de b'UZ'gerij te l:?eschern~en. Dit 
moet je een veil-ig gevoel getlen, 
terwijl het plannen zijn die een 
oorlog juist mogelijk maken. 
Bovendien schept het de il-lusie dat 
een oor-Zog nog te over>ZePen zou zijn_, 
terwijl- iederoe t~oZgende oorZog hiel' 
een kernoorZog zal zijn, waarna Ze
ven niet meer> mogeU;]k is. 
Voor alle sektoren in de maatschap
pij (gezondheidszorg, havenE~, ver
voer>_, arl?eidsinzet, 11oedsel_, ener
gievoorziening_, financieën) zijn al
zul-ke voor>zorgsmaatroegelen opgesteld, 
zoals is gebteken uit dokwnenten·die 
eel'der door Onkruit zijn buitge
maakt. 
Er zijn bovendien Zijsten van te t'Or
deroen voe1•tuigen, vrouzcJen t.lorden ge
worven om 'vrijwiUig' slachtoffers 
van een oorolog te hel-pen en er zijn 
Zijsten van scholen, bejaardentehui
zen en andere gebow..1en die ge1)0l'derd 
woroden voor bijvool'beeld noodzieken
huizen. 
Ook zijn in dokumenten . lijsten gevon
den met aelek8iekrite'Pia voor "'elke 
g~cJonden geholpen moeten worden en 
welke moeten sterven. In de koe!ceZ
len van MIBO 's bevonden zich opiaten 
en ZIJal'e s Zaap- en vel'dovingsmid.de
Zen die in hun onderlinge kombinat~e 
een middel kunnen vorn~en om niet te 
behandelen gewonden versneld te Za
ten sterven. 

Een aksie tegen MIEO's is een aksie 
tegen oorlogsvoorbereidingen • Vool't
durend worodt beweerd dàt MIBO 's 
vooroaZ zijn voor vredesrampen. Het is 
mooi meegenomen dat ze daar eventueel 

ook~eZ eens vool' gebrouikt kunnen 
worden, maar dat is niet hun hoof(fbe
stermring. Bet hoofd van de MIRO'a op 
WVC zegt duidelijk: "De taak van on
ze afdeling is het strukturéren en 
kolJrdineren van alles wat in de sek
tor volksgezondheid betrekking heeft 
op oorZogsomstandigheden." 

De mediese spul-Zen die in de MIBO'a 
Uggen kunnen veel beter gebruikt 
worden el-ders in de wereld, waar men
sen ze hard nodig hebben. Hier ligt 
aZ.Zes maal' weg te rotten_, zoa'ls de 
beheerder van een van de MIEO's zelfs 
eens zei . 
De medicijnen en apparatuur die door> 
vorige aksies in Derde Wereld Zanden 
terecht is gekomen zou je direkte 
ontwikkelingshulp_, betaald uit de Ne
dertandse oorlogsvoorobereiding, kun
nen noemen. Ontwikkel-ingshulp die in 
dit geval- niet wordt gegeven om de 
be~en van het eigen bedrijfsleven 
te dienen. 
NA DE AK'I'IE 

AZ 7 keer> hebben anti-miUtal'istiese 
groepen ingebroken in MIBO 18 . Twee 
keer> zijn hierbij mensen opgepakt. Be
gin dit jaar wel'den in Hoogwoud 5 men
sen geal'l'esteerd toen ze op de terug-. 
weg waren. Ze weroden 4 dagen vastge
houden. Op 1 oktober> was hun proces, 
mulaks dat ze uitstel, hadden gev'f'aagd 
omdat hun advokaten op vakantie waren, 

Ze kroegen een {3traf van 3 weken on
VOf?Z'I.IXlarde Zi;jk. 
De '6 van Dordrecht', die vorige 
maand bij Dubbeldam we~n gearroest 
teerd, weroden na 4 dagen politieceZ 
versproeid over het hele Zand. Zo werd 
het voor hun advokaten en voor ande-. 
r>en die ze wilden ondePsteunen bv. 
door zwaai-akties, moeiliJ~ero gemaqkt. 

Buiten de bajes ging de strijd natuuro
lijk toch ook door>. Uit solidariteit 
we.rod het BB kantoo:rr in Amsterdam voor 
1~ uuro door zo'n 50 ménsen b~zet.Er 
werden zwaaiakties gehouden en op 17 
oktober> was een q lokkade van het ge
rechtsgebouw in Dord!'echt. De rechter 
zou daar die dag een uitspraak doen 
over> de eis van de Officier> van Justi
tie om hun voor>al'l'est tot 30 dagen te 
verlengen_, vanwege de 'kans op herha
ling'. 

Ondanks de korote voorobereidingstijd en 
het vroege tijdstip kwamen el' zo'n 
500 mensen uit all.e hoeken van het 
land voor> de blokkade. De 6 arroestan
ten 'b Zeken aZ de avond tevoroen naar> 
het gerechtsgebouw over>gebracht te 
zijn . Toch werden aZ7..e ingangen ge
b1.okkeerd, ook ale protest tegen h'et 
Zange vooral'l'est. Na ongeveer een 
uw:· we1Yi iedereen bij de hoofdin-
gang keihard weggesZagen door de ME. 
Gevol-g: veel bulten, bloederige hoof
den, blauwe plekken, verstuikte voe
ten en een opgefokte sfeer> . .Dat ter
wijl de blokkade geheel vreedzaam ver
Ziep. 
Wel komen diezelfde dag de 6 zowaar 
vl'ij. Na 13 dagen vastgehouden te zijn. 
Dat was wel feest. 
'De rechters volgden niet .de redene
l'ing van de Officier van Justitie_, 
die 'kans op herhal-ing' vaststel-de op
·grond van uitspraken van anti-milita
risten dat éen MIBO aktie nog wel-
eens mocht gebeuroen. Maar> geen van de 
arl'estanten was eerder voor> diefstal 
met braak gepak~ De advokaten trokken 
dan ook fel van Zeer> tegen de redene
ring van de officier van jus ti tie. In 
NederZand woroden mensen nl. als indivi
'duen en op g~nd van hun daden verooro
deeZd en niet omda't ze deel uitmaken 
•uzh een bepaaZde groep of bepaalde 
denkbeel-den J1ebben . Ook mogen verdach
ten vlg. de Hoge Raad niet in vo0l'ar-
7'est l.J)Orden gehouden om anderen af te 
sch'Pikken. 
Door de pub Uciteit en de akties van 
de mensen buiten, de goeie pleidooien 
van de advokaten en het feit 'dat de 
rechteros gevoelig bZeken voor arogumen
ten zijn de a't'l'estanten vl'ij gelaten. 
op 8 november> is hun pl'Oces, weer> in 
·Dordrecht. 
IntWJsen Zigt ero nog voor miljoenen 
te verpieteren in aZ die MIBO magazij
nen_, te wachten op een oorlog_, alsof 
er dan nog zoveel te helpen valt als 
de bom geval Zen is. Mar ·a 



Begin januari in 
trecht een konferensie over burger
lijke ongehoorzaamheid plaats. Deze 
konferensie is bedoeld als stap tot 
een massale aksiekampanje. Op dit mo
ment, met een verdekt plaatsingsbe
sluit en een bedrieglijke leiding van 
de vredesbeweging, is het meer dan 
ooit tijd om tot een dergelijk initi
atief over te gaan. 
Tegelijkertijd vinden overal in de 
vredesbeweging bijeenkomsten plaats 
over dit thema. Op 10 november aan
staande organiseren de Jongeren een 
aksiekonferensie (zie pagina 5 van 
dit nummer) . In Den Haag zijn reeds 
een tweetal bijeenkomsten geweest van 
plaatselijke vredesgroepen, in de re
gio Velp, Zutphen heeft een regionale 
bijeenkomst plaatsgevonden. In Rot
terdam is voor 12 december een konfe
rensie georganiseerd. 

Deze konferensies zijn weer een her
nieuwd begin na de lange stilte die 
op bet ·plaatsingsbesluit deze zomer 
is gevolgd. 

KONFERE.NTIE 

Vanuit het LONK (Landelijk Overleg 
Non-Kooperatie), is het initiatief 
gekomen om een landelijke konferensie 
te organiseren over burgerlijke onge
hoorz~amhtüd en non-kooperatie. Be
halve door het LONK wordt de konfe
rensie voorbereid door aktivisten van 
het Platform Den Haag en dat van Rot
terdam, Betaal Niet Mee, de Vredesak
tiekrant, het Platform van Radikale 
Vredesgroepen en Vrouwen voor Vrede-. 
Voorts is er een toezegging van het 
Centrum voor Geweldloze Weerbaarheid. 
Waarschijnlijk verschijnt in december 
een speciale konferensie-map ter voo~ 
bereiding op de diskussies op de kon
ferensie zelf. Oe Vredesaktiekrant 
zal voor haar abonnees en versprei
dingsgroepen zorgen voor uitvoerige 
berichtgeving rond de konferensie. 

op de konferensie komen de volgende 
onderwerpen aan de orde: 
- Kritiese evaluatie van de strijd 

anti-militaristen .nemen de kop van de 21 nov. •ai. demo in A' dam over 

liWifiW 

Rhedens Anti. -kernwapen groep is za
terdag 27 oktober bijeen geweest. 
Een zestig tal mensen uit de regio 
hebben zich gebogen o"ler de vraag 
hoe verder. 
In tegenstelling tot de onduidelijk
heid elders, bestond er in Gelderland 
ee.nsgezindheid om ook dit jaar akties 
blijven voeren tegen de dreigende 
plaatsing van kruisraketten. Vooraf 
hebben de deelnemers/sters van de 
bijeenkomst een lijst ingevuld met 
onderwerpen waar zij over wilden dis
Rusiären . zo zijn er een 8- tal onder
werpen aan de orde gekomen. Oaar on
dernie.t het volkspet i tionement. Duide
lijk is echter wel dat ook Rhedens 
aktiegroep instemt met het voorstel 
a.ls daartoe wordt besloten. Juist 
in een regio als Rheden kan dit een 
zinvolle aktie zijn, zo redeneert 
men. 
Het komend· jaar zal Rheden en omge
v1ng zich storten op het Betaal niet 
Mee akt~e, bezettingen , gemeenteraad
akties, geweldioze wee.rbaarheid en 
blokkades. Ook zal er een tentoonster 
ling opgezet worden rond 40 jaar Hiro·
schima, in augustus 85. 

DE VREDESAKTIEKRANT STELT HET ZEER 
OP PRIJS ALS LOKALE EN REGIONALE VRE
DES AKTIEGROEPEN BERICHTEN OVER HUN 
PLANNEN EN AKTIES. BELANGRIJK OM OP 
HOOGTE TE BLIJVEN WAT ER 11LAATS VINDT 
IN HET LAND , BELANGRIJK OOK VOOR AN
DERE VREDESAKTIEGROEPEN . 
HET IS DE VREDESAKTIEKRANT VEEL AAN 

Plaatselijk zal er aktie gevoerd word 
en op het gemeentelijke Rampenplan 
en het schuilkelder-beleid. Daarnaast 
zal kontakt op genomen worden met 
de zustergemeente in Duitsland, Brok
dorf, om gezamelijk strijd te voeren 
tegen kruisraketten en pershings. 

Zaterdag, 22 oktober, vond er in Den
Haag een bijeenkomst plaats. Opkomst 
50 mensen. De akti visten in Den-Haag 
stellen zich ac,hter het volkspetitio
nement in het voorjaar. Deze aktie 
kan als opstapje dienen voor een mas
sale demonstratie in het najaar van 
'85. Vèrder was de stemming dat de 
armen uit de mouwen moeten. Bet KKN 
moet het onderlinge gekibbel laten 
en met konkrete voorstellen komen. 
Bijvoorbeeld door een aktivistendag 
te organiseren. 
Voor 29 ok.tober heeft het Haagse plat-
form een 24 uurs wáke georganiseerd. 
Dan is het een jaar geleden dat meer 
dan een half miljoen mensen DenHaag 
vreedzaam · hebben bezet. Er zullen 
op het binnenhof 550 kruizen geplaatst 
worden. Voor elke 1009 een kruis. 

GELEGEN OM JUIST NU DISKUSSIE EN IDEE 
EN MIDDELS f'UBLIKATIES IN DE KRANT, 
DOOR TE GEVEN. 
VOOR BERICHTEN: POSTBUS 11347, 1001 
GH AMSTERDAM. 
OOK GAAN REDAKTIELEDEN VAN OE KRANT 
VEEL VREDESGROEPEN LANGS OM TE PRATEN 
EN TE DISKOSSIEREN 1 OF ZOMAAR VOOR 
EEN GESPREK: TEL 020 - 622348. 

tegen plaatsing van kruisraketten. 
Dit gebeurt onder het motto da.t el
ke fout de moeder van het sukses 
is. 

- Aksiestrategte. Welke aksiestrate
gie ·gaat de vredesbeweging ontwik
kelen? Stapsgewijs moeten we de 
druk op het kabinet verhogen. Daar
bij zullen we zeker rekening moeten 
houden met reeds lopende aksies, 

. zoals Betaal Niet Mee en het proces 
dat tegen de staat gevoerd gaat 

worden. Maar natuurlijk ook met 
een aksie als de volkspetitie. Een 
centrale vraag hierin is welk ant
woord wij hebben . op een volkspeti
tie in het voorjaar van 1 85 en welk 
antwoord op een volkspetitie in 

het najaar van '85. 
- Burgerlijke ongehoorzaamheid. Dit 

thema is reeds door velen afgewezen 
en door professoren en sociaal-de
mokratiese politici gedefinieerd 
op een manier waarop het verzet ge
kanaliseerd en geïndividualiseerd 
wordt, en daarmee van haar kracht 
ontdaan. 

- De Plutonium Maatschappij . Onder 
deze naam komt de relatie tussen 
kernenergie en kernwapens aan de 
orde. Binnenkort zal het kabinet 
.beslissen over de bouw van een aan
tal 'nieuwe kerncentrales. Nederland 
mag in de vëiart der volkeren niet 
uit de bocht vliegen. Aan de konfe
rensie de vraag: Kunnen de vredes
beweging en de anti-kernenergie be-

weging elkaar wederzijds verster
ken en ondersteunen? Hoe krijgt de
ze ondersteuning vorm en op welke 
momenten? 

BONK-KONFERENTIE 

Voorts wordt tijdens de konferensie 
.de wenselijkheid van een nieuw QP te 
zetten samenwerkingsverband van Bur
gerlijke Ongehoorzaamheid en Non-Koö
peratie ( 1 BONK •) besproken. In welke 
vorm en met welke ' status 1 is zo • n 
samenwerkingsverband haalbaar? Kunnen 
we tijdens de konferensie met betrek
king tot de aksie.kampanje tot afspra
ken komen, en hoe kan een 'BONK 1 een 
bijdrage aan die kampanje leveren? 

De konferensie in januari '85 zal ze
ker vuurwerk gaan opleveren. Er moet 
echter nog veel prakt.ies werk ver
richt worden. zo zal er binnenkort 
een sekretariaat opgezet worden en 
moet de konferensiemap zo massaal mo
gelijk verspreid worden. Voor alle 
taken, ook op de dag zelf, zijn veel 
aktieve mensen nodig. OOk financieel 
is ondersteuning geboden. 
Indien er lokaal of regionaal aksie
plannen uitgedacht zijn; schroom niet 
en stuur ze op. 
Voor meer informatie: Frans 
teren, Veenendaalplein 62, 
Amsterda.m, 

of 

van Kes-
1106 CP 

Hans Krikke, le van der Hel~tstraat 
58 lhoog, 1072 XN Amsterdam, 

voorlopig gironummer: 
3191118. R Krikke OVV BONK 

Mensen en groepen die nu al zeker we
ten dat ze een aantal eksemplaren van 
de konferensiemap willen ontvangen, 
stuur even een briefje. 

PROCES TEGEN DE STAAT 
De Nederlandse regering heeft beslo
ten kruisraketten te plaatsen in Ne
derland, voor het geval aa.n bepaalde 
voorwaarden niet wordt voldaan. De 
regering heeft .bij monde van minis
ter-president Lubbers verklaard, dat 
deze ook gebruikt kunnen worden. Oe 
beslissing daarover zal worden geno
men door de president van de Verenig
de Staten. De p~aatsing van en de 
beslissingsbevoegdheid over de kruis
raketten zal in een verdrag met de 
VS geregeld worden. 
Eventuele plaatsing wordt door de 
eisers strijdig geacht met het inter
nationale recht. Het internationale 
recht is een bouwwerk van verdragen, 
gewoonterecht, fundamentele rechtsbe
ginselen, jurisprudensie (zoals Neu
renberg) en bijvoorbeeld resoluties 
van de Verenigde Naties. 
Kruisraketten worden niet met name 
genoemd in één van deze regels, voor 
een deel ook omdat het een nieuw wa
pen is. Er worden echter wel regels 
gegeven waaraan (het gebruik van) 
wapens moeten voldoen. Zo is het ver
boden om wapens in te zetten die: 
- geen onderscheid maken tussen com

battanten en non-combattanten (on
geveer: militairen en burgers); 
onnodig leed veroorzaken; 

- geen onderscheid maken tussen mili
taire- en burgerdoelen, zoals scho
len, kerken, ziekenhuizen, kulture
le objekten en woningen; 

- giftig of vergiftigd zijn of soort
gelijke effekten hebben; 

- in feite tevens een aanval op neu-
trale landen betekenen. 

Het onderzoek heeft aangetoond dat 
kruisraketten niet aan deze normen 
kunnen voldoen en derhalve verboden 
zijn. 
Oe rechtsregels zijn onder andere 
vastgelegd in: 

de Ve~klaring van St.Petersburg 
in 1868; 

- het Landoorlogregelement va.n 1907 
(Haagse Conventie, waarin o.a. de 
1 De Martens-Clausule 1 die ook wa
pens en misdaden die niet ekspli
ciet genoemd werden onder het oor·
logsrecht brengt) ; 

- het Gas-protocol van 1925; 
de Genocide-conventie van 1948; 

- de beginselen van Neurenberg en 
Tokio; 

- het Rode Kruisprotocol (1) van 1977 
- diverse resoluties van de Verenigde 

Naties. 

Op grond van het In'ternationale recht 
moet worden gekonkludeerd dat kruis
raketten verboden Z1Jn. De normen 
waarop de stichting zich beroept zijn 
dwingend van aard en kunnen niet door 
een · te sluiten Verdrag met goedkeu
ringsrecht opzij worden gezet. Dit 
geldt niet alleen voor het gebruik, 
maar ook voor de plaatsing van kruis
raketten. Tegenover alle eisers (kin
deren, volwassenen, medici, militai
ren, mannen, vrouwen, kortom iedereen 
is het plaatsen van kruisraketten 
onrechtmatig. 

Het proces zal als volgt verlopen: 
Schriftelijk: 
Dagvaarding (wordt op 21 november 

uitgebracht) 
Konklusie van Antwoord (verweer van 

de Staat) 

Konklusie van Repliek (door de advo-
katen) 

Konklusie van Dupliek (de Staat) 

Mondeling en openbaar: 
Pleidooien 

Vonnis (naar verwachting november 
1985). 
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De VREDESAKTIEKRANT plaatst hieron
der een door Wil Gevers bewerkt arti
kel uit 'Le Monde Diplomatique' van 
april '84. Dit artikel gaat over de 
tegenstellingen die er bestaan tussen 
de westerse landen. En over de tegen
gestelde belangen binnen de amerikaan 
se top van de samenleving. 
We plaatsen dit artikel omdat het 
zeer belangwekkend is. We hebben ech
ter een kanttekening. Ten eerste is 
het zeer benopt om dergelijke materie 
inzichtelijk te maken. Daarnaast blij 
ven een aantal vragen onbeantwoord. 
Bijvoorbeeld waarin nu de tegenstel
lingen liggen binnen het amerikaanse 
kapitaal. Hoe deze zich verhouden 
tot de Sovjet Unie. En hoe het Europe 
se kapitaal zich verhoudt tot Amerika 
respectievelijk tot de Sovjet Unie. 
Toegegeven,dit vergt aparte artikelen 
en misschien komen die nog eens. 

We hopen dat de stellingen en vragen 
de lezersjessen zullen stimuleren 

zelf in de pen te klimmen. We hou
den ons voor aanvullingen en opmerk
ingen ten alle tijde gereed en aanbe
volen. 

TE~ENSTELLINGEN IN DE K~PIT~LISTIES 

De westerse kapitalistiese maatschap
pijen worden geteisterd door een po
litiek ekonomiese krisis. Deze krisis 
is eigen aan het kapitalisties sys
teem. Door de verscherping van de 
concurrentie tussen de verschillende 
kapitalistiese machtsblokken worden 
de tegenstellingen vergroot. 
De VS zijn sinds de Tweede Wereldoor
log de grootste macht in de wereld. 
Vanaf het eind van de jaren '60 is 
haar overheersing in verval. Wat zijn 
daarvan de oorzaken? 
De Sowjet Unie wordt door Chamsol 
niet als direkte bedreiging gezien 
voor de Amerikaanse belangen. De Sov
jet Unie behaalt slechts beperkte 
politieke en militaire successen en 
voorziet vanuit politiek militaire 
oogpunt juist in de onmisbare recht
vaardiging van de Amerikaanse over
heersing op de andere Westerse mach
ten. 
Ook de landen in de Derde Wereld zijn 
niet in de eerste plaats bedreigend 
voor de Amerikaanse wereldoverheer
sing. De grootste bedreiging gaat 
uit van de overige ontwikkelde kapi
talistiese landen. Zij raken de ge
voelige snaar bij de verschillende 
kapitaalsgroepen in Amerika. Zij ko
men aan de winsten van de Amerikaanse 
kapitalisten. De VS voelt zich vanaf 
het begin van de jaren zeventig be
dreigd door de industriële ontwikke
ling in West Europa en Japan. De be
langhebbenden in de VS echter zetten 
alles op alles om hun eigen politieke 
en ekonomiese belangen te versterken, 
ten koste van de 'bondgenoten.' 
Extra ingewikkeld wordt de situatie 
als blijkt dat we te maken hebben 
met twee elkaar bekonkurrerende kapi
taalsgroepen in de VS zelf. Deze 
groepen houden er ook afwijkende me
ningen over de internationale poli
tiek op na. Aan de ene kant treffen 
we het Pentagon (minister Weinberger) 
en het Witte Huis (Reagan) aan en 
aan de andere kant het traditionele 
establishment en zakenmilieus. Als 
de eersten erg ver gaan in hun 
agressie tegen Moskou dan zullen de 
anderen -die niets te winnen hebben 
bij een anti Sowjet oorlog- op de 
rem trappen. Als de eersten wapens 
willen verkopen aan de Arabiese lan
den en landen in het Midden Oosten 
als basis zien tegen de Sovjet Unie, 
willen de anderen niets liever dan 
'beperkte' regionale konflikten om 
van tijd tot tijd Europa en Japan 
uit hun evenwicht te brengen. De za
kenmilieus, die vertegenwoordigd wor
den door minister van buitenlandse 
zaken Schultz denken de gebeurtenis
sen voldoende onder kontrole te heb
ben. Vooralsnog gebruiken ze Reagan 
en Weinberger als boemannen in hun 
strategie van het opvoeren van de 
spanningen op verschillende plaatsen 

in de wereld. 
Het is deze intern Amerikaanse span
ning die kan leideli, tot een tegen
strijdige politiek die de rest van 
de wereld moet verdragen. 
De spanning moest de laatste jaren 
gevoed blijven worden. Nieuwe schan
dalen, nieuwe verdachtmakingen,nieuwe 
kommunistiese gruwelijkheden die aan 
de kaak gesteld werden: Polen. De 
boykot van de Olympiese spelen in 
Moskou in 1980 n.a.v. de Afghaanse 
kwestie. Het graanembargo. De Bul
gaarse betrokkenheid bij de aanslag 
op de Paus. Het neerschieten van een 
Koreaanse lijntoestel door de Sovjet 
Unie. ( Het toestel werd door de VS 
gebruikt om inlichtingen te verkrij
gen over de zeker in werking tredende 
Russiese militaire alarmfasen.) De 
steun van de Sovjet Unie aan het 'in
ternationaal terrorisme.' 

Voor deze spanning is het goed om 
een echte havik 
in het Witte Huis te hebben. Deze 
maakt tevens gebruik van het kapitaal 
dat door de oorlogsdreiging bijeen 
is gebracht in de VS (door middel 
van kapitaalinvoer vanuit de rest 
van wereld ) .. om een oorlog voor 
te bereiden. Reagan financiert alle 
typen wapens, ook de verouderde, die 
door de Dernokraten o .1. v. Carter in 
de la gestopt waren. Voorbeeld hier
van is de B-1 bommenwerper. Volgens 
Le Monde Diplomatique bestudeert het 
Pentagon de mogelijkheid om 60% van 
de Amerikaanse ekonomie voor het le
ger te laten werken. Of het Witte 
Huis van de militaire macht gebruik 
zal maken hangt van de omstandigheden 
af. Het belangrijkste voor de VS is, 
dat deze macht opgebouwd wordt. Alles 
wat de VS aan middelen bezit wordt 
gebruikt in de strijd tegen het 'rijk 
van het kwaad. ' Ter rechtvaardiging 
worden onderhandelingen gevoerd. Het 
is echter nooit de bedoeling van het 
Witte Huis geweest dat deze onderhan
delingen serieus resultaat zouden 
opleveren. Het hoofd van de Ameri
kaanse delegatie, Paul Ni tze, heeft 
Reagan eens verteld, dat zijn voor
stellen absoluut onakseptabel waren 
voor de Sovjet Unie. Reagan zou ge
antwoord hebben: "Je hoeft alleen 
maar tegen de Russen te zeggen, dat 
je werkt voor een onhandelbare bas
taard (one tough son of a bitch, Time· 
5 december 1983)." 
De onderhandelingen zijn bedoeld als 
rookgordijn voor de verdergaande be
wapening. Het plaatsen van de middel
lange afstandsraketten is hiervan 
nog maar een voorbeeldje. Met de in 
West Duitsland opgestelde Pershing 
II raketten kunnen in een tijdsbestek 
van enkele minuten de militaire com
mandoposten van de Sovjet Unie worden 
vernietigd .. Het nieuwe Star Wars pro
gramma moet ervoor zorgdragen dat 
de VS gevrij~aard wordt van een kern
aanval. Een exclusief Amerikaans af
weerschild, wat garanderen moet dat 
de oorlog tot Europa 'beperkt' blijft. 
Dat dit de Amerikaanse macht over 
West Europa vergroot behoeft geen 
betoog. In de militaire hoofdkwartie-

ren in de VS is de laatste jaren ge
werkt aan een nieuwe strategie die 
de Amerikaanse · wereldoverheersing 
moet vergroten. De Airland Battle 
strategie sluit de aanval uitdrukke
lijk niet uit. Het Amerikaanse leger 
gebruikt deze strategie niet slechts 
voor de NAVO gebieden maar met name 
ook voor het Midden Oosten en Korea. 
EKONOMIESE ACHTERGRONDEN. 

Sinds 1971 moedigt de VS in het ge
heim de verhogingen van de olieprijs 
aan. In 1973-'74 speelden ze daarin 
een beslissende rol en wel om de eko
nomiese konkurrentie van Japan en 
Europa een slag toe te brengen. Hier 
kon de Amerikaanse export naar de 
OPEC landen van profiteren. De koop
kracht in de VS was groot genoeg om 
de verhoging van de olieprijs te kun
nen weerstaan. In 1979 voelde het 

Amerikaanse leiderschap zich meer 
bedreigd dan ooit. Duitsland was de 
olieschok aardig te bovengekomen 
dankzij juist de export naar de OPEC 
landen (2,2 miljard dollar in 1973, 
11,9 miljard in 1978). Duitsland had 
ook een stabiele invloed weten te 
kreëren door de oprichting van het 
EMS (Europees Monetair Systeem) en 
werd daarin gesteund door Frankrijk. 
Vanaf dat moment wijzigde Washington 
alle regels van het spel. Deze keer 
werd de wereldvrede inzet van het 
spel. Een tweede olieschok kwam onder 
het voorwendsel van de Iraanse revo
lutie. De oliemaatschappijen kreërden 
een schaarste,prijzen stegen met60% 
Daarbij kwam een forse renteverhoging 
in de VS, wat tot gevolg had dat veel 
kapitaal uit de rest van de wereld 
werd aangetrokken. Met dit geld werd 
dus niet in Europa geinve steerd bij
voorbeeld. Begin 1980 werd de Russie
se invasie in Afghanistan aangegrepen 
om een harde kampagne tegen de Sovjet 
Unie te voeren. Plotseling werden 
Europa. en Japan, die juist gingen 
geloven dat zij hun plaats in het 
kapitalisties wereldsysteem hadden 
teruggevonden, het terrein van een 
mogelijk nieuwe wereldoorlog. 
Grote hoeveelheden kapitaal werden 
in de VS ingevoerd door West Europese 
beleggers. De direkte buitenlandse 
investeringen in de VS verdrievoudig
den in vijf jaar. Er waren ook finan
ciële investeringen: talrijke rijke 
families in Europa wilden een appar
tement in New York, Houston of Los 
Angel es om te kunnen 'schuilen' bij 
een serieuse dreiging in Europa. De 
waarde van het Amerikaanse onroerend 
goed steeg. De Amerikaanse regering 
wilde oorspronkelijk het gevluchte 
kapitaal gebruiken voor een radi
kale modernisering van het produktie
apparaat in de vs (hun konkurrenten 
werd dat nu onthouden) . Het is Europa 
deze keer inderdaad niet gelukt zich 
te herstellen. Maar Japan wel, o.a. 
door de robotisering van de autoin
dustrie. Er is nu een wedloop gaande 
tussen de VS en Japan op het gebied 
van de elektronika en automatisering 
van de industrie. Japan is \toor de 
VS gevaar no 1. Wil Gevers. 

OPEN BRIEF A~· HET VOLK. 

AAN HET NEDERLANDSE VOLK. 

Ik ben een Amerikaanse lerares en 
boerin. Ik vind dat jullie de volgen
de feiten over de VS moeten weten. 
Ten eerste, door alles wat ik in de 
VS op tv zie en in de kranten lees 
heb ik het gevoel dat de regering 
van de VS zich voorbereid op 
wat ze noemt een 'beperkte kernoor
log.' Dit betekent dat inwoners van 
de VS zich geen zorgen hoeven te ma
ken over een oorlog, die uitgevochten 
wordt op eigen bodem. Dit is voor 
ons inmiddels een traditie van ruim 
een eeuw. We vechten onze oorlogen 
slechts uit in landen van andere 
volkeren -in Zuid Amerika, het Midden 
Oosten en natuurlijk, het geliefde 
toneel van alles, Europal Europa, 
de plaats waar alle andere Wereld 
Oorlogen werden uitgevochten en de 
plaats waar de verenigde stafchefs 
van de VS voorspellen, dat de Derde 
Wereldoorlog binnen de komende 15 
jaar gevoerd zal worden!! 
Wat betekent zo'n 'beperkte' oorlog 
voor Europa? Een relati~f snelle uit
wisseling van kernraketten. Ameri
kaanse kernraketten vanuit West Euro
pese landen afgevuurd, tegen Russiese 
kernraketten vanuit de Oost Europe
se landen gelanceerd. Daarna wordt 
'afstand gehouden', terwijl de super
machtenmachten een 'vredes • verdrag 
maken en aan het eind van de oorlog 
zullen slechts een paar Europese lan
den geheel of gedeeltelijk verwoest 
zijn. Dan komt de tijd van de weder
opbouw. Na de tweede wereldoorlog 
werd de VS rijk door de wederopbouw 
van Europa. Ze hopen hier nu opnieuw 
hun zg. 'Killing' (Wall Streets's 
voor razend snel geld verdienen) te 
herhalen, maar nu op nog grotere 
schaal. Stel je de buitensporig hoge 
winsten voor die in de wapenindustrie 
gemaakt zullen worden alleen al door 
het vervangen van de gebruikte wapens 
en het opbouwen van voorraden, zodat 
ze enige tientallen jaren alles nog 
ee~s over kunnen doen. 
Reagan praat altijd over 'Wereldvre
de.• Hij voert oorlog om wereldvrede 
te verzekeren. Zo bestaat er het hele 
begrip 'opoffering'. Reagan bijvoor
beeld heeft de staten South Dakota 
en New Mexico al tot Nationaal Opge
offerde gebieden verklaard. Deze ge
bieden zullen worden gebruikt voor 
het opslaan van radio aktief en che
mies afval. Deze staten zijn veel 
groter dan de meeste Europese lande~ 
en aangezien de regering van de vs 
geneigd is om over Europa te denken 
als ware het slechts nog een paar 
van haar Staten, zal ze niet aarzelen 
om in het belang van de 'wereldvrede' 
Nederland tot een 'internationaal 
op te offeren gebied' te verklaren. 
Ik kan je verzekeren dat de vs een 
uiterst gevaarlijke bondgenoot voor 
Europa is. 'Uncle Sam' weet dat de 
'first strike kruisraket' centraal 
staat irr dit plan voor zijn 'beperk
te' kernoorlog. Zolang deze wapens 
in Europa zijn gestationeerd zullen 
jullie het doelwit zijn. Niet de VS. 
De meeste inwoners van de VS zijn 
opgelucht dat jullie de oorlogsdruk 
van ons eigen land wegnemen, maa'r 
we kunnen nauwelijks geloven dat jul
lie zulke 'stommelingen' zijn. Jullie 
zullen slechts in staat zijn toe te 
zien hoe de VS de toekomst van jullie 
land overnemen. Het werkelijke be
staan van jullie land zal in han
den liggen van een militair monster 
dat reeds buiten kontrole lijkt. 
Stop de Kruisraketten NU. 

Sandra Alexander, 
Santa Fe, New Mexico, 
Oktober 1984. 



fO 
DE BRITSE MIJNWERKERSSTAKING GAAT DE 
NEGENDE MAAND IN. UITZICHT OP BEËIND
IGING VAN DE STAKING VIA ONDEBHANOE• 
LINGEN IS ER NIET. DE STRIJD GAAT 
DOOR . TBATCHER HEEFT HAAR ZINNEN GE
ZET c:1t 20 MIJNEN TE SLUITEN EN DUIZEN
DEN MIJNWERKERS EN HUN GEZINNEN DE 
ARMOEDE IN TE STOREN. MIJNWERKERSGE
MEENSCHAPPEN TE VERNIE'l'IGEN EN DE 
MI.JNWERXERS VAKBOND -DE NUM- TE BRE
KEN . DE 1\:0NFRONTATIE MET DE MIJNWERK

ERSBONDEN HEEFT ZIJ JAREN GELEDEN 
VOORBEREID. 
NU , NA ACHT MAANDEN STAKEN IS EEN POLI
TIEMACHT VAN MEER DAN 20.000 PERMA
NENT OP BEEN. IN MIJNWERKERSGEBIEDEN 
IS DE PDLITIESTAAT WERI\:ELIJKBEID GE
WORDEN. AL OVER DB 6. 000 MENSEN ZIJN 
GEARRESTEERD. VIJF MIJNWERKERS ZIJN 
GEDOOD EN MEER DAN 2. 000 GEWOND. DE 
KOSTEN OM DB MIJNWERXERS OP HUN 
KNIEEN TE KRIJGEN OVERSTIJGEN DIE 
VAN DE FALKLAND-<X>RLOG 
MAAR DE MIJNWERJCERS EN MIJNWERKERS
VROUWEN GEVEN NIET OP. 

Ook al in eerdere stakingen droegen 
vrouwen. hun steentje bij. Vrouwen wa
ren bijvoorbeeld in • 26, • 72 en in 
1974 nauw betrokken bij het verdelen 
van voedsel en het ophalen van geld. 
Bij deze staking doen vrouwen dat ook 
Maar zij hebben nu bovendien een eig
en politieke rol en bouwen hun eigen 
vrouwenorganisatie op. 
Vrouwen van alle leeftijden doen mee 
aan picketlines, organiseren vrouwen
pickets . Demonstreren, spreken op 
meetings en gaan langs bedrijven om 
solidariteitskomites op te zetten. 
Vaak zijn het vrouwen die nog nooit 
eerder akti e hebben gevoerd . 
Katryn Slater en Lynn Dennett, waren 
eind augustus op uitnodiging van FNV 
vrouwenbond naar Nederland gekomen. 
Zij vertellen: "Onze mannen kwamen 
thuis met verhalen over het brute po
litie-optreden . Wij hadde.n thuis al
tijd respekt voor de poli tie gehad. 
We werden door die verhalen erg boos. 
Toen het voor onze mannen niet meer 
IIIOCJelijk was om elders dan bij hun 
eigen mijn te posten, namen wij he 
over" . 
Vooral in mijnwerkersgebieden zijn 
' Women against Pit-closure groups' 
opgezet. Zo nam een vrouwen groep ·het 
initiatief tot het organiseren van 

vrouwendemonstraties Tweederde van 
de 10.000 demonstranten waren vrouwen 
Op 28 en 29 j ul i hielden vrouwen hun 
eerste landeli j ke konferentie. Uit 
elk van de 14 mijngebi eden kwamen 4 
vrouw~n . De konferent ie was ee n enorm 
sukses. Bett y Heathf ield over de kon
ferenti e: ''We zijn begonnen een l ande
lijke koordinatie op t e ze tten omdat 
vrouwen in de loop van de staki ng 
enorm z i j n veranderd. We zeggen nu, 
dat als de staki ng voorbi j is, we 
nie t meer uit e lkaar gaan" . 
-

Op 11 augustus vond er in London een 
landelijke vrouwen demonstratie plaat 
30.000 Vrouwen marcheerden door de 
stad . ''We will win. We will win" . 

De Greenham Common vr ouwen zijn een 
groot voorbeeld en inspireren mijn
werkers vrouwen s olidariteitsgroepen 
op te zetten . De Greenham vrouwe.n heb
ben laten zien dat en hoe j e als vrouw 
akties kunt voeren, vrouwendemonstra
ties kunt organiseren. Het is mede 
dankzij de vrouwenbeweging dat mijn
werkers vrouwen zich zijn gaan organi • 
seren . Vrouwen zijn tegenwoordi g veel 
strijdbaarder en beter geinformeerd . 
Omgekeerd zien de Greenham vrouwen 
het verband tussen de mijnwerkers
strijd en de strijd tegen kernbewape
nin9 . Helen John, een van de aktieve 
vrouwen uit Greenham vertelt hierover: 
"De eerste aktie was een "Geen raket 
ten-maar-mijnen-mars" van vrijdag 1 7 
tot maandag 20 august us . De mars ging 
van de uranium-verrijkingsfabriek in 
Capenhurst naar de mijnen in Notting
hams hi re . Daarmee wilden we de link 
tussen c iviele en militai re nukleaire 
progr amma's laten zien. Capenhurst 
produceert namelijk plutonium, een 
afval-produkt. waar ke rnwapens van 
worden gemaakt . Toen we de stad Not
tinghamshire, waar nog veel mijnwer
kers niet staken, binnenkwamen, was 
dat een g i ganti ese ondersteuning voor 

de stakende mijnwerkers Rienke Schutte. 

VROUWEN VOOR VREDE 
TWEE STROMENLAND 

Nu we in tweestromen land zijn beland 
is het zorg hoe we deze delta leren 
te bevaren. 
We zullen er voor moeten waken dat 
de tegenpartij ons niet tegen elkaar 
uitspee~t . Een voorbeeld uit de Koör
dinatiegroep vergadering. Iemand komt 
met een verhaal uit Woensdrecbt dat 
zij met iemand uit het bedrijfsleven 
heeft gesproken. Dat hij niets met 
het vredesaksiekamp te maken wil heb
ben. Dat is dan hooguit vervelend, 
maar als we daarmee het vrede.saksie
kamp laten vallen, dan doen we pre
cies wat de tegenpartij wil. 
Belangrijk is ook. dat we niet blijven 
steken in de diskussie of aksies nu 
versmallend dan wel verbredend wer
ken voor de vrouwen vrede,sbeweging. 
Zeker als het neigt tot het smoren 
van. diskussie&, het ontkrachten van 
initiatieven of aksies in een slecht 
daglicht te stellen. 
Willen we in de delta blijven en niet 
totaal verschillende richtingen uit
stromen, dan zullen we diepgaand de 
diskussie moeten voeren wat de parle
mentaire demokratie inhoudt, welke 
machtsverhoudingen een rol spelen. 
Maar ook problemen rondom het funkti
oneren vàn de basisbeweging van Vrou
wen voor Vrede en de vertegenwoordi
ging, moeten aan de orde komen. Voor 
de ene groep is een goede vertegen
woordigster bi.nnen overlegstrukturen, 
zoals het l<KN of LOVO, van groot be
lang . De andere groep zal blijven 
benádrukken dat Vrouwen voor Vrede 
een beweging is van plaatselijke 
groepen die autonoom zijn . En dat 

DF ~EPIA EN HET P<'LITIE(;EWELP. 

Tony en Terry, stakende mijnwerkers 
uit Nottinghamshire, waren even in 
Nederland om solidariteit op het kon
tinent te organiseren. Volgens hen 
heeft de regering Thatcher iets met 
het water gedaan, waardoor in hun 
streek nog velen werken . Op de vraag 
hoe de staking zal eindigen, kijken 
ze ongeloofwaardig terug , de mi j nwerk 
ers winnen natuurlijk . Dat staat vast 
"Als Thatcher ons wil verslaan dan 
zal ze een berg kolen moeten bouwen, 
hoger dan de Mount Everest". 
We praten over de situatie bij het 
posten en komen daarmee al gauw op 
de rol van de media en het po1i tie
geweld te spreken. Nu de staking niet 
door uitputting gebroken kan worden, 
grijpt de konservatieve regering naar 
paardemiddelen. Propaganda tegen de 
staking, dag in dag uit 
Tony: "De media verzorgt een permanen
te propaganda voor het ondernemersbe
leid van Thatcher. oe dagbladen 
schrijven elke d.ag weer dat dit beleid 
vruchten afwerpt, dat het alleen wat 
t i jd kost. Ondertu.ssen laten ze heel 

daarin juist onze kracht ligt. 
Het is een dringende taak om juist 
nu deze delta vruchtbaar te houden 
en een gezamenlijk doel voor ogen 
te houden. 

Ook de brede vrouwen- vredesstroom 
kwam na het geraffineerde 1 juni be
sluit in een stroomversnelling te
recht en zo te zien in e·en tweestro
men land. 
In de vele diskussies die binnen de 
Land.elijke Koördinatie Groep (LKG) 
en plaatselijke groepen worden ge
voerd, tekenen zich twee visies af. 
Enerzijds willen vrouwen bezig blij
ven om te trachten binnen het parle
ment verschuivingen te bewerkste1li
gen, praten, informatie aandragen 
enzovoorts. De g:~;ondgedachte is dat 
het parlement moet beslissen. Ander
zijds tekent zich een groep af die 
vraagtekens zet bij de parlementaire 
demokratie zoals die nu funktioneert. 
Aksies van non-koöperatie en burger
lijke ongehoorzaamheid zijn noodzake
l.ijk . 
Deze verschillen zijn niet van van
daag de dag, ze bestaan al veel lan
ger. Het is in deze periode van be
zinning zichtbaar geworden. Tot juni 
dit jaar overheerste het idee dat 
met gezamenlijke krachten het parle
ment onder druk gezet moest worden . 
Nu er zich twee stromingen aftekenen, 
lijkt dit zeer pijnlijk te zijn voor 
veel vrouwen . 
Is dit typies vrouwelijk, dat we bang 
zijn voor konflikten en er zo emotio
neP.l mee om gaan? 
Het is in eers'te instansie. moeilijk 
om te ontdekken dat er verschillen 
zijn binnen Vrouwen voor Vrede. Maar 
het kan juist ook motiverend en altti
verend zijn om de visies duidelijk 
te maken. 

Hermine Linnebank 

MI JNWERKERS 

weuug van de echte problemen zien. 
Dat kan ook niet want de dagbladen 
zijn het eigendom van grote onderne
mingen. En het is juist in hun bel ang 
om Thatcher's be;Leid te propageren." 
Dat de media en geweld de wape.nen 
zijn, waarmee The Iron Lady de mijn
werkers wil verslaan, wordt nog eens 
duidelijk als Terry vertelt over de 
situatie bij het posten : 
"Wij posten in de traditie van passi e · 
ve weerstand. We blokkeren met onze 
lichamen. Niet met geweren, niet met 
stokken en niet met barrikades. Het 
is de politie die charges uitvoert. 
Met paarden, honden en stokken. En 
dat veroorzaakt s,oms incide.nten. 
Wij vi.nden dat als de polltie ons aan 
valt, wij ons mogen verdedigen. Te
meer als je ziet dat deze regering 
alleen maar uit is op de voordelen 
van de rijken. Arme mensen, mensen 
met weinig of geen bestaansmogelijkhe
den, laat zij in de goot li99en . En 
als je dan sterk genoeg bent om )e 
te beschermen tegen een regering die 
mensen exploiteert, dan is dat juist. 
De kranten gebruikt dat tegen ons. 
Zij draaien de feiten om. Doe alsof 
wij de politie aanvallen. Dat is per
tinent niet waar". 

;EbN 1<1JU.1'TEN, t~i\Al< MLINEN. 

Voor de ondernemers en Thatc.her is 
de kolenindustrie afgeschreven. De 
toekomst is aan de nukleaire indu
strie. Gedurende staking zijn de be
dreigingen van zowel de civiele als 
militaire nukleai re programma • s bin
nen de arbeidersbeweging gedrongen. 
Tony zegt dat de vredesbewegi ng en 
arbeidersbeweging inniger dan ooit 
samen werken. Hij is ervan overtuigd 
dat bij toekomstige vredesakties veel 
mijnwerkers zullen zijn . 
"Door de staking zi en mensen dat de 
regering Thatcher een regering van 
ondernemers is . Het geld bijvoorbeeld 
dat ze uitgeven aan de bouw van de 
polaris- raket, is genoeg om L.ive.r 
pool weer op te bouwen. Liverpool is 
een stad van mis~re en ellende. Veel 
werklozen, grote wonings·nood en de 
stad is haast failliet. Maar wat zegt 
Thatcher? . Zij zegt dat de Russen on
ze vijanden zijn. En niet de werkloos
heid en armoed'e . Dat zij de bewape
ningswedloop maken. Maar als je goed 
kijkt , dan zie je dat door de bewape
ning miljonairs worden gemaakt . Onder
nemers verdienen aan de bouw van ra
ketten". 
Terry vervolgt het verha.al van Tony: 
"wij als vakbondsaktivisten wérken 
voor een betere toekomst, voor ons
zelf en voor onze kinderen . Als de 
atoombewapeni ng niet wordt gestopt, 
dan is er geen toekomst . Niet voor 
osn en niet voor onze .kinderen. Daar
om is ee.n vastberaden en onverzette
lijke strijd nodiq. Het is daarom ook 
dat wij niet alleen Thatcher wil ver
slaan, maar alles wat achter haar 
staat. Wij willen het systeem ver
slaan dat arbeiders exploiteert en 
armen laat hongeren en 6 miljard pond 
uitgeeft aan pÓlaris-onderzeee%' 
Daar willen we van af . 

Hans. 



RUSSIESE STEUN ONDERDRUKKINGSREGIEM VAN ETHIOPI~ 

Ethiopië ERITREA's EIGEN WEG 
In de Hoorn van Afrika (ahlopië, Er i' 
trea . SOmalië, Djiboeti) en in de lan
de.n er omheen is een grote wapenwed
loop aan de gang· Van 1 77 tot ' 82 
vergrootte Ethiopië zijn leger van 
53.000 naar 250.000, Somalië van 
31.500 naar 62.600, SOedan van 52 . 100 
naar 58 . 000 en Egypte van 345.000 
naar 452. 000 . 
Daarnaast kreeg de VS in Kenya en 
bove~genoemde landen (behalve in 
Ethiopië) militaire faciliteiten voor 
vloot, luchtmacht en leger, ter onder~ 
steuning van zijn Rapid Deployment 
Forces (snel inzetbare eenheden) . oe
ze RDF-eenheden wil de VS overal in 
de wereld zetten, om snel te kunnen 
ingrijpen. 
Naast de VS heeft ook de Sovjet Unie 
militaire bases in Afrika, en. wel in 
Ethiopië, Zuid Jemen en Z.anzibar. 

Tot nu toe heeft de Vredesaktiekrant 
voornamelijk aandacht besteed aan de 
~taire en ekonomiese overheersings
politiek van de VS overal in de we
reld. Dit betekent echter niet dat 
we geen oog hebben voor de interven
ties van de SU , of dat we die goed
keuren. •Zeker niet. Maar omdat de VS 
en de NAVO onze direkte vijanden zijn 
besteden we vooral aandacht aan die 
kant. En kunnen we door akties direkt 
invloed op hen uitoefenen. 

Ditmaal een artikel van Hans Alles. 
die begin dit jaar voor enRele weken 
op bezoek was bij het Eritrese bevrij
dingsfront. EPLF, en bevrijd gebied 
bezocht . 

Hij schrijft over de militaire steun 
van de SU aan de Ethiopiese regering 
bij hWl pogingen om de bevrijdingsbe
wegingen in Eritrea en andere delen 
van Ethiopië te onderdrukken. OOk 
geeft hij een schets van de strijd 
en de opbouw van het Eritrese volk 
in de bevrijde gebieden. 

RUSSIESE INVLOED 

Tot 1977 was Ethiopië één van de be
langrijkste steunpunten van d.e VS. 
in Afrika. Zo zond het als enig niet 
NATO land t roepen naar Korea ( 1 50- 1 54) 
Strategies was Ethiopië, samen met 
het in 1962 geannexeerde Eritrea, 
vanwege de Amerikaanse kdDmlunikatie
basis 'Kagnew' in Eritrea, van groot 
belang . 
In februari 1 77 kwam Mengistu, de 
huidige president , aan de macht . Gedll'
rende zijn regeringsperiode vond de 
verschuiv.ing van VS als belangri jkste 
wapenleverancier naar de SU plaats . 
Ethiopië was niet belangrijk genoeg 
meer voor de vs, omdat het zijn basis 
in Eritrea gesloten had e.n er één had 
geopend i n Oiego Garcia, in de Indie
se Oceaan. Bovendien was Saoedie Ara
bië steeds belangrijker gaan worden 
voor de Amerikanen. De t oenmalige 
president Carter gaf als officiële 
reden voor zijn aarzel.ing om het nieu
we regiem van Mengi.sto te bewapenen 
de mensenrechtensituatie in Ethiopië 
op. 
Carters aarzeling was lang genoeg om 
Mengistu te doen besluiten om steun 
aan de Sovj et Unie te vragep . De SU 
op zijn beurt was maar al te bereid
wi llig om wapens te leveren. Kontrak
ten over leningen en wapenleveranties 
werden afgesl oten . OOk zond de SU ad
viseurs en verzorgde gratis trainin
gen voor de Ethiopiese troepen. Ge
lijktijdig erkende de Sovjet Unie de 
omstreden grenzen van Ethiopië . Toen 
de VS Ethiopië nog steunde erkende 
de SO Eritrea 1 s recht op afscheiding. 

Nu steunt het het Ethiopiese regiem 
in het onderdrukken van de Eritrese 
bevrijdingsbewegingen. 

Ethi opi ë zet i n Eritrea Russiese 
tanks, straaljagers, gevechtshelikop
te.rs, bommenwer.pers , fosfor en frag
mentatieboDUilen, etc. in. .ook zijn er 

Het stadje Tersenei verwoest door een napalm bombardement van het Ethiopiese 
leger nadat het door het EPLF veroverd is 

HET RDiiEM IN BTHIOPI~ 
Na de val van keizer Haile Selassie 
(1974) grepen de militairen, onder 
druk van een volksbeweging de macht . 
Zij vormden de ' Voorlopige Militaire 
Raad ' kortweg Derg genaamd. (Derg is 
het Amha.ars voor junta) Deze junta 
is nog steeds aan de macht . Aanva.nke
lijk zag het er naar uit dat de Oerg 
een progressieve regering zou worden. 
In 1975 werden er oa. landbouwhervor
mingen aangekondigd en een eerste ar
beidswet ingesteld. Voor de arme boe
ren en de stedelingen gingen deze 
hervormingen niet vergenoeg. Oe land
loze boertjes begonnen zich te organi
seren en gingen z.elf land bezetten. 
Dit ging de Oeng te ver en ze stuur
de het leger op de arme boeren af . 
In de ekonomiese struktuur is wel wat 
veranderd, dwz. de feodale verhoudin
gen zijn vervangen door een struktuur 
die aangepast is aan het kapitalisme. 
Door Oerg werd ook de jacht geopend 
op de linkse kritici in de steden. 
Oe vakbonden die zich steeds progres
siever gingen opstellen worden in '76 
verboden en vervangen door staatsge
kontrolearde vakbonden . Ook de kultu
rele onderdrukking van de Ethiopiese 
bevolking ging door. Zo kwam er bv 
een verbod op het gebruik, van de ei
gen taal in het openbaar. Tot in 1977 
werden er 5.000 mensen vermoord. 

i n beperkte mate chemiese wapens ge
bruikt, zoals zenuwgas. Wegens de ve
le protesten in 1982 is dit stopgezet 
maar toch blijft dit materiaal voor
handen. 

Ti)dens de oorlog met Somalië in de 
Ogaden in zuid-oost Ethiopië stelde 
de Sovjet Unie de grootste luchtbrug 
naar Addis Abeba in. Daarbij werd 12' 
van de Russiese luchtmacht ingezet. 
Een sateliet, Cosmos 964, werd gelan
seerd om de immense operatie te kon
troleren . Per week kwamen 50 vluchten 
te Addis Abeba aan, volgeladen met 
militairen en materi eel. OOk Cuba 
droeg een fors aandeel bij, het le
verde 15.000 soldaten, die voor een 
deel uit Angola en voor het overige 
uit Cuba zelf door Russiese transport 
toestell en aangevoerd werden . 

Afgelopen jaar ('83) heeft het Ethio
piese regiem de 'taktiek van de ver
schroeide aarde ' (platbranden van de 
gewassen) toegepast in Eritrea. Dit 
in gebieden waar al 4 jaar hongers
nood heerst . Bet beetje wat er nog 
groeit komt door deze platbranding 
ook niet meer ter beschikking van de 
bevolking. Kortom het gaat Ethiopië 
en de SO niet om de mensen die in dit 
gebied wonen, maar om het gebied zelL 

DE BELANGEN VAN DE SOVJET UNIE 

wat zijn de belangen van de SU om het 
Ethiopiese regiem te steunen in zijn 
strijd tegen de bevrijdingsbewegin
gen? In de eerste plaats is Ethiopië 
Ruslands laatste basis in deze hoek 
van Afrika. Koste wat het kost moet 
de SU deze behouden om nog enige in
vloed uit te kunnen oefenen. Zeker 
nadat het zo gemakkelijk is verdreven 
ui t Somalië, Soedan en Egypte. (voor 
de heersende klasse heeft de kapita
l istiese ekonomie uiteidelijk meer 
te bieden dan de ekonomie van het 
Russiese systeem) 
Bovendien heeft de Sovjet Unie er 
strategiese belangen bij dat Eritrea 
aan. Ethiopië vast blijft zitten. Eri
trea heeft namelijk een kust van 1200 
kilometer, met een aantal havens. 
Vlak voor de Eritrese kust op de Oah
lak eilanden, heeft de SU haven en 
reparatiefaciliteiten. OOk gebruikt 
het de grootste luchthaven van Eri
trea in Asmara om geregeld patrouille 
vluchten boven de Rode Zee uit te 
voeren. Vandaär dat de Sovjet Unie 
en zijn bondgenoten er zoveel aange
legen is om metname het Eritrese ver
zet, dat zij dus vroeger steunden, 
te bestrijden. Dit heeft niets met 
• internationalisme 1 e.n • socialisme' 
te maken, maar alles met machtspoli
tiek. Deze machtspolitiek bepaald wie 
en wat er gesteund wordt. 

WIE MOET DM' BETALEN 

In Ethiopië worden de kosten. van deze 
onderdrukkingapolitiek vrijwel geheel 
op de bevolking afgewenteld. Niet al
leen door de lange dienstplicht, maar 
ook door de bevolking massaal als ka
nonnen-voer tegen de bevrijdingsorga
nisaties op te offeren. Voor 75' moe
ten zij bovendien voor de kosten van 
de wapenaankopen opdraaien. Deze kos
ten worden nl . voor een groot deel 
gedekt door de produktie van de kof
fieboeren en vrijwillige arbeid. Voor 
een ander deel van de dekking zorgen 
West-Europa en de Verenigde Staten. 
De Amerikaanse wapenhulp is weliswaar 
gestopt in 1977, maar de ekonomiese 
hulp is doorgegaan. Deze westerse 
hulp zorgt voor een stevige vinger 
in de pap en is er tevens voor ver
antwoordelijk dat Derg zijn onderdruk
kingapolitiek kan voortzetten. De to
tale ekonomiese hulp was in 1980 681 
miljoen dollar, waarvan de SU slechts 
9, 7 miljoen dollar hulp gaf. Oe rest 
kwam uit de kapitalistiese landen. 
Niets van deze ekonomiese hulp kwam 
te.recht in Eritrea, één van de delen 
van Ethiopië, waar de hongersnood 
juist het grootst is. Duizenden ster
ven er de hongerdood . 
Niet alleen de Eritrese bevrijdings
bewegingen verzetten zich tegen de 
Ethiopiese politiek, ook de Ethiopie
se bevolking komt in opstand. Mannen 
vluchten weg om aan de dienstplicht 
van 18 tot 35 jaar te ont.komen, of 
aan de militieplicht tot 50 jaar. Dit 
heeft ook weer tot gevolg dat de hon
gersnood toe neemt in Ethiopië . omdat 
er geen handen genoeg over zijn om 
op het land te werken. 
Volgens diverse bronnen heeft de Derg 
nog maa.r een gebied met een straal 
van 300 km vanuit Addis Abeba echt 
onder kontrole. De andere gebieden 
zijn of bevrijd door de bevrijdi ngs
organisaties, of vrij-plaatsen voor 
guerillo' s. De Ethiopiese verbindin
gen naar Eritrea en andere gebieden 
zijn allang niet zeker meer. Keer op 
keer moeten ze bevochten worden. 

HET ERITREES VERZET 

Het Eritrees verzet dat nu al 23 jaar 
lang een gewapende strijd voert tegen 
de Ethiopiese overheersing, had in 
1977- ' 78 bijna heel Eritrea bevrijd. 
Door twee offensieven van de Ethio
piese regering in 1978 moest het ver
zet zich terug trekken, maar werd 
geenzins vernietigd. Het verzet wist 
zich hierna weer te reorganiseren en 
zich zelfs te versterken. Het Erit.re
se Volksleger, EPLF, beheerst nu weer 
ongeveer 80' van Eritrea. Dit ondanks 
de steeds zwaardere aanvallen en nau
welijks steun van buitenaf. Hoewel 

de so hun grote vijand is, sinds deze 
aan de kant van de Ethiopiese rege
ring staat , ziet het EPLF de VS toch 
als belangrijkste vijand van de mens
heid. Noch in het systeem van de SU, 
noch in dat van de VS heeft het EPLF 
vertrouwen. Ze vare.n een volledig on
afhankelijke koers en zoeken een ei 
gen weg in de bevrijdingsstrijd. 
Door eigen ervaringen én die van an
dere bevrijdingsbewegingen te bestu
deren, zoals die van Angola, Algerije 
en Mocambique, leren ze van de fouten 
die gemaakt zijn. Zo zijn ze tot de 
konklusie gekomen dat alleen via een 
geleidelijke ontwikkeling de maat
schappij veranderd kan worden en niet 
door van bovenaf nieuwe normen en 
principes op te. leggen . Het moet van
uit het volk ze1f bevochten worden. 
Leiders van het EPLF zeggen dat ze 
achteraf blij zijn dat ze in 1 78 niet 
gewonnen hebben. Een klein gedeelte 
van de bevolking dat toén voor de be
volking vocht zou dan· hervormingen 
aan de rest hebben opgelegd en dat 
zou nooit sta.nd hebben gehouden. Nu 
krijgt de bevolking zelf een kans om 
op hun eigen manier en in eigen tempo 
veranderingen door te voeren, zonder 
dat deze worden opgelegd door het 
EPLF . De bevolking staat natuurlijk 
wel in nauw kontakt met de EPLF - ka
ders, maar de dorpelingen nemen zelf 
beslissingen. 

STRIJD TEGEN DE EIGEN ONDERDRUKJCENDE 

STR~TUREN. 

De bevrij dingsstrij d tegen de Ethio
piese overheersing valt voor het EPLF 
samen met de strijd tegen de onder
drukkende stru.kturen in eigen maat
schappij. Dat laatste houdt in land
bouwhervormingen, g·ratis onderwijs, 
mediese voorzieningen, zelfbestuur 
en verbetering van de positie van de 
vrouw. 
In bevrijde gebieden is een eigen be
stuur opgezet. In ieder bevrijd dorp 
wordt een dorpsraad ge.kozen door de 
dorpelingen. Alle beslissingen over 
het dorp worden hierin genomen. ook 
doet de dorpsraad dienst als een 
soort rechtbank. ~rewonerjsters kunnen 
er klachten indienen, bv over de te 
hoge bruidsschat. OOk worden er i n 
bevrijde dorpen vrouwenorganisaties 
e.n jongerenorganisaties gevormd. 
Vrouwen en jongeren hebben traditio
neel niets te vertellen in Eritrea. 
Vrouwen horen niet te praten in het 
openbaar en jongeren hebben naar ou
deren te luisteren. Door zulke orga
nisaties worden hun eisen naar voren 
gebracht, zoals stem- en spreekrecht 
in dorpsvergaderingen, ver~aging van 
de bruidsschat, ed. Hoe langer deze 
organisaties bestaan, hoe verder de 
eisen gaan. 
OOk in de dorpsraad is verschil te 
merken.- Een dorpsraad van een dorp 
dat nog maar pas bevrijd is wordt al
leen door de volwassen mannen gekozen 
en gevormd. In een dorp dat al langer 
bevrijd is zitten ook vrouwen en jon
geren in de raad. 

Naast deze socia.le veranderingen vin
den er ook ekonomiese veranderingen 
plaats. Er zijn landbouwhervormingen 
doorgevoerd waarbij het land van de 
grootgrondbezitters onder de arme 
boeren is verdeeld. Arme boeren heb
be.n waar mogelijk gezamenlijk land
bouwwerktuigen en trekossen gekocht 
of gekregen. Traditioneel mogen vrou
wen niet het land ploegen, maar te
genwoordig zijn er al vrouwen die dat 
wel doen. 
Het EPLF bepaald welke dorpen er in 
aanmerking komen voor een opleiding 
voor smid . Door de dorpsraad wordt 
vervolgens bepaald wie de opleiding 
mag gaan volgen. Vrouwen zijn tradi
tioneel de hele dag bezig m.et het 
huishouden; graan malen, brandstof 
en water halen, eten koken. De 
bedoeling van EPLF is om 1.n zoveel 
mogelijk dorpen machines te plaatsen 
voor oa. het zogenaamde vrouwenwerk, 
zodat de vrouwen tijd overhouden voor 
andere dingen. Zo zorgt het EPLF er
voor dat het dorpelingen in de prak
tijk ook mogelijk gemaakt wordt om 
veranderingen door te voeren. 

(zie ook achterpagina) 



ATOOMVRIJST~AT KJJPT GROND. 

Het is de stichting Atoomvrijstaat 
gelukt om een stukje grond bij de ba
sis in WOensdrecht aan te kopen. 
Slechts door een landweggetje van de 
basis afgescheiden heeft Atoomvrij
staat 2000m2 grond voorlopig aange
kocht. Alle paspoort en obligatiehou
ders worden door de Atoomvrijstaat 
uitgenodigd om op zondag 18 november 
a.s. naar een vergadering te komen 
waar definitief beslist wordt over 
de aankoop van de grond. Het bestuur 
wil niet beslissen voordat de pas
poort en obligatiehouders zich over 
het voorlopige koopkontrakt hebben 
uitgesproken. Zij zijn de enigen die 
de verkoop nog kunnen afhouden. Op 
de vergadering wordt verder gesproken 
over de bestemming van het stukje 
Woensdrechtse grond, de verdere akti
viteiten en voorts zijn er ook nog 
~eestplannen. Oe vergadering begint 
om 13 uur in de Kargadoor aan de Oude 
Gracht 36 te Utrecht. Tot nu toe zijn 
meer dan 2000 paspoorten verkocht. 
van de obligaties (die niet op de Am
sterdamse effektenbeurs staan geno
teerd; spekulanten hoeven geen moeite 
te doen) zijn tot dusver 201 stuks 
verkocht. Deze obligaties kunnen wor
den aangeschaft door overmaking van 
f 100 op girono 438Sl04 van Triodos
bank in Zeist t.n.v. bankno 212133S27 
van st. Atoomvrijstaat. Ook groepsge
wijs kan een obligatie worden aange
kocht. Men kan in het bezit van een 
persoonlijk paspoort van de Atoom
vrijstaat komen door overmaking van 
fl3,90 (incl verzendkosten) op giro-
2238S97 o.v.v. paspoort. 
Voor de Atoomvrijstaat spreekt het 
vanzelf dat er nog meer pogingen ge
daan worden om grond aan te kopen in 
de onmiddellijke nabijheid van mili
taire bases en in plaatsen waar kern
centrales worden gepland. Eenieder 
wordt verzocht zijn of haar spaarvar
ken te slachten; het zaad zal niet 
op rotsige bodem vallen. Voor meer 
informatie: Atoomvrijstaat, Postbus-
801S9, lOOS BD Amsterdam. 

li'iliMM 
Gedichten, poezie, illustraties en 
foto's voor de VREDESAKTIEKRANT. 
Informatie over kommissarissen en 
dirakteuren van militaire bedrijven. 
En konnekties met de integere politi
ci. Postbus 11347, 1001 GH A'dam. 

VERHf I D EN üNGEflJJRZ~i\MHEI!l. 

Op zaterdag, 24 november, houdt de 
BWD, Beweging Weigering Defensie-be
lasting, een werkdag over burgerlijke 
ongehoorzaamheid. 
Vragen die onder andere aan de orde 
komen zijn: waarom is ongehoorzaam
heid, in de vorm van weigering defen
sie-belasting, maar ook in het alge
meen tegen (kern)bewapening, gelegiti
meerd. Welke processen spelen zich 
af binnen het overheidsapparaat, waar 
mensen totaal geen vat op hebben. 
Waarin faalt de parlementaire demokra• 
tie en waarom?. 
Opgeven per brief, verdere informati~ 
zoals de beschikbare brochure, bij 
BWD, Utrechtseweg 1S9, 3818 ED Amers
foort, tel: 030 - 1044S. 

RJU~FN VJJP VREDE. 

'liL I TARIS'1E EN DIENS ri-<ElGEREN. 

Van de Landelijke Koördinatiegroep 
van Vrouwen voor Vrede. 

Vrouwen voor Vrede uit Nijmegen hield 
een pleidooi om de link te leggen 
tussen kernenergie en kernwapens. 
Ec is een non-proliferatie verdrag 
wat Nederland heeft·ondertekend. Maar 
ondertussen levert Nederland wel plu
tonium aan Frankrijk dat het verdrag 
niet heeft ondertekend. Het plutoni
um van de Super Fenix schijnt verder 
bewerkt te worden voor het maken van 
atoombommen. 

Binnen het landelijk wordt er gedacht 
aan het opzetten van een werkgroep 
militarisme en dienstweigeren. Onder
zoek naar het militarisme en de ge
schiedenis ervan. Voor informatie: 
Sophie Hiddema, 

'lr'W'Iti*M#§IRnood heerst in 
Ethiopië en Eritrea is hulp nog veel 
harder nodig. Hulp vooral voor de 
bevrijde gebieden, waar bijna niets 
van alle noodhulp terecht komt. 
Mensen hebben ook geen zaden meer, 
hebben hun landbouwwerktuigen ver
kocht om voedsel te kunnen kopen. 
De Werkgroep Eritrea is bezig met 
een kampanje ZAAIGOED VOOR ERITREA 
voor de wederopbouw van de landbouw, 
Als je meer wilt weten, mee wilt doen 
of geld wilt storten, bel of schrijf 
dan naar: Werkgroep Eritrea, Postbus 
80402, lOOS BK Amsterdam, tel. 849427 
giro: S4SS928 tnv. de Werkgroep 

het Eritrese VolksBevrijdingsfront 
en andere bevrijdingsbewegingen in 
Ethiopië, met ruim 1~ ton per jaar. 

Wordt deelnemer van X-Y. Voor info: 
X-Y Beweging, giro: 609060 
Amaliastraat 5, den Haag, 070-645433 

iiAeiipM 

Aktivisten die mee willen helpen het 
toekomstige sekretariaat van de BONK 
konfenrentie te bemensen, Zie elders 
in de Vredesaktiekrant. 
Tel 020 - 622348. 

~KTIES IN EUREGIJ. 
Burgerlijke ongehoorzaamheid in Gei
lenkirchen en omgeving. 

In nr 9 van de Vredesaktiekrant heeft 
een recensie gestaan van een brosjure 
over de oorlogsinspanningen van de 
NATO in de Euregio. Duitse, Neder
landse en Belgiese vredesaktivisten 
hebben alles wat naar militarisme 
stinkt in kaart gebracht en dat ge
bundeld. 
Op initiatief van de Vredesaksiegroep 
uit Geilenkirchen (W-Dld) vindt er 
in november of december een voorbe
reidende bijeenkomst plaats voor het 
plannen van massale burgerlijke onge
hoorzaamheidsaksies in het voorjaar 
van '8S. 
Thema's: - militarisme in de Euregio 

vredesbeweging in de regio 
- vredesstrijd (NATO, Derde 

Wereld, internationale 
kontakten, vredesbeweging
anti-kernenergiebeweging) 

- verhouding tussen vredes
groepen onderling 

kontaktadres: AK Für Abrüstung und 
Frieden, Ubach Palenberg cto L. Fama
cher, Am Sonnenhugel 32, 5130 Geilen
kirchen. 

JLEN UIT NEDERLAND ONDERMIJNEN ST~-

ING IN ENGELAND. 
Oe een Z1Jn dood,de ander Z1Jn brood, 
Dit spreekwoordelijk gezegde is met 
de KOLENOVERSLAG in Nederlandse ha
vens, een lugubere werkelijkheid. 
Nederlandse overslag bedrijven ver
dienen flink aan de mijnwerkersstrijd 
in Engeland. Het gaat in de periode 
van 19 september tot en met 16 okto
ber om 74 schepen die uit Amsterdam 
zijn vertrokken. Meer dan 120 schepen 
hebben de Rotterdamse haven aangedaan 
Per kustvaarder komt dat neer op ong. 
SO.OOO ton. En juist in deze kruciale 
fase van de mijnwerkersstrijd, de 
winter nadert, is het aan ons de over
slag van kolen naar Engeland tegen 
te gaan. Help de mijnwerkers winnen. 
De overslag vindt in Nederlandse ha
vens plaats omdat ze en tegenstelling 
tot Britse havens wel toegankelijk 
Z1Jn voor grote schepen. In met name 
Amsterdam en Rotterdam worden kolen 
overgeladen in kleine kustvaarders. 
OOk nu, staat het FNV niet vooraan 
om de mijnwerkers daadwerkelijk in 
hun strijd te steunen. Een of andere 
smoes over internationale afspraken 
tussen vakverenigingen zou dat verhin
deren. Slechts onder druk van onderaf 
kan het FNV gedwongen worden besmet 
verklaringen en boycots af te roepen. 
Maak deze kwestie dus aanhangig in 
de plaatselijke bond en stuur brieven 
naar het FNV, met name naar de Ver
voersbond. 
Financiele steun is nog steeds nodig. 

GIR0:4568706, t.n.v. STEUNFONDS MIJN-

DE ACHTERPAGINA VAN DE VREDESAKTIE 
KRANT IS BESCHIKBAAR VOOR AANKONDI 
GINGEN UIT DE BEWEGING. 

STRATEGIE:PLAN 

De betaal niet mee aksie, gestart op 
29 oktober 1 83 1 zal zich de komende 
anderhalf jaar sterk maken om het 
plaatsingsbesluit ongedaan te maken. 
Er is de afgelopen maanden intensief 
gewerkt aan 'een aksiekampanje. Een 
kampanje die zo veel druk op de ketel 
zet, dat er een daadwerkelijke in
vloed van uit gaat. 
De aksiekampanje heeft als doel toe 
te werken naar een massale werving 
voor een weigeraksie in de maanden 
voorafgaande aan 1 november '85. Er 
worden drie aksiefasen onderscheiden. 

GESCHEIDEN BETALEN 

Ieder begint met gescheiden betalin
gen op zo veel mogelijk verschillen
de vormen van belastinginning. Het 
principe is het verschuldigde bedrag 
in twee delen te betalen. Eerst het 
totaalbedrag minus 5, 72. Men wacht 
de eerste aanmaning af alvorens deze 
S,72 te betalen. 

PIONIERFASE 

Deze fase gaat in zodra een groep Be
taal Niet Mee plaatselijk of regio
naal zich krachtig genoeg acht de f 
5,72 te weigeren. Zo pioniert de 
groep IJmond met een estafette-weige
ring. Dat houdt in dat een of enkelen 
in de groep 5,72 inhouden en storten 
op het gironummer van het vredes
fonds. De rest van de groep blijft 
gescheiden betalen en vormt een soli
dariteitspot. Een pot waaruit eventu
ele (her)aansluiting gefinancierd 
wordt. Elke maand gaan een of meerde
re anderen weigeren. 
Oe groep in Apeldoorn pioniert even
eens. Daar is rond elke weigeraar een 
steungroep opgezet. De vredesgroepen 
verlenen eveneens bijstand. 

FASE VAN HET MASSAAL WEIGEREN 

Onmiddf~llijk na de vakans1e begint 
de grote weigeraksie. Vanaf dat mo
ment betaalt niemand die bewuste 5,72 
Of een veelvoud. (Bijvoorbeeld S, 72 
van de BTW op de energierekening; de 
BTW vloeit nàar de pot algemene mid
delen·waaruit defensie wordt betaald) 
Op 1 november '85 moet de weigeraksie 
een hoogtepunt bereiken: heel Neder
land houdt S,72 in! 

De landelijke koördinatiegroep van 
Betaal Niet Mee houdt zich echter 
aanbevolen voor andere modellen van 
weigeraksles, kritiek en verbeterin
gen in het aksieplan. 

BETAAL NIET MEE 
p/a BWD, Utrechtseweg 159, 3818 EO 
Amersfoort, tel. 033-1044S. 
giro: 4434906 tnv BWO, ovv BNM. 

REDESGRJEP SOESTERBERG. 

Deze groep loopt of fietst iedere 
zondag rond de Amerikaanse vliegbasis 
Soesterberg. Verzamelen om 12 uur 
op de plaats van het voormalig vrou
wen vredeskamp aan de Paltzerweg. 
Ze schrijven ons: "We willen aanhou
dend zijn om ons meer betrokken te 
gaan voelen bij het aksieobjekt, ons 
meer verbonden te voelen met elkaar 
en om ervaringen op te doen in het 
geweldloos aktief zijn. We denken 
ook dat het nodig is om grenzen te 
overschrijden, soms de wet te over
treden" 
Voor meer info 
tel: 

over hun aktiviteiten: 
(Magda/Abel) 
(Marie Anne) 

lf~ilburgerlijke ongehoorzaamheid, 
een christelijke deugd'. 
9-10 november, vormingscentrum 't 
Dakhues, postbus S9, 68SO AB Huissen, 
085-2S910S 

WAM"' 
Duizenden ongehoorzame aktivisten 
om 1. de kruisraketten tegen te houd
en, om 2. samen uit de NATO te treden 
om 3. het leger leger te halen, om 
4. de wapenproduktie en alle oorlogs
voorbereidingen te stoppen, om S. 
defensie uitgaven te gebruiken voor 
woningen, kresjes en ondersteuning 
van de strijd van volkeren in de der
de wereld. Om een begin te maken met 
het einde van bewapening en oorlogs
voorbereiding. 

:Ht4iipM 

Aktivisten en vredesaktiegroepen die 
de VREDESAKTIEKRANT willen verspreid
en. Inkoop 1,50, verkoop 2,- bij af
name van 10 ex. Tel: 020 - 622348. 

iift;li.t4flal 
Informatie over Philips en haar doch
ters 1 voorbereidingen op de oorlog, 
toen en nu. 
Postbus 11347 .• 1001 GH Amsterdam. 

~NDERE INFOBRONNEN. 

over milieu, techniek en samenleving: 
van de eerste tot de vijfde wereld 

Ekologiese Uitgeverij/TOOL A'dam '84 
456 pagina's, geïllustreerd, f 19,7S 

Verkrijgbaar in de boekhandel of be
stellen via Stichting TOOL, Entrepat
dok 68a-69a, 1018 AD A'dam,tel.264409 

TRIBUNAAL VOOR DE VREDE. 

In 1985 zal een Belgies-Nederlands 
tribunaal voor de vrede plaatsvinden. 
De doelstelling van dit tribunaal 
is een openbaar onderzoek te houden 
naar de rechtmatigheid van kernbewa
pening. 
In het tribunaal zullen onafhankelij
ke rechtsgeleerden zitting nemen. 
Deze gaan zich buigen over de vraag 
in hoeverre een defensiebeleid dat 
gebaseerd is op bezit en inzet van 
kernwapens zich verdraagt met het 
nationaal recht van de beide landen 
en met de door hen aangegane interna
tionale verplichtingen, voortsprui
tend uit de door beide landen gete
kende internationale verdragen op 
het gebied van oorlog en vrede. 
Het tribunaal oordeelt maar veroor
deelt niet. 
Het wil een demokraties platform 
zijn, gericht op openbare meningsvor
ming over het huidige vredes- en vei
ligheidsbeleid. 
Het tribunaal gaat geld kosten, veel 
geld! uw giften zijn dan ook uiterst 
welkom en worden graag ontvangen op 
giro 1S602 tnv Tribunaal voor de Vre
de, Rotterdam. 

KJ'!ITEE KINDERVUIST. 

Het Komi tee Kindervuist roept op o.m 
kaarten, brieven en tekeningen op te 
sturen naar postbus 9899, 3506 GW, 
Utrecht. In het najaar zal een groep 
kinderen uit zo. veel mogelijk landen 
die aanbieden aan de Verenigde Naties 
in New York. Zij willen dat alle lan
den NU stoppen met het maken van 
nieuwe kernwapens. Zij eisen het 
recht op om oud te worden en eisen 
tevens voldoende voedsel voor alle 
kinderen op de wereld. 
Voor informatie: 03402-62669 

VROUWENKJNFERENTIE. 

Brede vrouwenkonferensie 'Vrouwen, 
Vrede, Rechtvaardigheid'. 17 november 
Inlichtingen: Anneke Kuyvenhoven, Fr. 
Schubertstraat 69, 3533 GT Utrecht, 
030-930272 
Brosjure te verkrijgen bij VvV Amers
foort, 3 gulden op giro 2868000. 
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