
VOOR VOORRANG 

AFKNIPPEN 

lol;! IOeiiCI'IIIriO 

blélel~lil 

'' l k b•m hie r naar tol' gPkornen omdat 
ik v ind da t. wP harde r e akti es moe ten 
paan voc~rcn . Hé t moe1. maar eens u i t 
zijn mt>t da l &ek let..s van ons wat we 
wet en nl e t rnOI!."n doen , o f we wel 
1••tjPS zijn enzo . J n OP.n llaa& z1,1n 
" ... n iet netjes . Ze Jache n zich daar 
rot om o ns . H ~> t en igP waar ZP n aar 
l uisu~rPn ziJn harde akt) e s , en d i e 
mof'\.<'1n er komen ." Al dus een vredesak
l.iviStP uit Hollandst> RadJ ng op de 
HONK kon:fcrentir! op 19 januari j . 1 . 
Wi•· had f>én of twel' j.c;~ar ~leden dur
ve n dl"omen dat el' een b!'eed g escha
k~~rdP konfPr <> r•l.J ". zou wo rde n geor
ganiseerd om t e praten ov•~r 'bur.l!.er-
1 ij ke onge hoorzamE'' Pn • non-koöpe!'a
t..leve' aki tes? E: <~ n konfe r enti e met 
a ls nadrukke lijk-= do<:lstf'lling het 
opzPttPn van een n ieuwe struktuur om 
een k ampagne van d irek1. verz•Jt t e 
dra~ .. n? 

Ofschoon ve.·J m•;nsen na a floop d· i n
druk van een ' v erwarrend!' , c hao'l..iese 
e n rommelige dag ' hadden , is er de 
19dP. januari ePI! n ir>uw b egin g Pmaak'l . 
Vet-1 mensen blek en b c> r ,.. id om aan e e n 
BONK-!> truk tuur t f' gaan w.;-rken: mPer 
dan de h elft van d e r egional e diskus
siPgroPpf'n maakte afsprav.en voor e e n 
( r egionaal ) v e r volg en zo 'n 70 mPnsen 
g;wen z i eh op voor ééA van de 1 ande-
1 i .i kP werkgr O<;'p•'n . 

Voor ~en RONK-kantpanjo> 7. i Jn hoofdlij-
11PII be paald, doordat de voorl<eure n 
voor • ui tb r eiding van d t' we igf'r. i ng 
d e f t>nsie b <> l ast..ing', voor 'bezetting 
van g cmeen t•~huiz,-.n e11 andere over
tlf'i<lsgebollwe n • Pn vom· ' s takingen en 
we rkonde rbrekingen' door de meeste 
aanwf'zigPn geder:ld wf' rden . 
lloe d r> uitkomst van de konfe ren tie 
t e in'l..e t'pre t.e r en'? W< Lkc;t t eko r tkoming
·~ moete n ov~rwonnPn wo rden , wil het 
BONI< u 1 tgr ocie n tot eet'\ an Li~milj t a -
is biest> bowe~Qg'? 
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VREDESAKTIEKRANT HEEFT RUIMTE!!! 

Hoera, na jarenlang geploeter op zol
derkamertjes, in keukens, slaapkamers 
en woonboten versprei~ over heel Am..;. 
sterdam, beschikken we nu eindelijk 
over een eigen VAK-redaksieruimte! 
Naar verwachting heeft:. dit een posi
tieve uitwerking op de gemoedstoe
stand van de redaksieleden.en de ef-· 
ficiënsie van ons werk, afijn, dit 
zal dan in de kwaliteit van de vol 
gende nummers tot uitdrukking moeten 
komen. 
De ruimte bevindt zich aan de Frede
rik Hendrikstraat 111 t/m 115 te Am
sterdam. Het is de bedoeling dat-ie 
voortdurend bemenst is en een ieder 
die iets met de VAK wil is welkom! 
(Overigens zitten we nog steeds te 
springen om enthousiaste mensen voor 
de redaksie, mensen die stukken wil
len schrijven of helpen lay-outen of 
de krant verspreiden.) 
Het postadres van de VAK blijft: 

Postbus 11347 1001 GH Amsterdam 

In de nieuwe ruimte hebben we nog 
geen telefoon, voorlopig zijn we te
lefonies bereikbaar onder de nummers 
020-982675 (voor groepen) 
020-629953 (voor boekhandels) 
020-254489 (voor abonnees) 
020-821273 of 235870 (voor overige 
info) 

Een kamePaad is koatbaaP 
als een Pijstplantje 

Een van de vele, welliawaaP, 
maaP gekoestePd dooP hen, 
die donke'l'egesichten hebben gekroegen 
verweerod en gegrooefd, 
terowiUe van hunPijstplantjes. 

Een kameraad is koatbaaP 
a'la een 'l'ijatplantje· 

ruaàPVOO'l' dè boeroenhanden. 
dik en eeltig woroden, 
waaPVOOP zijn vingeroa 
de harodgedrooogde moddeP bijeen

schroapen. 

Een·kamePaad ia hij 
vooP wie de boel'entenen 
pezig en grooot woroden 
omdat hij, als een Pijstplantje, 
een van de vele wil kweken, 
om de hongeP te sti'Llen .van hem, 
die de kleine plantjes met aarg omgaf 

Een kameroaad is kostbaar> 
als een 'l'ijstplantje 

gevoed en gekoestePd, 
bescheromd tegen epidemie 

en overostPoming. 

En ja, geliefd dooro de boeP, 
omdat een Pijstplantje grooeit, 
niet alleen om zijn hongero te stillen 
maaro ook om het leven te schenken 
aan anderoe Pijatplantjea, 
die op hun beurot leven schenken 
aan vele andePe 
om van generoaties van boeroen 
de hongero te stillen naaro voedsel 

en land. 

ClaPita Roja 

AAN DIT NR' WERKTEN MEE 
JENNEKE, IRENEE, JACKY, INEZ, PETER, 
ANNELIEKE, GUIDO, BAS, HANS, WILMA 

AAN DE ABONNEES 
In dit nummer van de Vredesaktie
krant kan je een akseptgirokaart aan
treffen. Vervelend hè,maar een krant 
maken of ontvangen kost geld.We pro
beren de aboprijs zo goedkoop mogelijk 
te houden, f20- voor 10 nummers is 
echt het minimum. Door de losse ver
koop kunnen we, mits er akti vi te i ten 
zijn, net uitkomen, Om daar echter 
niet totaal afhankelijk van te zijn 
vragen we je als je kunt een steun
of rijkelui' s abo te nemen ( f25-, 30-
Wacht niet met gireren. 
Zomaar een financieeel steuntje is 
ook erg welkem.Inrichting van onze 
nieuwe ruimte,telefoon,porto en reis
kosten lopen nogal op. Wacht niet 
met gireren om ons de kosten van aan
maningen te besparen. 

VERVOLG VOORPAGINA 

f;en grooot deel van de diskussies 
op de 19de speelde zich af in 'l'egio
nale geap'l'eksgrooepen. ~oms tiepen die 
stPoef, zoals in de Amste'l'damse; maal' 
in veel ande'l'e Pegio 's - Ut'l'echt e.n 
omgeving, Den Haag, Friesland, enao
vool'ts - we'l'den hele ruasUjsten met 
fPappante ideèën en voo'l'stellen· uit
gedacht! 

In de Friese grooep wePd. bijvoo'l'
beeld gesuggepeePd om 'pPikaktiea te
gen steunpunten van defensie te hou
den ' en om het financiële teven te 
ontWPichten dooP in gPote .getalen 
geld van giPo- en bank'l'ekeningen te 
haZen. In de grooep voo'l' Ut'l'echt en 
omgeving klUamen ideeën op tafel als 
het. bekladden ('besmetten') van mili
taiPe bedrijven en gebouwen, het O'l'
ganise'l'en van bezettingsakties als 
'Opwal'mel' ' in juni, het Ve'l'OO'l'Zaken 
van koPtsluitingen in ove'l'heidsgebou
wen en het blakkel'en van het héle 
spooPWegnet! In de Haagse gPoep W'l'd 
onde'l' ande'l'e geoppe'l'd om: in de zomel' 
Pegionale kampen te houden bij ve'l'
schillende militaipe bases; en om een 
landelijke oppoep te doen voo'l' 't be
zetten van 'l'aadssalen van gemeente
sen op de 'Laatste vePgade'l'ing vool' 
het zome'l'Pecèa. 
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De mensen uit Haa'l'lem 
wilden ondeP ande'l'e blokkades van mi~ 
litai'l'e t'l'anspo'l'ten. En de zuidB'l'lin
ge~ · ( aktivisten uit Oost-Bzoabant, 
Limbur>g en België J stelden vooP om 
op 29 oktobeP 'het heLe maatschappe
lijke teven' tam te leggen. Wel we'l'd 
vaak benadrukt dat we de Bonk-kampag
ne met ZaagdroempeUge aktiea moeten 
beginnen. 

Een aantaL van deze ideeën aijn 
niet nieuw, konden bijvooPbeeld ook 
al beZuiste'l'd WO'l'den· op de plaatse
lijke dag ovel' bU'l'ge~lij~ ongehooP
zaamheid die twee jaa'l' ge leden in Am
stel'dam is gehouden, en op de KaK.aNee 
konfe'l'entie.dest~jda (in feb'l'Uà'l'i 
1983). Toch zou het ve'l'kee'l'd zijn de 
uitkomst vàn de konfe'l'entie op die 
manie'l' te 'l'elative'l'en. El' kan wel de
gelijk een sekePe Ujn of 'l'ichting 
uit de ideeën woPden gedeatilleerod. 
zoals de koö'l'dinatiegrooep van de kon
fepentie deed. Zr.JaaPtepunten in de 
kampagne WOPden'aktiea als weigeroing 
van defensiebelasting, die volgens 
de meeste diskussiegPoepen stevig 
moet W'l'den onde'l'ateund; stakingen_, 
akties tel' ont'l'Bgeting van het ge1.d
ve'l'kee'l' en - heet opme'l'ke1.ijk!!- be
zettingen van sociale d~ensten samen 
met uitke'l'ingsge'l'echtigàen. 

MaaP het opme'l'ke tijkst was mis
schien wel dat noch voo'l' omsingelin
gen of mense 1.ijke ketens, noch vod'l' 
blokkades gekozen we'l'd, maaP juist 
voo'l' plaatselijke besettingsakties. 
Ideeën daarooveP zijn ee'l'deP hePhaal
de Ujk ge lancee'l'd in de vroedesbewe
ging (onde'l' anderoe dooP de Amste'l'dam
se NoodplangrooepJ, maazo in p'l'aktijk 
bleven blokkades de meel' gangbaPe 
Vol'171 (aie de 1, 2, 3-juni aktie in 
WoensdroechtJ. Uit de vooPkeuro voo'l' 
(plaatselijke) beaattingen - een vroij 
haPde vol'171 van di'l'ekt ve'l'set - kan 
je volgens mij 'l'UStig konklude'l'en dat 
de meeste konfe'l'entiegange'l's de ~ 
op de Haagse politici sePieus willen 
ve'l'hogen. Dat men buroge'l'lijke onge
hoo'l'aaamheid niet ziet a1.s een daad 
ruaaromee een moPeet appèZ op het kabi
net-Lubl:Hire WO'l'dt gedaan, maaP als 
een àaad met een dwingendeP karakte'l'. 

Een tweede konstatering is dat het 
vérgaande voorstel om een nieuwe or
ganisatiestruktuur op te zetten rede
lijk aansloeg. De oyertuiging dat zo
iets nodig is had de (Bonk-) initia
tiefgroep oorspronkelijk gebaseerd 
op een evaluatie van het direkte ver
zet tegen de kruisraketten tot nu toe 
De direkte akties die zo'n anderhalf 
jaar geleden op gang kwamen waren 
(meestal) niet erg massaal. Dat ligt 
niet zozeer aan gebrek aan bereidheid 
daartoe. Geringe massaliteit werd 
vooral verklaard op grond van de ve'l'
anippel'de wijze waarop burgerlijk on
gehoorzame akties eerder zijn gevoerd 
Aan een gezamenlijke kampagne heeft 
het vorig jaar erg ontbroken. Willen 
we echt de mogelijkheden die er zijn 
goed benutten dan is meer organisatie 
en samenwerking vereist. 
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ti6T "B6(..0C;Jfl> lle::GA(.. WAT." f\&EL- we Bonk-organisatie zal leiden tot 

vV~ 6~ verdeeldheid, dat er binnen de vredes-
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0 f\G\ :T ~'! o.Prf!..: beweging twee kampen zullen ontstaan. 
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~el\.>?~1'6~~1"' ""\~~".. "dit initiatief heeft het Piaiko dat 
-re V :r6 "6':il~' &Ei~'6f het de beweging eePde'l' splitst dan 
y16 12-~t.. >J .,.Q~\L-1-'e veroaterokt "· Die mening lijkt door de 
20\)· \)~~~ti~ meeste konferentiegangers niet te wor-
rtOT' -y_P< :E;tJ 0• den gedeeld, ~oewel velen waarschuw-
rf&tJ · Pr~ ~ den dat we onze banden met de bestaan 
V~~~ . de vredesorganisaties niet mogen ver-

breken, maar die juist moeten behou-
- den. De overtuiging groeit dat massa

le burgerlijke ongehoorzaamheid al
leen van de grond kan komen via een 
zelfstandige oPganisatie binnen de 
bPede VPedesbeweging. 



VUIST TEGEN DDRLDGSVDDRIEREIDINGfN IJ • 
Niet alleen gaven honderdeo vredes 

aktivisten/s blijk van die mening 
door hun aanwezigheid op de Bonk- kon
ferentie zelf, maar ook door in veel 
regionale diskussiegroepen konkrete 
afspraken te maken voor regionale 
Bonk-overleggen. 'n Aanzienlijke 
groep mensen gaf een aktievere instem 
ming: zoals gezegd gaven een zeventig 
tal personen zich meteen op voor het 
nieowe samenwerkingsverband . Een be
langrijke kanttekening die wel veel
vuldig werd gemaakt is dat de nadruk 
binnen Bonk moet liggen op de autono
mie van regionale overleggen. 

Wat zich de komende tijd kan gaan 
aftekenen - en hopelijk zal worden 
gekonsolideera - i s een soort struk
tuur die het midden houdt tussen de 
verstikkende hierarchie van sommige 
gevestigde vredesorganisaties en 
de verlammende verbrokkeling van veel 
'autonome• groepen. Een soort federa
tie van nieuwe, regionale Bonk-groe
pen, waarin ook veel bestaande vredes
aktiegroepen hun plaats kunnen vinden 
Een federatie met een landelijk over
~eg dat primair is samengesteld uit 
(al dan niet vaste) vertegenwoordi
gers/sters van regio's en dat bevoegd 
is om de grote knopen door te hakken. 
Een eigen Bonk-vuist van vredesaktivi
sten die verder willen, maar door tal 
loze draden verbonden blijven met de 
rest van de Nederlandse vredes.bewe
ging! 

Natuurlijk had de Bonk-konferentie 
ook z'n schaduwzijden . Sommige daar
van, zoals het overvolle programma , 
hadden te maken met de onervarenheid 
van de initiatiefgroep of met het 
prille karakter van het initiatief 
zelf. Dit laatste geldt voor de ge
brekkige begeleidil')g van de groepsdis 
kussies. Een misschien onvermijdelij
ke, maar ernstige tekortkoming lijkt 
me dat e r niet diepgaand is. gepraat 
over de toekomst van de vredesstrijd . 
Welke richting , welk perspektief?! 

Zo waren er op de konferentie veel 
stemmen ten gunste van het gebruik 
van het gebruik van stakingen! als 
wapen in de vredesstrijd. Minstens 
is wenselijk dat het magere kwartier
tje op 10 mei jongstleden wordt uitge 
breid tot 'n werkonderbreking van een 
paar uur of 'n dag in de komende 
herfst. Eén regio (Den Haag/Zuid-Hol
land) kwam zelfs met een konkreet fa
senplan, t e beginnen met besmetverkla 
ring van bedrijven, dan het uitdelen 
van pamfletten bij poorten en gesprek 
ken met arbeiders/sters, en tenslotte 
(na 1 november) het blokkeren van fa
briekspoorten. 

Die keuze voor stakingen hééft be
tekenis , zoals door niemand minder 
dan Ce es Commandeur, voormalig voor
zitter van de FNV-vredesadviesraad, 
werd onderstreept. Commandeur sprak 
de hoop uit dat een landelijk Bonk
samenwerkingsverband van de grond zal 
komen. Hij zei ook e rvan overtuigd 
te zijn dat de vakbeweging s teun van 
buitenaf hard nodig heeft om over te 
kunnen gaan tot besmetverklaringen 
(van aannemers en toeleveringsbedrij
ven) en tot werkonderbrekingen. "Dis
kussie ovez> dit sooT't a kt ie is a Z 
qaande binnen de vakbeweging, met na
me in de Bouwbond. Biervoor moeten 
ze weZ door> ander>en wor>den gesteund. " 

Stakingen z ijn door de Bonk-konfe
rentie dus terecht op de agenda ge
plaatst. Toch lijkt de i mplikatie van 
èie keus nog door weinig vredesakti
visten te worden doorgrond. Waar>om 
gaan we ons als vredesbeweging met 
bedrijven bemoeien? Waarom is het zo 
belangrijk dat vredesstrijd juist 
daar - in de wapenindustrie en ander e 
industrieën, bedrijven - wordt ge
voerd? En welke taak hebben wij als 
vredesaktivisten daarin precies? Het 
enige richtsnoer dat we tot nu toe 
hebben is een prakties richtsnoer 
namelijk dat we als Bonk zowel recht
streeks met mensen op de werkvloer 
als met vakbondskaderleden en -bestu
ren kontakten moeten zoeken. 

Foto genomen tijdens de bezetting van het provinciehuis in Haarlem, tegen 
de dumping van radio-aktief afval. Foto: Martijn de Jonge 

Rond de strijd tegen de kruisra
ketten is een breed proces van bewust 
wording op gang gekomen - van bewust
wording over de dreiging dat Europa 
het slagveld gaat worden in een nu
kleaire konfront~tie tussen de super
machten . Bovendien zijn de kruisra
ketten een kristallisatiepunt gewor
den in een binnenlandse politieke kon
frontatie. Ze zijn het punt waarom
heen de vredesbeweging intussen aan
zienlijke macht heeft opgebouwd. Van 
die macht moeten we ons bewust zijn, 
en ook van het fei t dat de tegenpar
tij zijn strijd v66r de kruisraketten 
als machtsstrijd voe.rt. 

Maar hoewel de kruisraketten speer
punt blijven groeit (ook) in de brede 
vredesbeweging het inzicht dat we on
ze strijd moeten verbreden naar ande
re vormen van onderdrukking. Een lo
giese volgende stap is om het verband 
bloot te leggen tussen kruisraketten 
en de rest van het militaire apparaat 
van de Navo en de Nederlandse staat. 
De initiatiefnemers/sters van Bonk 
hebben een dergelijke verbreding van 
begin af aan als hun uitgangspunt ge
nomen, maar op de konferentie van 19 
januari is niet of nauwelijks over 
een anti-militaristiese visie gepraat 
- evenmin als over het bedrijvenwerk 
of over de relatie van onze vredes
strijd met de bevrijdingsstrijd in 
Midden-Amerika. Dit is bijna onvermij
delijk op een ééndaagse konferentie
als door het Bonk gehouden is. Wil 
het Bonk-samenwerkingsverband echter 
voorkomen dat het in de klassieke val 
van het ' aktivisme, valt dan zal e r 
tijdens de eerste, informatieve fase 
van de kampagne flink aandacht moeten 
worden besteed aan de inhoudelijke 
betekenis van het (anti-)militarisme . 
De noodzaak van politieke theorievor
ming parallel aan de ontwikkeling van 
de praktijk van direkt verzet. 

Peter/redaktie 
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Citaten overgenomen 
uit interviews 
van Saskia Kouwenberg . 

Hieronder een beschrijving van de 
landelijke werkgroepen, die binnen 
of in samenwerking met Bonk worden 
gestart. Er is nog veel menskracht 
nodig, dus aarzel n i et je bij een van 
de groepen aan te sluiten! 

WERKGROEP 
De bedoeling is om in juni een mani
festatie te houden over de stuwende 
rol van de NAVO in de (kern-)bewape
ning. Het valt wellicht te kombine
ren met èe jaarlijkse omsingeling 
van de vliegbasis Soesterberg . De 
Werkgroep NAVO heeft als taak al het 
voorbereidend werk voor de manifes
tatie te doen. Op de konferentie 
hebben zich al 20 mensen opgegeven. 
Voorlopig kontaktadres: 
Bonk-sekre tariaat,Leliegracht 54 

Amsterdam 
tel:020-229716 

LATYNS-AMERIKA/ 
VREDESGROEP 
Dit i s een samenwerkingsgroep tus
sen de Latijns-Amerikabeweging en de 
vredesbeweging in Amsterdam. Zij wil 
aandacht besteden aan de AKTIEVE ROL 
DIE Nederland speelt bij het mili ta
risme en de neokoloniale onderdruk
king in Midden-Amkerika . Er wordt on
del' andere gewerkt aan akties rond 
militaire oefeningen in het Caraï
biese gebied waaraan de Nederlandse 
marine deelneemt. Pas drie mensen 
hebben zich op de konferentie opge
geven voor deze groep. Nog veel 
menskracht nodig dus! 
kontaktadres: 
Latijns-Amerikacentrum, 

Nieuwe Herengracht 29 
Amsterdam 
tel:020- 229953 

r TEL.: 

J 
' 

SCHOI.INGSGROEP 
Het voorstel tot het opzetten van 
scholing is gedaan om meer inzicht 
te geven in de belangen achter de 
(kern)wapenwedloop en in de mogelijk
heden voor effektief vewrzet. Voorge
stelde thema's zijn: geschiedenis van 
de Nederlandse vredesstrijd, burger
lijke ongehoorzaamheid en non-koöpera
tie, kap i taal en militarisme in Ne
derland, bronnen van strijdbaarbeid 
in de vaderlandse geschiedenis, en 
de hedendaagse klassenstruktuur in 
Nederland. Er hebben zich op de 
konferentie zes mensen opgegeven. 
Kontaktpersoon: 
Peter Custers, 
czaar Peterstraat 
1018 PL Amsterdam 

BEDRINENGROEP 
De Bonk-bedrijvengroep. probeert stap 
voor stap toe te werken naar vormen 
van niet-samenwerking binnen bedrij
ven (besmettingsverklaringen,aktieve 
boy kots, zo mogelijk een staking. ) 
Daaraan voorafgaand is een inventari
satie nodig van bedrijven, die met 
(eventuele) plaatsing van kruisraket
ten of andere oorlogsvoorbereidingen 
te maken hebben. Op de konferentie 
hebben zich negen mensen opgegeven 
voor de bedrijvengroep. 
Kontaktpersonen zijn: 
Niek Schreerder, 
Reentgenstraat 18-b 
Rotterdam 

Hans Krikke, Postbus 11347 
Amsterdam 

SPEURGROEP STOP 
DE KRUISRAKET 

De speurgroep is een initiatief van 
mensen verbönden aan het tijdschrift 
AMOK (Anti-mil i taristies Onderzoeks
kollektief). Het is een poging om on
derzoek over de kruisraketten te bun
delen en om gerichter aanvullend on
derzoek mogelijk te maken. De speur
groep :-telpt de bedrijvengroep, door 
uit te zoeken welke bedrijven met 
oorlogsvoorbereidingen te maken heb
ben. Op de konferentie hebben zich 
7 mensen voor de speurgroep opgege
ven. 
Kontaktadres is: 
AMOK, Esdoornlaan 14 

3551 AJ Utrecht 
tel:030-442122 

WERKGROEP KERf\ENERGIE 
I KERNWAPENS 
Op de konferentie en in de map was 
de relatie tussen kernenergie en 
kernwapens en de gezamelijke strijd 
hiertegen een apart thema. Er heb
ben zich 24 mensen opgegeven om met 
dit thema verder te gaan en aktie
vóorstellen uit te werken. 
Kontaktadres: 
Landelijk Platform tegen Kernenergie, 
2de Wetteringplantsoen 9 
1017 ZD Amsterdam 
te 1:020--221366. 
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IKV STUDIEDAG 
OVER BO 
Het IKV dat al jarenlang worstelt 
metà.e vraag of burgerlijke ongehoor
zaamheid een acceptabele aktieme
thode is heei't 12 januari een studie
dag gehoupen over burgelijke ongehoor
zaamheid. En dan mee-r bepaald over 
het' eventueel steunen van een vorm 
van burgelijke ongehoor.zaamheid , nl 
steun aan de beweging 'Betaal Niet 
Mee' . 'Betaal Niet Mee·• is een onder
deel van Beweging Weigering Defensie
belasti,ng. De vergadering had geen 
bevoegdheid tot het nemen van beslui
ten~ dat doet de kampagneraad. Hoewel 
de bijeenkomst alleen beschouwend was 
·was (ie spanning goed te. voelen. Na 
inleidende spreekbeurten van twee 
vertegenwoordigers van Betaal Niet 
Mee ging Jan van Veen, . namens bet 
IKV- bestuur in op de pleidooien van 
Karel Tuk,iemand die al enkele jaren 
belasting weigert· en Bernard Gerri t
sen, verantwoordelijk voor de inhou
delijke verdediging. 
De betogen van Tuk en Gerri tsen wa
ren duidelijk en begrijpeiijk • Van 
Veen slaagde erin een mistgordijn aan 
te leggen, waaruit blee.k dat het IKV 
bestuur de burgelijke ongehoorzaam
heidsplannen niet ziet zitten,maar 
de leden van de kernen niet te hard 
voor het hoofd wil stoten . 
Ook Mient Jan Faber ging tegen het 
pleidooi om steun aan· Betaal Niet 
Mee in. Hij deed dit vooral vanwege 
de theoretiese onderbouwing van Ger
ri tsen. .Gerri tsen had een vage defi
nitie van 'demokratie'. Hij stelde 
het gelijk aan 'publieke moraal' . 
Faber had in deze theoretiese dis
kussie niet helemaal ongelijk maar hij 
ontwef;!k een steling.name op 't prak
ties politieke terrein, nl verder
gaande aktie of niet. En juist hier
over wilden de ongeveer 50 aanwe
dgen praten. Enkelen haalden de 
bijbel bove.n tafel en met hoofdstuk 
14 uit de brief van Paulus aan d.e 
Romeinen werd een poging gedaan de 
burgerlijke ongehoorzaamheid te steu
nen . 
Het grote prakties-politieke ve·r 
schil tussen IKV en Betaal Niet Mee 
ligt i n de uitleg van het 1. juni be
sluit. Gerritsen stelde dat het be
sluit van 1 juni '84 een duidelijk 
plaatsingsbesluit is, i tt Faber die 
het een gedeel~elijke overwinning 
voor de vredesbeweging noemde. Voor 
Betaal Niet Mee is het daarom ge
re ehtvaardigd om het middel van 
burgerlijke ongehoorzaamheid te ge
bruiken . Indien het IKV konsekwent 
haar uitgangspunten vasthoudt dan 
dient burgerlijke ongelloorzaamheid te 
wórden toegepast, aldus Betaal Niet 
Mee. 
Faber stelde dat de verkiezingen van 
mei '86 ook een goed aktiepunt zijn 
'en Ben ter Veer (de scheidende IKV 
voorzitter) vreesde dat indien het 
IKV vormen van burgerlijke ongehoor
zaamheid zou steunen de PvdA on
middelijk het IKV zou laten vallen . 
Dit werd schamper lachend ontvangen 
door een mevrouw uit een IKV kern . 
Ze merkte op dat de PvdA de stemmen 
van de IKV aanhang veel te hard no
dig heeft en daarom wel uitkijkt . 
Ondanks de minieme vraag aan het IKV 
bestuur ,(Betaal Niet Mee wil 
slecht& dat het IKV de aktie in naam 
steunt, het werk doen ze allemaal 
zelf), ziet het er niet naar uit dat 
het bestuur de beweging Betaal Niet 
Mee zal steunen. De aanwezigen op de 
studiedag ZlJn echter duidelijk op 
zoek naar doeltreffender middelen. 
De kampagneraad beslist,op 27 april. 

BONk VERSLAG 
Van de Bonk konferentie op 19 januari 
is een verslag verschenen. Daarin 
staat o.a. welke ideeën en voorstel
len er in de verschillende diskussie
groepen zijn geopperd. Het verslag be
vat ook een korte terugblik op het 
ontstaan van het Bonk-initiatief, en 
een uitgewerkt voorstel voor de Bonk
aktiekampanje van 1985. 
Te bestellen door f3,60 (f2,- plus 
portokosten) over te maken op giro 
5327335 t . n.v. Bonk A 1 dam ovv .•versl~ 

,NV 11AI(INGIIIEI(EI 
De Britse mijnstaking is in een kr>itie
ke fase gekomen. De meer>derheid van 
de mijnstaker>s is nog steeds vastber>a
den om zich niet in de tang te laten 
nemen door Thatcher, maar· het wordt 
steeds moeilijker. Niet in de laatste 
plaats door het uitblijven van daadwe~ 
keUjke steun. De ontberingen van de 
mijnwerkers en hun gezinnen worden gro
ter. Gezinnen zijn ver>schetl.l'd. HeeL 
tJat mijnwerkers zijn weer aan het werk 
gegaan, gelokt door extra premies en 
omdat het uitzicht or> resultaat ver 
weq leek. Nog fiteeds: na 11 maanden 
staken, hebben de mijnwerkers de meest 
noodzakelijke ondersteuning niet gekre
gen: een totale boykot van de massale 
steenkoöltransportert uit het buiten
Land. De sol idaritl!itsmanifestaties, 
benefietfeesten en geldinzamelingen 
zijn niet meer dan lapmiddelen als 
ze ·niet opgevoLgd worden met onder
steunende akties. 
Grote hoevee Zheden steenkool worden 
in Nederlandse havens- R'dam, A'dam, 
!Jmuiden - overqeslagEm. Neder land se 
bedrijven maken hier vuile winsten mee. 

.Deze steenkooltransporten zijn de 
·qrootste stakingsbreker-s. Thatcher 
heeft inmiddels een enorme voorraad 
steenkool aangelegd. En de FNV over
weegt een bo~kot aLleen maar, al maan
~Ze komt niet tot konkrete daden . 
(In België werod wel een staking uitge
r-oepen dooro de vakbond.) Politieke 
onwil van de FNV. Na 11 maanden valt 
moeilijk een anderoe konklusie te trek
·ken. Of kunnen we misschien toch nog 
tJat vel'!Jachten? 
In de Waarht?id van 8 febr. stond 
dat 20 werknemers van het Overoslag 
Redrijf Amsterdam 24 uur het kolen
schip Elisabeth hebben laten ligqen 
met 44.000 ton kolen voor En~eLand 
aan boorod. Dit na een oproep hMrtoe 
door de Vervoersbond FNV. Maar verder 
is hier>over niets meer> vernomen.Blijft 
het bij deze incidentele oprisping of 
is het een voorber-eiding op een echte 
boykot. Zo'n schip alleen 24 UUl' vast
houden heeft qeen ander effekt dan 
dilt de kolen wat vertraagd in Enge
land aankomen. De FNV is in staat een 
totale boykot te orqam:seren , mit$ 
aepolitieke wil er is. Als het FNV 
dat niet nu doet'., is hf!t écht te laat. 

AAN: FNV FEDERATIERAAD & FEDERATIEBESTUUR 
PLEIN '40 - '45 1 
1064 SW AMSTERDAM 

Mevrouw, Mijnheer, 

AAN: FNV VERVOERSBOND 
POSTBUS 9208 
2506 GE UTRECHT 

'l'ERNEUZEN, 16 JANUARI 1985 

Met bewondering volgen wij de (historiese) staking van de Britse mijnwerkers, 
welke nu zowat 10 maanden geleden uitbrak, als gevolg van een· aangekondigde 
sluiting va~ een aantal mijnen. De staking is ontaard in een kraehtproef .tus
sen de konservatieve regering van Thatcher en de National Uni on of Miners. 
De uitslag van deze krachtproef zal ongetwijfeld haar weerslag hebben op de 
vakbeweging in heel West- Europa. · 
Jarenlang is steenkool de basis geweest van de Britse industril:$1e energie· 
voorziening. Wat is er nu dan aan de hand? Het Zeeuws-Vlaamse Vredesplatform 
is nu de mening toegedaan, dat wij ons niet langer meer afzijdig kunnen houden 
in het konflikt tussen de NUM en Thateher. De sluiting van de steenkoolmijnen 
kaderen volledig in het Britse kernenergieprogramma, wat erin voorziet, dat 
er in 2020 90% van de elektriciteitsvoorziening zal opgewekt worden dmv. kern
energiel Sleehts 10% van de elektriciteit zal dan nog afkomstig zijn van steen
kool, via 20 dan nog resterende mijnen! 
Wijzen wij er tevens op dat, dat de band tussen kernenergie en de kernbewape
ning een duidelijk gegeven is. Kernenergie en kernwapens vormen eem siamese 
tweeling. Overbodig misschien hierbij nog te wijzen naar de waanzinnige kernbe
wapeningsplannen van de regering van Thateher . 
Wij roepen de FNV dan ook op, om er alles aan te doen wat binnen de mogelijkhe
den ligt, om de mijnwerkersstaking tot een sukses te maken. Om dit sukses van 
de mijnwerkers in Groot• Brittanië evenwel zeker te maken, is het NOODZAKELUK , 
dat de Vervoersbond er alles aan gaat doen om te komen tot een volledige boy
kot van steenkooltransporten naar Engeland. Nederland heeft m. b.t. deze sta
king met de kolenoverslag een belangrijke positie t . a.v. de stakende mijnwer
kers! Ondersteuning met woorden en ook finaneiëel is goed, de daden kunnen 
zeker niet achterblijven, dat zou kunnen wijzen op een hypokriete houding. 
Wij zijn van mening dat het welslagen van de mijnwerkerssta.king een gunstige uit
werking zal hebben op de vakbeweging in Nederland (en met de vakbeweging te
vens een gunstige uitwerking t . a.v. het komplete demokratiese beste~) evenals 
in de rest van West-Europa. 
Daarenboven betekent het sukses van de NUM een nederlaag voor de Britse kern
energie- en kernbewapeningslobby . 
Vermits ook de FNV zich duidelijk heeft uitgesproken tegen kernenergie (en de 
verdere kernbewapening) , .lijkt het ons, nog 1os van de toch ook niet te onder
schatten vakbondsbelangen, al.leen maar konsekwentverder denken van de FNV, 
door zich o.m·. via hulp aan de NUit! (d.m.v. DADEN) tevens te verzetten tegen 
het kernenergieprogramma in Groot• Brittanië. 
Hopende op een spoedige en gunstige reaktie, en op daadwerkelijke steun aan 
de NUM, tekent, namens het Vredesplatform Zeeuws-Vlaanderen, 

met vriendelijke groeten, 

{:'o~ u ..... :rl."-) 
Vrede/AKB/Stop de N-Bom/CPN/PPR/ABVA-KABO Midden Zws-Vl./Oec.Vre 

desbeweging Sas van Gent/Vrouwenkafee Terneuzen/Jongerenbeweging ver. met de 
FIW /PSP /\llereldwin~el/ ..• 

STEUN- DE BRITSE MIJNWERKERS I 

Ook vanuit de vredesbeweging kunnen 
we druk uitoefenen op het FNV. Het 
Vredesplatform en de Werkgroep Kern
energie Zeeuws-Vlaanderen hebben een 
brief qestuurd naar> het FNV, ver>ge
zeld van een motie van 45 FNV-Zeden 
uit de regio. Een prima initiatief 
dat in ander>e regio's navolging zou 
kunnen hebben. Hier>naast de brief van 
het Vr>edesplatfor>m. 

mijnwerkersmacht, geen kernmacht 

ANTIEI(AMPAGNE JONGEREN GESTART 
In de Vredesaktiekrant nr 10 bericht
ten we uitgebreid over de jongeren
aktiekonferentie van 10 november '84. 
Daar stelden we met zo'n 250 jonge
ren onze aktiekampanje tegen de 
kruisraketten vast . 
Inmiddels zijn we volop bezig met de 
uitvoering ervan. 

Jongeren Tegen Kernwapens (JTI<) is 
een landelijk samenwerkingsverband 
van plaatselijke JTK-afdeHngen (mo
menteel ruim 30, verspreid over het 
land) waarin jongeren van verschil
lende pluimage, en een aantal jonge
renorganisaties, zoals de Jonge So
cialisten, PPR- jongeren, CJB, Rebel 
en 1\NJV. 
Sinds enige tijd zijn we lid van het 
LOVO 'Landelijk Overleg VredesOrgani
saties) en het KKN ( Komi tee Kruis
raketten Nee. Met belangstelling vol
gen we ook als aktieve •waarnemer' 
het BONK-initiatief. 

Zaterdag 9 februari j 1 was de 'offi
ciële' start van het eerste deel van 
de kampanje . In twintig steden en 
dorpen hebben JTK-groepen oefentrans
porten rnet kruisraketten gehouden, 
raketten gep~aatst in de achtertuin 

van CDA en VVD pol i tie i, in een ri
vier gedumpt of laten verongelukken. 
Een en ander ging gepaard met mini
demonstratietjes en manifestaties 
en het verspreiden van informatie 
over het plaatsingsbesluit van de re
gering en wat JTK daar nog aan wil 
proberen te veranderen. 
Nogmaals wilden we de bevolking in 
het algemeen en de jongeren in het 
bijzonder oproepen om massaal en hef
tig in verzet te komen tegen alle po
gingen ons de kruisraketten door de 
strot te duwen. 

De komende maanden gaan we door met 
het informeren van jongeren op seho
l en,kazernes , universiteiten, straat 
en in buurthuizen en met het opzet
ten van nieuwe JTK-groepen. Ook wil
len we plaatselijk en regionaal prik
akties houden , bijvoorbeeld bij bedrij
ven die betrokken zijn bij werkzaamhe
den rond de vliegbasis Woensdrecht. 
Op 1 juni (onder voorbehoud) houden 
we een landelijk jongerenvredesfesti
val, dat zal bestaan uit een demon
stratie met aansluitend een popkon
sert. Hou deze dag maar vast vrij, na
dere informatie volgt nog. 
In dé loop van juni trekt er een JTK
fietskaravaan langs een aantal plaat
sen in Nederland. 

Na de zomervakantie doen we mee aan 
de Volkspetitie. Niet dat we verwach
ten dat bet ophalen van handtekening
en alléén regering en parlement van 
plaatsing zullen doen afzien. Daar
voor zijn ' verregaandere' akties no
dig. WAt ons betreft in ieder geval : 
vlak voor het 1 november besluit 
jongerenaktiedag met als hoogtepunt 
een nieuwe scholierenstaking. Alle 
Nederlandse scholen moeten plat!! 
We roepen ook de andere vredesorgani
saties op de volkspe ti tie een knal
lend vervolg te geven! 

JTK heeft dringend enthousiaste 
jongeren en veel geld nodig. Als je 
zin hebt om mee te doen of meer in
formatie wilt, stuur dan even ee.n 
briefje naar: 

Sekretariaat Jongeren Tegen Kernwa
pens 
In De Betouwstraat 9 
6511 GA Nijmegen 

Giften kun je kwijt op giro 3609239 
tnv JTK Nijmegen. 
Jongeren hebben weinig geld, finan
ciële steun van •ouderen' is dan ook 
heel erg welkom! Alvast bedankt. 

Jongeren teP,en Kernwapeno 



Geen rakettengordel rond Rotter dam 
Donderdag 24 januari omsingelden on
geveer 200 mensen een deel van het 
rotterdamse staàhuis. ?·iet die symbo
lie~e b~okkade protesteerden ze tegen 
de aanleg van een 1 rakettengordel 1 

rond de haven. "Het gaat om luchtdoel 
raketten die het rotterdamshavenge
bied moeten verdedigen. Niet omdat 
hier nonderduizenden mensen wonen, 
maar omdat dit gebied een steeds gro
tere mil i tal re aan- en doorvoerfunk
tie krijgt. Die wil men veiligstellen 
zodat de militaire betekenis van Rot
terdam nog groter kan worden" , aldus 
de werkgroep Geen Rakettengordel Rond 
Rotterdam (afgekort: GRRR) 
Als bet aan defensie ligt gaan Hawk
raketten vanaf 1988 de kern vormen 
van de luchtverdediging rond het Rot
terdams havengebied . Ue NAVO oefent 
druk uit op de nederlanèse rege.r.ing 
om de Hawk's aan te vullen met enkele 
Patriot-raketeenheden. Op hun beurt 
gaan de lanceerinstallaties voor deze 
twee luchtdoelraketten beschermd wor
den met Stringer- raketten. In totaal 
omvatten de defensieplannen dus drie 
raketsystemen. Rotterdam is de eerste 
stad waar geprotesteerd is tegen de 
rakettengordelplannen. Voor Vlissin
gen, Amsterdam en Noord-Nederland be
staan echter ook derge~ijke plannen . 
In onderstaand verhaal willen we al
lereerst de geschiedenis van de plan
nen schetsen , vervolgens maken we een 
uitstapje naar de nie•Jwste N.\VO-stra
tegiën om tenslotte te beslui ten met 
toekomstplannen van GRRR. 

UITGELEKT 
Hal ver'wege de jaren zeventig begon 
de NAVO zich te oriënteren op nieuwe 
strategiën en defensiemethoden. Tij
dens de NAVO- vergadering op :o mei'77 
werd, op initiatief van Carter beslo
ten een 1 Long Term Oefence Program 1 

op te stellen. Oe luchtvereediging 
van aanvoerhavens van R 1 dam, A' dam, 
Antwerpen , enz. met grond-luchtraket
ten en onderscheppingsjagers te be
schermen. Een el<semplaar van dat rap
port le:<te uit. Oe aandacl'\t in de m.;
dia veroorzaak \:e i n R' dam enige on
rust. Een Ln allerhaast opgericht ~o
mi tee organi seerde een demonstratie 
en in de gemeenteraad werden vragen 
ges·te ld. ï n het antwoord stelden B&W 
dat het nog slechts plannen betrof, 
ze hoopten bi j de definitieve besluit 
vorming betrokken te wor·den. De pu
blieke verontwaardiging was daarrnee 
gesust, het rakettenpla~ verdween uit 
de openbaarheid. Oe toenmalige burger 
meester van der Louw !<wam in in 1980 
nog eve:1 kort terug op de plannen. 
Hi j vond ze 'psychologies onjuist' 
omdat R'dam met haar chemiese i ndus
trie, de aanvoer van gevaarlijke stof 
fen en derge l ijke al kwetsbaar genoeg 
was. De gevraagde (en t oegezegde ) in
spraak ty"pee:r-de hi j als volgt: "Als 
men tot het besluit komt om raketten 
te plaatsen àan zal R'dam in het over 
leg betrokken worden. Of dat insp•·aak 
?:al beteken weet ik niet. Overleg !<an 
van a~es betekenen , ook een vage me
dedeling of zo" 

DEFENSIENOTA 1984 
Nadat ze al een aantal malen genoemd 
waren in de i>iemoirie van Toelicl1ting 
bij Oefensiebegrotingen, werden de 
rakettengordelplannen in àe defensie
nota 1984 opgenomen als officieel be
leidsvoornemen. Een aantal Hawk-,squa
drons bij het nederlandse legerkcrps 
:o.n Duitsland ;<:al vervangen worden 
door Patriot-raketten.Daarnaast wordt 
de luchtverdediging van militaire 
vliegvelden in Nederland georgani 
seerd. Vanaf 1988 z1 j n hierdoor acht 
!'iquadrons Hawk-raketten beschikbaar. 
Binnen de NAVO is overeengeltomen da t 
een deel daarvan gebruikt zal worden 
voor het naar Noord-Nederland door
trekken van de luchtverdedigingsgor
del in West-Duitsland. Oe rest wordt 
in~ezet voor "de bescherming van zee
en luchthaveris waar langs in krisis
en oorlogstijd versterkingen wo;den 
aangevoerd". De steden die een raket
tengordel in hun omgeving kri}gen 
zijn Rotterdam, Amsterdam en Vlissin
gen. 

llONJ) llOTTERDAM 
De aankondiging in de Defensienota 
1984 bleef tamelijk onopgemerkt tot
dat het Vrije Volk (6- 11'84) een in
terview publ~ceerde met generaal Roos 
(bevelhebber der strijdkrachten) . 
Roos vertelde dat de raketten n iet 
op of .bij bestaande militaire bases 
komen te staan maar • in het veld • , 
zo diät mogelijk bij havenins·talla
ties. "Tot nu ~oe had de beveiliging 
van Nederland een lage prioriteit. 
Vrijwel al het voor defensie beschik
bare geld ging naar het Leger~orps 

in Duitsland. Voor de luchtbescher
ming van een belangrijke stad als 
R' dam moesten we het doen met een 
stel aangekoppelde machinegeweren". 
Opgewekt vertelde Roos erbij dat de 
raketten geen ekstra bedreiging vcr
men voor· R'dam . Integendeel zelfs. 
De NAVO-strategen hebben gedacht dat 
de Russen het aan- en doorvoergebied 
in Nederland alleen met gerichte, 
niet nucleaire middelen zal aanval
len. "Ze zouden wel gek zijn een 
atoombom op R'dam te gooien, die ha
ven hebben ze zelf veel te hard 
nodig." 

Er moesten antwoorden gevonden worden 
op vragen als: hoe kunnen moderne wa
pensystemen ingepast worden "in reeds 
bestaande? En: hoe plukken we de voor 
delen van de modernste kommunikátie
tec!mieken die uiterst snelle beslis
singen mogelijk maken? Of: wat doen 
we met de verbeterde mogelijl<heden 
vijandelijke eenheden op te sporen 
en te vernietigen? 

Twee militaire researchinstituten in 
de VS kwamen in 1981 met hun antwoord 
: de Air-Land-Battle- doctrine (ALB). 
Inmiddels is de ALB opgenomen in de 
officiële gevechtshandleiding voor 
de US-army. Eén van de kenmerken vPn 
de ALB is dat voorgesteld wordt <ie 
oorlog achter de vijandelijke linies 
te beslechten: het vernietigen van 
aanvoerlijnen, verkeersknooppunten, 
l<ommunikatiec~ntra, vl legvelden, op
slagplaatsen, enz. Want: "De aanval 
is de beslissende manier van oorlogs
voering. Voor een bevelhebber is het 
de enige manier een posi~ief doel te 
bereiken en de legereenheden van de 
tegenstander geheel te ontregelen". 

200 mensen OIIISingel den op ~4 januari bet Rotterdams Stadhuis . 

Deze openhartigheid van Roos was voor 
een aantal mensen aanleiding CRRR .... 
in :1et leven te roep~n. Het optimisme 
van Roos delen ze niet. "Oe Rotter
dams~ haven is een steeds belangrij
kere rol gaan spelen bij de transpor
ten van militair materieel voor met 
name het noord- amerikaanse leger. Oe 
Reforger-oefeningen zijn daar een 
voorbeeld van. Om te voorkomen dat 
die aanvoerlijnen al te 5nel geblok
~eerd raken hebben ze besloten lucht
doelraketten te plaatsen. R'dam wordt 
daardoor autornaties een nog aantrel-.
kelijker lokatie voor het regelen van 
militaire transporten. Het is nu al 
aannemelijk dat R'dam doelwit is voor 
bombardementen. Door om de haven een 
rakettengordel te plaatsen, geef je 
nog eens duidelijk aan dat hier din
gen gebeuren die van vitale militaire 
betekenis zijn. Het is een onderdeel 
van een strategie die er re!<ening mee 
houdt dat er op grote schaal een oor
log gevoerd i-:an worden, waa::-tegen we 
beschermd moeten worden. A toombommen 
zijn in dat scenario niet opgenomen 
want dat · zou de hele zaak weer wat 
onlogieser maken. Immers , na een a
toomboinaanval heeft zo 1 n rakettengor
del geen nut meer. Of die scenario's 
ooit luk!< en doet er eigenlij!~ we1n1g 
·toe, hP.t zijn een soort zetten in een 
strategospel" 

WELK STRATEGOSPEL 
Zo'n rakettenplan komt natuurl.ljh 
niet uit de lucht vallen. We schreven 
al dal er oinnen de NAVO vanaf het 
midden van de j aren :>:eventig is ge
::>rainstormd over nieuwe strategiën. 

ne geldt alleen voor de 
US-army . Binnen de NAVO 1.\·ordt momen
teel gewerkt aan de FOFA-doktrine (= 
'Follow On foorces Attack ' ). Ook de 
FOFA gaat er vanuit C:at de vijande
lijl<e troe:~en niet op west-europees 
gi·ond gebied moeten worden opgéwac:1t 
en verslaan, maar dat de aanval naar 
voren uitgebreid dient te worden,over 
de eerste oost-europese linies heen 
het achterland 1noet treffen. Temidden 
van al deze vcrandF.rde doktrines ont
komt ook Nederland er niet aan haar 
gevechtshandle:l.ding te hersch<'i.)ven. 
(de huidige is uit ' 08). Sinds 1978 
wordt eraan ge•.-e.:-l:t. In it.ili taire 
Spectator (1984/12) nemen 2 majoors 
daar alvast een voorschot op. Over 
de 1\LB merken ze op 11 De tegenaanval 
is in ere hersteld, zelfs in die mate 
dat het erop lijl<t of men de verdedi
ging voert door een voortdurend aan-· 
vallend optreden", toch lijken ze ge
charmeerd door de nieuwste amerikaan
se inzichten: "\oJij hechten eraan hier 
vast te stellen dat het naar voren 
willen uitbreiden van het gevecht een 
veelbelovende be.nadering is". 

NADRUK OP AANVAL 
Die nadruk op de aanval, wat moet je 
daar nou mee? Vredesgroepen en àe 
Groenen in Dui tsla:;d wijzen erop dat 
wanneer de NAVO klaar staat om ·tot 
ver in Oost Europa. doel en te vernie
tigen, de situatie kan ontstaan dat 
het effektlever is de aanval van het 
Warschaupact niet af te wachten , maar 
als NAVO de eerste slag uit te delen. 
Sornmige defeni.ties in de nieuwste ge
vechtshandlei ding geven grond aan dat 
vermoeden. Zo hebben de maj oors het 
over de 'tegenvoorbereidingsaanval ' 

Dat is: "Een aanval met het doel de 
vijandelijke aanvalsvoorbereiding te 
doorkruisen en uitgevoerd zodra vast
gesteld staat dat de vijand zich ge
.reed.stel t". VJie stelt zoiets vast? 
'(lie voorkomt dat andere motieven niet 
ook een rol kunnen spelen op zo'n mo
ment? 

In alle nieJJwe doktrines wordt na
druk gelegd op de konventionele bewa
pening.In diskossies is .erop gewezen 
dat dat een typies Amer ikaans b elang 
is. De gevolgen van een nukleaire of 
een konventionale oorlog in Europa 
zullen elkaar niet ontlopen:er is 

· dan geen Europa meer. Maar yoor de VS 
is er één groot verschil.Een konven
tionele oorlog kan makkelijker tot 
Europa beperkt blijven . Hoe dan ook, 
bij elke aanvallenàe strategie zijn de 
aanvoerlijnen van vit ale betekenis . 
In de woorden van beide majoors: 11Aan
dacht zal moeten worden besteed aan 
de opstapel staande wijzigingen van 
het logistieke systeem, omdat dat 
meer dan vroeger de randvoorwaarden 
zal gaanl leveren voor de taktiese 
mogelijkheden. " Dit brengt ons weer bij 
de rakettengordel plannen.Of de NAVO 
nu sla eerste een klap uitdeelt,of 
na een aanval van het Warschaupact 
vernietigend wil terugslaan: de aan-

en doorvoershavens voor Amerikaanse 
versterkingen zijn van vitaal belang. 
Daarom is het niet toevallig dat de 
raketengordel plannen en de nieuwe 
strategiën gelijktijdig ontwikkeld 
zijn. 

ROTTERDAM 
Tijdens de omsingeling van het maas
stedelijkstadhuis werd er door de ge
meenteraad kort gepraat over de ra
kettengordel. Het debat leverde wei
nig op.B&W vertelden niet op de hoog
te te zijn en beloofden bij defensie 
om informatie te vragen . Een brief 
van september 1980,waarin defensie 
B&W informeerde over de rakettenplan
nen werd do.or klein links wel ge
noemd , maar veranderde n iets aan de 
zaak.Over enkele maanden komt de ge
meenteraad erop terug . In alle publi
citeit die aan de zaak is besteed 
valt de rol van defensie op . Een voor
lichter verklaarde dat nog hel emaal 
niet bekend was waar die raketten ko
men en dat generaal Roos niet het de
fensie standpunt ha~ vertolkt.Defen
sie gaat de komende tijd onderzoeken 
waar die raketten gestationeerd kun
neh worden , en dat zou best 's bij be
staande m~itaire bases kunne zijn(en 
niet in het veld zo dicht mogelijk bij 
haveninstallaties zoals Roos had ge
meld. 
Voor GRRR . .. maakt het niets uit waar 
de raketten precies komen.De argumen
ten ertegen blijven hetze~fde: het is 
een vergaande mil i tarise1•ing van het 
Ri,jnmondgebied. GRRR •. . trad met de 
omsingeling voor het eerst naar bui
ten. Dat er zoveel mensen aan mee
deden komt ongetwijfeld doordat de 
rotterdamse vredesaktivisten/s op 
een konferentie begin januari beslo
ten hebben de l<omende tijd aan twee 
zaken voorrang · te geven:het VP tegen 
de kruisraketten èn het verzet tegen 
de rakettengordel.Met die uitkom~t 
zijn zowel de pure vredesbewegersters 
als de anti-militaristen/a (die ge
zamelijk vertegenwoordigd zijn in vre
desplatforms)tevreden gesteld. 
GRRR. . . wil zich àe komende tijd be
zig houden met het schrijven van een 
krant/brosjure over de rakettenplan
nen.Ook zal er kontakt gezocht wor
den met groepen in andere delen van 
Nederland waar ook de aan- en door
voerhavens versterkt moeten worden 
als het aan defensie ligt. we . gaan 
informatie geven aan de Rotterdamse 
bevolking,om zoveel mogel ijk mensen 
te mobiliseren. Tegelijkertijd willen 
we ons gaan bezighouden met het bij-

. eenvergaren van info en inlichtingen 
over de .rakettengordel. 

JOTA 

JOTA is een klein or.afhankeÜjk pèrs
buro in Rotterdam.Adres:Sticltjes
straat 38. 3071 JX Rotterdam. 
telefoon:Ol0- 232053. 



WDENSDRECNT SLAAPT NIET MEER 
Niet alleen door het Vredesaktiekamp 
en de akties die er regelmatig ge
voerd worden, maar ook door wat er 
door defensie uitgevreten wordt 
heeft Woensdrecht allang geen slapen
de basis meer. De regering houdt vol 
dat er niet met de bouw begonnen 
wordt voor het definitieve · plaat
singsbesluit genomen is. Maar dat be
tekent zeker niet dat er niets ge
beurt. Er worden allerlei werk-

zaamheden op de basis verricht die 
wel degelijk direkt verband houden 
met de vermeende komst van de kruis
raketten . Vorig jaar is bv de lan
dingsbaan een stuk verlengd en heeft 
het Amerikaanse leger proeven geno
men met een satelietschotel . Dit 
laatste ten behoeve van een verbin
dingastation, het zgn Digi tal Euro
paan Backbonesystem - DEB- . Dit jaar 
zal begonnen worden met de bouw er
van. Kosten : 7.5 miljoen. Deze DEB is 
een mikrogolf doorgeefsysteem dat 
moet gaan dienen als militair hoofd
verbindingssyteem voor de hele Ame
rikaanse strijdmacht. In Europa ter 
ondersteuning van het kruisraketten 
programma. Zgn onafhankelijk van het 
kruisrakettenbesluit wordt dit DEB -
projekt; uitgevoerd. Maar "daarmee is 
niet gezegd dat het DESsysteem nooit 
op enigerlei wijze in het kader van 
het kruisrakettenprogramma zou kunnen 
worden gebruikt. • . Het· zou zo nodig 
wel ter ondersteuning kunnen worden 
gebruikt." aldus defensie. Zo wordt 
dus onder het mom van iets anders in 
Nederland wel degelijk allang meege
werkt aan de uitvoering van het kruis
raketten programma. 
Niet de eerste keer dat zoiets ge
beurt. Zo werden bv. half januari nog 
onder het mom van een (extra) Refor
ger oefening enorme hoeveelheden ma
terieel ons land binnen gebracht. Dit 
materieel was in feite bedoeld voor 
nieuw gebouwde opslagkompleksen in 
Vrieseveen en Vlagtwedde , die aan het 
einde van de oefeningen gevuld werden. 
In totaal moeten er in Nederland 5 
van deze opslagplaatsen, zgn. POMSS 
(Prepositioned Operational Material 
Storage Site) komen. Kosten 50 mil
joen per stuk, voor de helft betaald 
door Nederland. De eerste POMSS werd 
op 1 maart vorig jaar in Brunssum (de 
zgn. Hendrik site) in gebruik genomen 
De laatste twee moeten in Coevorden 
en Kerkrade/Eygelshoven komen (zoals 
blijkt uit de CID buit van Onkrui t) . 
Deze vooruitgeschoven depots passen 
in de strategie van de VS om overal 
ter wereld snel in te kunnen grijpen. 
W.Europa moet hierbij een belangrijke 

België is plotseling opgeschrikt door 
de CCC. RAF en Action Directe kondig
den vorige maand hun fusie aan. In 
Nederland speelt het 'Noordelijk Ter
reurfront' met vuur. 

Door middel van de hongerstaking en 
de reeks aanslagen die daarop volgden 
zijn de RAF- gevangenen er opnieuw in 
geslaagd internationale aandacht te 
vestigen op de martelpraktijken van 
de Duitse staat met politieke gevan
genen, door middel van isolatiefol
ter. 

De media tonen hun ware gezicht . Ie
dere (brand)bom in de BRD komt ir: 
de internationale pers de laatste we
ken. Het vuurtje wordt opgestookt! 
Hoe meer aanslagen er door de media 
opgevoerd worden hoe groter 'het an
ti- imper ialistiese front' lijkt. En 
hoe makkelijker dit misbruikt wordt 
voor het opvoeren van repressie en 
kriminalisering. 

Rode Brigades , ETA , IRA , CCC , Action 
Directe , RAF en FP- 25 worden door de 
kranten op één hoop geveegd . Her en 
der worden mensen verdacht gemaakt. 
Niet alleen in het buitenland, maar 
ook in Nederland. 

Uit door de antimilitaristiese groep 
Onkruit buitgemaakte CID-stukken 
bl ijkt dat de Nederlandse veiligheide 
diensten de vredesbeweging in kaart 
probeert te krijgen. (Zie daarvoor 
ook Vredesaktiekrant nr .ll) Het is 
dan ook geen wonder dat he't Algemeen 
Dagb lad , de Tel egraaf, buitenlandse 
bladen suggereren dat anti-militaris
ten 66k met bommen zouden gaan gooi
en. Het nummer van 11 februari van 
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ondersteunende rol spelen . Vandaar 
de grote druk die op de Europese 
Navo la"lden wordt ui tgeoe.fend om 
meer verantwoordelijkheden op zich 
te nemen. Niet alleen wat betreft de 
kosten (defensie 3% omhoog); maar 
ook als opslagplaatsen en kommunika
tiestation . 
Het nieuw te bouwen DEB verbindinga
systeem in Woensdrecht paBt hier ook 
in. Het DEB zal een ondersteunende 
funktie hebben bij het kruisraketten 
programma in Europa. Zelfs als we de 
plaatsing van kruisraketten hier nog 
tegen weten te houden,zal Nederland 
toch een rol spelen in het kruisra
kettenprogramma,als dat DEB station 
eenmaal is aangelegd. Alle reden dus 
om ook nu al alles wat er op en met 

betrekking tot de basis in Woens-
drecht gebeurt goe(l in de gaten te 

houden. (Ook trouwens in Volkel en 
de Peel . Daar kunnen ze ook geplaatst 
worden. Wegen rondom de basis daar 
zijn de laatste twee jaar enorm ver
sterkt en uitgebreid. Bovendien .is 
Woensdrecht strategies gezien een 
veel kwetsbaardere plek, vanwege de 
nabijoeid van weg- en waterwegen rond 
Antwerpen, Vlissingen en Rotterdam 
die belangrijk zijn voor de aanvoer 
van troepen en materieel.) 
Een van de belangrijkste funkties 
van het Vredesaktiekamp is dus het 
in de gaten houden van de basis en 
akties ondernemen tegen de werkzaam
heden die ook nu al worden ui tge
voerd. 

Ook het initiatief van AKOK voor het 
opzetten van een speurgroep is hier
voor van belang. Betrokkenheid van 
bedrijven bij werkzaamheden in Woens
dr echt gaan door deze speurgr oep 
opgespoord worden . En informatie 
over de plannenmakerij op topnivo en 
op technies gebied die Onkruit en het 
IKV hebben is hierbij eveneens van be
lang. Meer systematies doorgeven van 
informatie aan elkaar en meer samen
werking zou de e.ffekti vi te i t verhogen. 

Jenneke 

WINTERTENEN ___ _ 

Ik b en eep vrouw meneer, dat had u 
al gezien. Maar dat ik nog meer ben 
dat wist u niet missch ien . Ik ben het 

zat meneer, ik ben geen gat meneer 
Die lieve schat meneer die ben ik nu/ 
niet meer. 

Het nieuwe j aar begon met maar 
liefst drie kampen in Woensdrecht. 
Negen dagen lang was er naast bos
en .bunkerVAK het VrouwenAktieKamp . 
Dat had l oco Lenselink en zijn kor
nul ten niet gedacht vorig jaar toen 
hij op 27 juni het VAK met groots 
machtsvertoon liet ontruimen. 
Door weer en wind, storm en sneeuw, 
vrieskoude en vorst, het VAK blijft, 
ontruiming na ontruiming. Met 1,2,3, 
wie weet straks nog meer kampen. Een 
doorn in het oog van gezagsdragers, 
een stimulans voor anderen voor wie 
afkeer van onrecht meer telt dan orde 
en gezag. Zoals bv . de plaatselijke 
Vrouwen voor Vrede die zichzelf had
den opgeheven, maar na de 'vorstelij
ke' ontruiming weer gezamenlijk hevig 

;~,;. 1J1 rJ _________ ~ap t-

verontwaardigd bij B&W en de poli tie 
op de stoep stonden. Of zoals het 
Haags vredesplatform dat sinds een 
paar maanden een roulatiesysteem re
gel t voor groepen uit het hele land 
om om de beurt naar Woensdrecht te 
gaan. En al die mensen die voor een 
of meerdere dagen i n ~oensdrecht 
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het rechtse Amerikaanse blad Newsweek 
had een hoofdartikel over ' het Euro
pese netwerk van terroristiese groe
peringen. Tot mijn verbazing las ik 
in dit artikel:"Twee Nederlandse ter
roristen-groepen, Onk.ruit en het Rood 
Verzetsfront, hebben harde akties 
aangekondigd tegen westerse defensie
doelen." Gel.nsinueerd wordt dat ze 
tot hetzelfde 'Europese netwerk ' be
horen. Rood Verzetstront is een groep 
die weliswaar al jarenlang beleidt 
met de RAF-methoden· te sympathiseren , 
maar eigenlijk alleen op papier be
staat . Ookruit gooit niet met bommen 
om schade· aan te richten aan het mi
litaire apparaat , maar legt met haar 
prima akties de oorlqgsvoorbereidin
gen bloot . 

De Nederlandse veiligheidsdiensten 
zijn druk doende de vredesbeweging 
in kaart te brengen, in België ge
beurt hetzelfde. De operatie ' Mammoet 
maakt dit duidelijk. Kort na de aan
slagen op de Navo-pijpleidingen viel 
de Rijkswacht georganiseerd bij tien
tallen linkse aktivisten binnen. Men-

sen werden opgepakt en huizen door
zocht, gegevens bijgewerkt en uitge
breidt 
De racistiese parlementariër Nols zei 
in het onlangs gehouden debat over 
plaatsing van kruisraketten in België 
dat de vredesbeweging voedingsbodem 
is voor de CCC. Ook de Nederlandse 
vredesbeweging kan zo'n beschuldiging 
in haar schoenen geschoven krijgen. 
Dat de regering en geheime diensten 
tot alles in staat zijn laat de af
faire-Gardiner zien. Maandenlang in
filtreerde hij in het Vredesaktiekamp 
en in basisgroepen. Hij stal granaten 
in Florennes , lapte er anderen bij 
en poogde aktivisten aan te zetten 
tot gewelddadige akties, zoals het 
opblazen van Fokker-vliegtuigen. 

De machtshebbers grijpen alle midde
len aan om verzet tegen hun oorlogs
plannen en onderdrukking in te da,m
men, op wat voor manier dan ook. Ik 
wil niet suggereren dat de bommen van 
de laatste tijd door geheime diensten 
zijn gelegd, maar ze zijn er wel toe 
in staat. Denk bijvoorbeeld aan de 
CIA-handleiding ter destabilisering 
van Nicaragua, met instrukties voor 
Ameril<aanse bandieten over het plegen 
van aanslagen en moorden. 

komen meedoen. 
ll,enskracht blijft hard nodig. Evenals 
geld voor landbouwplastic , stencil
werk, etc. 
giro 3332968 tnv Niek van Essen 

VAK Hoogerheide 
Voor info over roelatiesschen-.a 

(Irene) 

Onlangs werd openbaar dat de VS een 
speciale anti-terreur- eenheid voor 
Europa opleidt. Ook if'l Europ~ wordt 
op top- nivo koortsachtig overlegd 
over het nemen van internationale 
maatregelen tegen het 'linkse terro
risme' . De Duitse bondskanselier Kohl 
zei: "We zullen alles wat menselij
kerwijs mogelijk is doen om deze 
dreiging van de beschaYing (I) te be
strijden." 
Dé rol van de veiligheidsdiensten is 
duidelijk; maar hoe te denken over 
akties van groepen als de RAF? Welis
waar hebben de ongeduldige revolutio
nairen schade toegebracht aan het mi
litaire apparaat, maar hoe groot is 
die schade werkelijk? Het geweld van 
de staat wordt zichtbaar gemaa~t. 

maar geven ze de staat ni et tegelij
kertijd een vrijbrief? Hebben akties 
vanuit totale illegaliteit zin al.s 
je geen sterke achterban achter je 
hebt? In hoeverre houdt de dominante 
RAF rekening met andere bewegingen? 
De RAF brengt heel wat te weeg , ook 
politieke diskussie. Ik heb er de 
laatste tijd veel qver nagedacht, ook 
over hoe ik zelf de strijd wil voe
ren . Als Vredesaktiekrant zijh we 
geen voorstander van de politiek van 
het isolement, m~ar door groepen als 
de RAF worden best heel moeilijke vra
gen opgeworpen. Daarop willen we in 
komende nummers dieper ingaan. Heb 
je reakties, stuur die dan aan ons 
op! 

Wil ma 



RAMPZ LIGE IEDRIJV/fHIEID 
Alr.>eer zouim twee maanden geteden 

werd d8 bevolking van d8 Indiase stad 
Bhopat overvatten door 6en katastrofe. 
llû1dsn in d8 nacht ontsnapte 6r gif
gas uit 6en reservoir van d8 Ameri
kaanse muLtinational Union Carbids. 
Als een onJJichtbaazt monster baande 
1urt :aich een r.>eg door d8 straten en 
steegjes van het ouds gedsette van 
d8 stad. Bet.1on8rs r.>erden IJl'eed uit 
hun staap gezoukt door een hevig bran
dsnd gevoe Z. in hun tongen en doordat 
hun ogen beg011118n te tranen. De stra
ten stroomden geleidsLijk vol met ven 
sclu>ikte m6118en. die hoestten en 
vocht spw.>den. maar geen ll)()ord van 
pztOtest uitten. 

Dese ramp was een voLslagen verr~ 
sing waar men noch door d8 multinatio
nal noch door d8 'eigen ' regering op 
was vocn-bereid. Ondat onduidslijk was 
waaJOVandaan het gevaar 1aJam en naar 
welke kant het veitig was te vluchten, 
~wanten er die nacht duizenden mensen 
am. voorat bell)()ners/sters van krotll>'ij
ken. Ze stierven als in een gaskamer. 
Veel slachtoffers :aijn blijvend ver
minkt of aien een onaekere toekomst 
tegemoet door d8 nawerking van het 
gifgas. 

f/41 aiin nu twee maanden verdsr. 
liet nie&a.1e over 'Bhopat' is allang 
r.>eer tBl"U{{gebracht tot kLeine, onop
valtends berichtjes. Beet sneL Lijkt 
d8 grootste mitieu-ramp. die er ooit 
heeft plaatsgevonden. in het vergeet
boekje te raken. Bet pl'obteem is ver
engd tot een probleem uan veitigheids 
maatregelen en schads toosste tt ing. 
in d8 hoop so d8 gemcedsren te sussen. 
Op achtertiggende ooraaken wordt nau
wetijks ingegaan! 

Toch kunnen d8 vredssbeweging en 
andsre versetsbewegingen hier de ogen 
niet sluiten voor wat aich in Bhopat 
heeft afgespeeLd. Union Carbids is 
het standaardvoorbee td van de grote 
muttinationats. die vaak tegelijker
tijd bij de chemiese. nukleaire en 
mititaizoe produktie betrokken zijn. 
Net hun ll>instbejag vormen die onderne
mingen een enorme bedreiging voor de 
weretd. 'n Pleidooi vocn- meer samen
werking in het vez.set tegen een meer
koppige draak. 

IIISDADIGE NALATIGHEID 

Laat ik allerleerat de direkte ach· 
tergrond van de gasramp opnieuw be
schrijven. De ontsnapping van gifgas 
in december vorig jaar werd voorafge
gaan door talloze kleinere ongelukken. 
Volgens arbeiders van de pesticidenfa· 
briek die zijn geïnterviewd door een 
lndiase journaliste, begaven de vei
ligheidskleppen van de gas-reservoirs 
het elke vier à zes maanden, met als 
gevolg steeds terugkerende lekkages . 
Toen in 1982 een 'Week van Veilig
heid' werd gevierd ontsnapte er tien 
maal gas binnen het tijdsbestek van 
zeven dagen I De bedrij fsplechtigheid 
op de laatste dag moest worden afge
last, omdat het die dag drie maal mis 
ging ••• 

Lang niet al die ongelukjes konden 
worden afgedaan als onschuldige voor
vallen, want er vielen herhaaldelijk 
doden en/of gewonden . Ongeveer vier 
jaar geleden bi jvoorbeeld is tijdens 
het reinigen van verbindinaspijpen 
fosgeen ontsnapt, - een gifgas dat 
Duitsland tijdens de eerste wereld-

oorlog als wapen heeft ingezet. Eén 
arbeider was op slag dood . ' n Jaar 
later, in december 1982, ging het op
nieuw fout. Zeven personen werden 
zwaar gewond doordat gas ontsnapte. 
Bewoners van krotwijken i n de omge
ving vluchtten in paniek. 

Maar het ergste is wel, dat het 
management van Union Carbide alle ad
viezen om de veiligheidsvoorzieningen 
te verbeteren in de wind sloeg; waar
schuwingen over de risiko' s van een 
ramp werden genegeerd en protesten 
zo veel mogelijk de kop ingedrukt . 
Na het ongeluk met fosgeen vier jaar 
terug stuurden de vakbonden een memo
randum naar de .fabrieksleiding over 
veiligheidsgebreken. Niet alleen leg
de de fabrieksle iding dat memorandum 
naast zich neer, maar het ontsloeg 
ook de hongerstaker Malviya, en ande
re vakbondsaktivisten die verzet 
pleegden. Ontslag was ook het lot van 
Obosti, een chemies deskundige. Vol
gens zijn eigen zeggen werd hij ge
loosd, toen hij op gevaren in de pro
duktiewijze wees. Een journalist in 
Bhopal, Keswani, waarschuwde al in 
oktober '82 in een plaatselijk week
blad dat de s t ad getrof.fen kon worden 
door een gaaexplosie die hem in een 
spookstad zou veranderen. 

Deze voorbeelden laten zien dat 
Union Carbide niet onwetend, maar be
wust onverschillig was over het wel
zijn van fabrieksarbeiders/sters, 
krotbewoners en andere gewone stads
burgers. 

VOLLEDIG MEDBPLICHTIG 

Ook voor de regering van de deel
staat Madhya Pradesh, waar Bhopal de 
hoofdstad van is, geldt dat zij pro
testen en waarschuwingen steeds heeft 
verontachtzaamd. Ze negeerde bijvoor
beeld de uitkomst van proeven genomen 
door de Raad van Contr8le op Milieu
vervuiling - proeven die uitwezen dat 
Union Carbide gevaarlij ke stoffen .in 
de lucht l oosde. En dat door •t lozen 
van water in een vijver in 'n krotten 
wijk het veld rond die vijver hele
maal kaal was geworden. Ze negeerd~ 

het advies van het hoofd van de stads
planning, Buch, die vond dat de fa
briek verplaatst moest worden naar 
terrein verder van de bebouwde kom! 
Ook zij was doof' voor de protesten 
van de vakbonden. Toen vlak r1a het 
ongeluk in december 1982 kritiese vra~ 
gen werden gesteld aan de minister 
van arbeid antwoordde hij koudweg, 
"E:ro is qeen gevaar voor mensen levens 
door de qassen van Union Caron.bide". 

Publiciteitsstunt? Tijdens een rond
rit door Bhopal zie ik een Westerse 
man staan, die duidèlijk herokenbaaro 
is als een vertegenwoordiger van 
Union Carbide. Terwijl een filmploeg 
opnamen maakt praat hij druk met om
staanders over schadeloosstellinq 
voor de gas ramp. Nauwelijks een kwaro
tt~ro later kom ik dezelfde keroel met 
witte pet en siqaroet in de hoek van 
z'n mond opnieuw t eaen, in een kroot
ll>ijk minstens een kilometer- veroderoof 
Tafet en stoel woroden voor een hut 
qezet, papieren over schadeloosste l
ling erop qeleqd, en weer begint de 
ploeq te filmen . Voert Union Carbide 
voor> het Ame:roikaanse publiek een show 
op om de verontwaar-diging te dempen? 

Alsof haar nog niet genoeg blaam 
trof toonde de regering een totaal 
gebrek aan slagvaardigheid na het 
ui tbreken van de ramp. Midden-decem
ber heb ik een kortstondig bezoek aan 
Bhopal gebracht. Eén van de opvallend 
ate dingen was de enorme verontwaar
diging over de ''Laaghartige aj\Jeaig
heid' van ministers en hoge ambtena
ren gedurende de dagen dat de chaos 
•t grootst was. Zo· was volgens de ad
vokaat Vibhuti twee dagen lang 
"geen enkele hoge :r>egeringsfunktiona
ris of leider> van hetzij de roegerings 
partij of 'n andere politieke partij 
ter ptekke aktief". Prakties iedereen 
was geschokt door het feit dat de 
overheid verzuimde voor noodhulp en 
mediese hulp te zorgen. Een hele week 
lang waren de burgers in het ongewis
se of ze het stadswater .konden drin
ken en het plaatselijke voedsel eten! 

Het nalaten van veiligheidsmaatre
gelen werd verklaard door te verwij
ze.n naar de nauwe banden tussen Union 
Carbide en allerlei top-politici. In 
het gasten- verblijf van de multinatio~ 
nal, dat vergelek.en werd met een 3-
sterren-hotel, verbleven regelmatig 
ministers van de Congres-regering. 
Zelfs de eerste minister Arjun Singh 
die bekend stond als een onkreukbaar 
man beschikte er naar verluidt over 
twee kamers. Verschillende zonen en 
neven van (voormalige) top-hurokraten 
hadden bij Union Carbide banen met 
lukratieve salarissen. Kortom, door 
aan politici gunsten uit te delen 
zorgde de multinational ervoor dat 
hij in de gevaarlijke pesticidenfa
briek ongestoord zijn gang kon gaan . 

WREED WINSTBEJAG 

Tot nu toe hebben we bewuste onver
schilligheid van de kant van Union 
Carbide en zware medeplichtigheid van 
de kant van Congres-politici gekonsta
teerd. Dat zijn belangrijke faktoren 
die tot de giframp hebben geleid, 
maar niet de diepere oorzaken. Die 
worden zichtbaarder, wanneer we be
zien hoe Union Carbide in India be
landde. De chemiese onderneming poot
te zijn gifgas- fabriek neer in Bhopal 
nadat onderhandelingen met de Canade
se regering waren stukgelopen . De 
voorgestelde bouw werd in Canada ge
weigerd, juist omdat er dodelijke gas
sen in het 'spel' waren. 

De keus viel toen op een Derde We
reld1and als India, waar de veilig
heidsvoorschriften veel minder strin
gent zijn dan in 't westen - en de 
ruimte om ongebreidelde winsten te 
maken groter! Zo gebiedt een wet in 
de Verenigde Staten dat fabrieken die 
MIC of fosgeen toepassen (de twee gif 
gassen gebruikt in Bhopal) ver buiten 
de bebouwde kom en van 't openbaar 
vervoer moeten liggen. In Madhya Pra
desh kon Union Carbide zijn monster
bedrijf op nauwelijks 2 kilometer af
stand van hat ccntrwn van de stad 
bouwen. 

Er zijn nog veel meer dubbele st~ 
daarden. In Virginia, in de Verenigde 
Staten, staat een chemiese fabriek 
die h~tzelfde produktieproces han
teert als de fabriek in Bhopal. De 
AmerU:aanse vestiging heeft een gekom
puteriseerd beveiligingssteem, ter
wijl dat ~n de Indiase vestiging ont-

sleohts gedoogd, maar zelfs 
aangemoedigd! Ln aproil 1984 
de eerste minister A:r>jun Sinqh P-~.aP.n-• 
domsrechten aan a-l te krotbewoners 
de van de 

breekt. Een ander verschil tussen de 
twee 'zusterbedrijven' is dat in Vir
ginia evakuatieplannen bestaan voor 
geval van nood. In Bhopal ontbraken 
die volledig. 

Alles wijst erop dat bewuste onver' 
schilligheld de uiterlijke verschij
ningsvorm is van blind winstbejag. 
Daarop duidt ook de houding van het 
management bij 't verwijderen van het 
resterende gifgas (na de ramp dus). 
Volgens de Indiase journaliste Radhl
ka Ramaseshan werd daarbij niet geko
zen voor de veilige weg van 'neutra
lisering' waar de regering het in 
•t openbaar over had. Dezelfde bazen 
die officieel 'gearresteerd' waren 
dikteerden dat het MIC-gas moest wor
den omgezet in pesticiden. Kennelijk 
onberoerd door de ramp en de daarop
volgende vlucht van massa's mensen 
stelde de fabrieksleiding alles in 
het werk om extra bestrijdingsmidde
len ter waarde van 2 miljoen gulden 
te produceren! 

Union Carbide drukt een eigen stem
pel op de wereld-ekonomie, - en dat 
beklemtoont nog eens hoe gevaarlijk 
deze geldwolf is. De multinational 
is op twee na •t grootste çhemiecon
cern in de Verenigde Staten, met ver
takkingen in meer dan 30 l "anden over 
de wereld en een jaarlijkse omzet van 
omstreeks. 9 miljard dollar. Hoewel 
de belangen gespreid zijn over uiteen
lopende sektoren als de bouw van auto. 
onderdelen en mediese apparatuur, 
boekt de onderneming op chemiese en 
plastic-produkten (volgens gegevens 
van 2 jaar terug) de meeste winst. 

Toch zou het verkeerd zijn om 
Union Carbide 'alleen' als een gevaar
lijk chemieconcern en milieu-vervui
ler te beschouwen. Het concern is na
melijk al tijden lang kind-aan-huis 
op het Pentagon en op het Amerikaanse 
mtnisterie van energie . Zo heeft het 
tientallen jaren het beheer gevoerd 
over twee gasdiffusiefabrieken voor 
verrijking van uranium ten behoeve 
van kernwapens. En het beheer over 
de Y-12 fabriek in Tenessee, waar on
der andere radio-aktieve materialen 
worden aangemaakt en komponenten voor 
atoomwapens worden vervaardigd. Vol
gens eigen zeggen zou de multinatio
nal deze taken intussen hebben over
gedragen aan de Amerikaanse regering, 
maar het lijkt mij nog steeds de moei
te waard om uit te zoeken hoe de ban
den van Onion Carbide met het Penta
gon precies zijn! 

Kortom: ook als vredesbeweging in 
het westen kunnen we er niet omheen 
de dieperliggende oorzaken te analy
seren van de ramp met gifgas in het 
verafgelegen Indiase Bhopal. We kun
nen de verwevenheid tussen chemiese, 
nukleaire en militaire produktie on
der de • hoede' van één en dezelfde 
multinational niet negeren, evenmin 
als de effekten van onze akties (voor 
een schoner milieu bijvoorbeeld) op 
de Derde Wereld. En willen we ons 
vredesverzet doen slagen dan lijkt 
nauwere samenwerking met andere bewe
gingen - de milieubeweging, de derde 
wereldbeweging en de anti-kernenergie 
beweging - heel erg geboden. 

Peter 
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FANATIEKE IDEALIST 
... het nieuwe schooljaar beqint : vijf
de jaar atheneum, vierde jaa"' LLV(
bestuur). Carla negeert me . AZ Zopen 
we elkaar op noq geen tien centimeter 
afstand voorbij , ze zegt niets, kijkt 
me niet aan , niks . Soms berust ik er
in , soms ben ik kwaad of verdrietig, 
nog altijd ver liefd ... 
... ze dreigen me een handje te helpen 
met ' gewe Zd '.. Dit zijn figuren die 
1?en dergelijk dreigement met plezier 
uitvoeren . Omdat ik bang btm voor 
mijn been dat al kapot gl'moeg is qa 
·•:k zitten . Tevreden greinzend stappen 
de naz i ' s wea en meteen neo tK fi J' 

spijt van . Ik ·MOET me hierteqen ver
Ztlttl?n , anders knapt er iets in me. 
Ik ga STAA!I , op éin be11n, mijn eigen 
kleine stille protest ... 

Twee fragmeuten uit het boek : 'Idea
list of fanatikus', waarin we over 
de schouder van Bas Elfrink kijken 
naar diens woelige bestaan als 'we
r eldverbeteraar'. 

INFO-DAG KKN 
Voornaamste bedoeling van deze dag 
is het opwar men van de plaatse! ijke 
vredesplatforms voor het volkspetiti
onnement in het najaar. Let wel : het 
model ' V? zoals dat op dat moment al 
vastgelegd zal ZlJn door net KKN 
zelf. Te vrezen valt dat da~ een mo
del is met weinig of geen ruimte voor 
(aanvullende) 'verder gaande ak ties ' . 
Het ziet er verder naar uit dat er 
in het 16 maart ~rogramma geen ruim
te ingebouwd wordt voor een werkelij
ke i nspraak van de aanwezigen in het 
VP en overige KKN-aktiviteiten . Ter
wij 1 zij wel degenen zijn die deze 
aktiviteiten zullen moeten dragen . 
Her en der zi j n er al initia tieven 
genomen om deze gang van zaken t en 
goede te k'eren . Informatie hierover 
is verkri jgbaar bij de Vredesaktie
krant . 

fOOO BOMMEN 
fN GRANATEN 
Zo krijgen we beelden t e zien van de 
aktiedriedaags e in Woensdrech t in ju
ni vorig jaar, een gesprek met t wee 
mensen van Onkrui t die MIBO bunkers 
hebben leeggehaald . Maar ook over de 
inval in Grenada of over de nieuwste 
bewapeningsprogramma ' s . De video is 
gemaakt door de Videopersgroep Am
sterdam en wordt bij Cineclub uitge
geven . Voor meer inf ormatie , tel 020-
250644 of 250047 . 
Bij Cineclub Vrijheidsfilms is een 
video uitgekomen die in een uur een 
beeld geeft van het militarisme en 
de akties die e rtegen gevoerd worden . 

In dagboekvorm beschrijft Bas zijn mid
delbare school tijd , de voorbereiding 
op zijn totaalweigering en de bajeser
vari ngen tijdens zijn hongerstaking tot 
zijn vrijlating . 
Daardoorheen maken we kennis met een 
licht ontvlambare Bas als het om 
meisjes gaat . Meisjes die,o traditie, 
zeer afhanke lijk van hem lijken te zijn, 
maar zonder wiens steun hij zijn strijd 
niet kan voer en . 

Ik heb het boek gelezen als een avon
turenroman. De stukken middelbare 
schooltijd zijn meeslepend en brachten 
bij mij veel eigen ervaringen in herin
nering. De bajeservaringen zijn in
dringend beschreven , duidelijk komen 
hierin de spelletjes naar voren die 
de staat met je tracht te spelen a ls 
het hun lastig maakt . In die hoeda
nigheiè heb i k genoten van deze me
moires . 

Als ik achteraf hoor dat i n het boek 
ook ' onthulling ' wordt gedaan van de 

------

waarheid ronè Bas' vrijlating - na 23 
dagen hongerstaking heeft hij een keu
r i ng toegestaan en is afgekeurd- , be
kruipen me ook wat onlustgevoelens. 
Ik vind het een vreemde manier om de 
mensen die betrokken zijn geweest bij 
de totallweigeraktie op deze manier 
met de waarheid te konfronteren . 
Bas merkt in . een interview met de 
Volkskrant van 22 januari jl. op dat 
hij achteraf moeite kreeg met het 'be
drog ' tegenover zijn naaste omgeving . 
Waarom niet ook deze periode in het 
boek erbi j genomen? Dit had mijns in
ziens de motieven voor het schrijven 
van de memoires duidelijker doen uit
komen . 

Tot slot : ik denk dat idealisten wel 
fanatiek moeten zi j n , ander s zijn ze 
binnen de kortste keren uitgeblust! 
Het boek kost fl7 . 50 , en is te be- · 
stellen door een briefje te sturen 
naar Bas Elfrink, Grubbehoeve 274 , 
1103 GW A'dam, of in de betere boek
handel . 

Inez . 

ANTI-Mil ~RIS TIE SE DAGEN 

HELPMEE! 
Zie je kans om het VAK in jouw buurt 
plaats,vredesgroep ,bedrijf , school t e 
verkopen,laat het ons dan e ven weten 
(020-168884).Voor afname van 10 num
mers of meer 50 cent korting per 
nummer. 
Bel of schrijf ook als je reakties , 
kritiek,info, ideeën hebt voor de 
krant. 

STRATEGIEDAG 
Datum: 23 februari, 10 .00 - ca 16. 30 
Plaats; Ko l lege Blaucapel,winkler

laan 373 Utrecht (bus 9 
richting Tuindorp Overvecht 
vanaf es . ) 

Prijs: f5- koffie en thee verkrijg
baar . Brood meenemen . 

Naast de aktiviteiten die we als 
Vrouwen voor vrede organise ren, zul
len de landelijke akties vooral ge
richt zijn op het. voorkomen van plaat
sing.Allerlei plannen worden gemaakt 
van VP tot burgerlijke ongehoorzaam
heid . We willen als VVV nogmaals met 
elkaar praten over de keuzes en de 
wijze waarop we de komende maanden 
aan de slag kunnen gaan.Met zo ' n ge
zamelijke strategie kunnen we onze 
energie en tijd zo goed mogelijk be
nutten en onze krachten bundel en. 
Niet alleen tot november,maar ook 
daarna. 
In het ochtendprogramma komen de vol
gende onderwerpen aan de orde : 
-de groei van VVV 
-de politieke ontwikkelingen 
-wat doen KKN en LOVO 
-wat doet BONK 
Daarna zijn e r werkgroepen over KKN
plannen . END konferentie . NEEdagen , 
Ande r e akties, !november besluit en 
verder , BONKplannen,vrouwenkampen. 
's Middags wordt er pl enair verslag 
gedaan van de werkgroepen , diskussie 
en afspreken van gezamelijke strate
gie . 
Meer info en voor het verkrijgen van 
diskussiestukken:VVV 
Postbus 963 3800 AZ Amersfoort 
Te l efoon:033-622755 

AMOK 
AMOK levert dokumentatie , analyses 
en diskussiestukken op het gebied van 
oorlog en vrede , repressie en inlich
t i ngendiensten, derde wer eld en impe
rialisme. In het laatste AMOK nummer 
artikelen over: 
- de BVD. 
- totaalweigeren . 
- Barnaby en Boeker plan . 
- Yerhouding vredesbeweging-derde we-

reld. 
AMOK is verkrijgbaar bij de linkse 
boekhandel voor f4 , 50 of door overma
ken van f6,10 op giro 556707 . 
Een abonnement kost fl7 , 50 voor 4 nr. 
Steunabc f25,-

Nederland heeft e en ri jke pacifistie
s e en anti militaristiese traditie. 
Veel groepen, partij en en personen 
r ekenen z ich tot bewegingen die zich 
bezighouden met oorlog, vrede en mi
litarisme. De verscheidenheid in ach
t ergrond , doels t elling en aktivitei
ten is groot. Vaak zo groot dat er 
sprake is van ve rbrokkeling en van 
onbekendheid met de verschillende 
vormen en f acet ten van de anti-mili-
1i taristiese en pacifistiese strijd . 
Tegen deze achte rgrond is het initia
tief onstaan om van 10 t/m 14 april 
in Nijmegen e en meerdaags gebeuren 
te organisren, dat de gehe le beweging 
zal aanspreken. Het aksent ligt daar
bij op een inhoudelijke benadering 
van het militarisme en anti-mili ta
risme . Centraal staat he t luisteren 
naar en praten met mensen, die op één 
of andere wijze betrokken z ijn bij 
aktiviteiten van de pacifisties e en 
anti-militaristiese beweging. Niet 

in de eerste plaats omdat de druk en 
de spanningen van juist die aktivi
tei ten de inhoudelijke benader i ng 
vaak nadelig beïnvloeden . Diskusiëren 
en nadenken over militarisme en ver
ze t daartegen kan er toe bi jdragen 
dat ook in dit opzicht belangrij ke 
stappen vooruitgezet worden . 

ken hiervoor het meest voor de hand 
liggend. 

In principe r ichten we ons op iede
reen die zich anti-militarist voelt , 
dan wel sympatie en interesse heeft 
voor de doelstellingen en akti vi t e i 
ten van de vredes- en antimilit aris
ties e beweging. 

De eerste dag , 10 april , behelst een 
algemene inventarisatie van antimili
taristiese en pac i fistiese groepen, 
aktiviteiten en ideeën. Aan de hand 
van een konkreet voorbeeld willen we 
kijken tot wat voor een keuzes en po
litieke ste llingnames de verschillen
de inspiratiebronnen in de praktijk 
kunnen l eiden . De kruisraketten lij-

Op de overige dagen komen ver schillen 
de thema's aan de orde : 
-Motivaties en de anti militaristiese 

beweging. 
- Militarisme en haar ideologie 
-Anti-mi litarisme en r epressie 
-Anti-militarisme en ekonomie 
-Verzet in binnen en buitenland. 

De afsluiting, op 14 april , behelst 
een inventarisatie van de belangrijk
ste gespreksonderwerpen die in de 
verschillende groepen aan de orde 
zijn geweest . Belangrijke vragen daar 
bij zijn: Hoe moet het ~r~~~è~e~P-;~~~·~· ~~=:::~=t~~~ 
anti-mil i taristiese be ging? Moet 
de anti-militaristiese b e~~~t~é
ven naar meer samenwerkiHS-m~~; 

bewegingen en aktiegroep 

Meer i nfo en opgave: lfa~er1 
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