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-......----ANTI Mll/TARISTIESE DAGEN--

PLUIMPJES, DISI(USSIE EN WANDELGANGEN 
Half april werd op vij verschillende plaatsen in de Nijmeegse binnenstad 
gediskussi eerd over het militarisme e.n hoe anti militaristen zich daartegen 
moeten keren . Vijf dagen lang kennismaking, voorzichtige dis.kussie in de 
werkgroepen, stevige diskussie in de wandelgangen. 
Dir ekte aan.1e1aJ.ng voor de anti militar1s~1ese aagen was ae present atie 
van het bewerkte en uit het Dui ts vertaalde boek 'De Wapens Neder .' Een 
overzi cht van de geweldloze anti militaris t i ese beweging in Nederland sinds 
de eeu-isseling. Een beweqin9 die diep gewo:r.:teld is i~ de geschiedenis 
van Nederland, tot ~n de 80' j ·arige oorlog aan toe . (Het bo~k dat in twee 
delen uitkomt kost samen zo'n f42) De presentàti e groeide uit. tot e en vii f
daa,gs diskus'lri egala·, waarv~n w~ een noodzakelijkerwijs onvolledig beéld 
geven. Slechts een paar voorbe~lden. 

talkshow· 
De vijfdaagse begon met ee.n presen
tatie .in een heuse talk$ow , we,arin 
allerlei strómingen in het ~nti mili
tarisme voor het voetlicht kwamen. 
Een oude anarchist die de mensen van 
Onkruit "een pluilltpje" gaf voor hun 
1110edige en ont}llil.l.ende inbraken in 
bunkers . Dat gebeuJide nooit in de 
jaren twintig, "we hadden er de spul
len niet voor. " Er is we1 ee.ns éen 
inu.nitieopslagplaats in de luch'~ ge
vloqen , maar daar wist on:r;e spreker 
niets van. 
.Of , de katholieke anti militarist, 
wer-kzaam voor Pax Christi, die uit
legde waarom hij anti milita.rist was. 
Enige onrust ontstond in de zaal toen 
n.a . v. een grapje van de i nterview
ster de diskussie over de onfeilbaar
heid van de Paus dreigde te gaan. 
Of, ee.n oude kommu.nist die vertelde 
dat z i jn broer in 1936 naar Spanje 
ging om in de Internationale Brigade 
tegen Franco te vechten en toen 1n
terpol achter zijn broek kreeg . Deze 
was door zijn pacifistiese vader op 
pad gestuurd, " Ik vroeg me af wie 
het gewelddadigst was?" 
Of , de christelijke feministe die 
stelde dat zolang haar zonen nog niet 
21. jaar war~ , dj bepaalde dat ze 
niet in dienst gingen. Daarom alle 
brieven van het Ministerie van Defen
sie terug stuurde. 
Of, de Vrouw voor Vrede die haarzelf 
bewust van haar ironie verkondigde 
dat ze haar zonen met overtuiging 
geindootrineerd had. 

Zo ging het die middag. maar door. 
Alle omstreden punten in de anti mi
litaristiese st.r i jd werden door 17 
verschillende anti militaristen/ a 
aangestipt, in een dri,e uur durend 
praatprogramma. 

JAMMER 
•oät je toch weer hoort, hier tij
dens de konferentie, dat de anti mi
litarististen so wie so tegen wapens 
zouden zijn. Wordt het geen tijd om 
anti militarisme en pacifisme niet 
zonder meer op een hoop te gooien." 

spanjiJ flrnicsTagua 
Een histories gezien belangrijke anti 
militaristiese disku.ssie is die van 
de soli4aJ'iteit met sympathieke revo
lutiês . In de jare~n dertig was dat 
de kwe'stie van de Spaanse burgeroor.
log, meeknokken of niet , wapens stu
r en of ni et . Het IAMY ( Inte.rnationale 
Anti Militaristiese Vereniging) be
s+oót uiteindelijK, ·voóral onder- in~ 
vloed van Bart de 'Liqt. om. d~t niet 

te doen en alleen solidair te Z1JD 
d . m.v. voedselzendingen e . d , Onbe
grijpelijk, vooral alts je nu leest 
dat een van de prob1.emen waardoor 
de anarchisten uiteindelijk niet kon
den winnen het gebrek aan wapens was . 
Er wa.ren echter ook voorstanders van 
het sturen van wapens in Nederland . 
Deza diskussie heeft een aktueel be
lang. Moeten we eisen dat er wapens 
worden gestuurd naar Nicaragua? Het 
zou toch te dol zijn ais de N.icáraqû
anen zich niet zouden vqorberei:den 
9111 zien te ve.rdedige.n met de dr~igen
de aanvallen van contras . ·want die 
worden dik gesteund door ~e VS die 
erol> 1lit· z'ijn om h.et nieuWe NicaraguA" 
te vernietigen ~ NatuurHjk ~ij.n w~ 
solidair met ze. Wat ui teJ;aara 1\iet 
betekent dat "e geen kritiek zoûáen 
moqen hebben. Na.tuurlij}t blijf jf! 
de ontwikkelinqep in de gaten bou~en, 
want Spanje is niet enkel geschiede
nis. Als Reagan direkt o~ via df! con
tras Nicaragua binnen valt' J!IQet'en 
we dan, net als toe.n, ook <laa:~: heen 
trekken om de wapens .op te n~? 
Of beeft het veel meer zin om 'V~ 
hie;r uit opa eigen ve~zet te pli j.ven 
organiseren. Is dat niet de grootste 
steun die we ·kupnen 9.ev~n . Een ci~t 
uit :d~ brochure hierover tot $lot:. 
•solidariteit mag niet betekenen dat 
~e hun· strijd als de onze wilîen an
nexeren, want onze strij4 zullen we 
zelf moeten v oeren, hier en vanuit 
onze eiCJen pos i tie·. " 
Tl jdens de vijfdaagse werden nog twee 
krantjes gemaakt op ini~iatj.ef van 
(ex) redaktieleden van Bluf~l. lfi~t 
de volgende passage: "In het koffie.
ltafi werd al gefa,otaseerd .om over 
een half of heel jaar opnie'UW een 
aantal anti militaxistiese dagen te 
organisaren."~ · · "dat er bij veel ~en
sen behóefte ~taat aan kennis~ 
king, het leren van elkaars ervaring 
en & diskussie dat bewijst ook de 
grote opkomst op deze dagen." 

..Awltb,/.16M,Guidl;/laM,!Ma, 
11JJd, JNM-.IYIAAAI;I,Jr~A:&, B. 

WELIE TDEitDMST VDDil DE VREDESA/tTIE/tRANT? 
Het v•ertiende nqmmer van de Vredes
aktiekrant - bet veèrtj,ende plei,dooi 
voor veldpordacht direkt verzet te
gen ·de lttankzlnnige wapenwedloop. 
Sinds de VredesO)ttiekrant twee jaar 
geleden begon is .,r binnen de v redes
beweging heel wat ~ebeurd, terwijl 
het kabinet-Lubbers botweg door gaat 
met z ' n belèid van oorloqsvoorberei
dingen en afbraak van sociale voór
zieningen. Reden voor ons opnieuw 
na te denken over de plaats die we 
4l.s Vredesákt.iebant l.n willen/ kunnen 
nemen. Boe 'kijken we aan tegen de 
ontwikkel.inqen de afgelopeh t i jd? 
En hoe kunnen we de strijd tegen ·OO~
l oqsvoorbereidingen ' t best blij v.en 
ondersteunen? 

Toen de Vredesaktiekrant in apdl 
1983 voor ' t eerst ve.rscheen ·stond 
er iQ het redaktionele voorwoord, 
"Al .. er dan een half jaar wo~;dt er 
in de vredesbeweging gepraát over 
bet t hema ' burgerlijke ongehoorzaam
Heli!' • Dat betekent dat het ook hier 
-al: een t.ijd rOIJIDelt . Die diskussie 
is belangrijk. Zij aoet e chter niet 
alleen door kopstuitken in de pers 
worden gevoerd, aaar vooral doór •en
sen in de vredesbeweging zelf. Dit 
blad vil hiertoe bijdragen . " 

In dit streven zi j n we, gel oven we 
zelf , wel geslaagd. Met name vanaf 
de ·herfst van 1983 zijn een hele se-

rie direkte akties tegen de kruisra
~ett~ van de grond gekomen. Onder 
~e ve1e initiatieven waren het Vredes 
aktiekamp Woensdrecht , de opl eving 
van de basi sgroepenbeweging, vrouwen
verzet rond ·Volkel, s chol l erenstaki n
gen in lipril en mei vori g jaar, .de 
Alarmdag met bezet ti het vvo
kantoor i n Alllst~rclam, enzovoorts. 
Natuurlij k hebbep we de aeeste van 
die initi.atieven niet zelf bedacht, 
maar de Vr~esaktiekran~ ·heeft ze 
wel llede gestifaul~er4 - durven we 
te beWeren. Bn zelf kozen we er be
wust voor niet alleen aet schrijven, 
aaa.r OOk •t be.t organiserep van ak
tiea ~n~e slag te zi~n. 

ons tweed~ doel werd om het verband 
tussen verschillende vormen van o~der 
drukJdnq bloot te leggen - t u ssen 
·Jçernbewapening en racisme, tussen 
kruiSrakettenpolitiek en interven
ties in de Derde Wereld , enzovoorts. 
Ook in dit opzicht zijn er b i nnen 
de vredesbeweging nieuwe dingen gaan 
leven, zoals een (beginnende) samen
werking aet Lat ;i jns- Amerikakomi tees . 
De demonstratie op 6 aei in Den Bel
der tegen bet uitvaren van Nederland
s e fregat ten naa.r de Caraieben is 
daar een voorbeel d van. 

Na het plaatsingsbesluit in juni wor
stelde de vredesbeweging a et de v raag 
~ nu verder?? De overpeinzingen 

werden weerspiegel d in vaak taaie 
en lange artikele.n in de Vredesaktie
krant vanaf nUllillier 8. Bi j de terug
blik op de opgedane ervari ngen met 
bu;ge.rlijke ongehoorzaamheid kwam 
naar voren dat de akties, hoe inspire 
rend 6ok , erg ' versnipperd• waren 
geweest . Oom aeer eenheid en gezamen
lijke kracht te tievorde.ren in het 
direkte verzet gi~g op de Bonk~~onfe
rentie in januari , bij.gewoond door 
6 honde.rd aensen, een ni euw Samenwer
kingsverband van start . 

BONJe i s belangr ijk als uitkomst van 
de ee rdere ontwikkelingen in de vre
desbeweging, ~~aar .aet de opri chting 
is qe tijö van diskussi es ni et voor
bij . Ook dat zien wij als een plus
punt I Bet bruist in Bonk van 'de d.ebat 
ten over hamvragen als: Wie z.i j n nu 
eigenlijk precies onze tegens~de~s , 

wie hebben er belang bij de Itembe
wapening - en hoe kunnen we ze zo 
effektief aoqeli j k bestri jden? I Wat 
was de praktijk van de grote s ociale 
bewegingen in het verleden - wa t 
de samenwerking tussen politieke groe 
peringen in de dert iger jaren? Wat 
is de stand van de Duitse vredesbewe
ging s i nds de plaat sing van de a i dd.el 
lange afstandaraketten - en wat kun
nen wij daarvan ler·en? 

Intu ssen komen er versch i llende Bonk
bladen van de pers rollen . Br is al 

een Bonk-krant aet een f l inke opl age 
(20 duizend) en binnenkort ve.rschijnt 
het eerst e nummer van Bonk-in- Bedri jf 
- het blad dat spec iaal de anti-oor
logsstri jd op de werkvloer wil gaan 
stimuleren. Maar wat is de plaats 
en de toekomst van de Vredesaktie
krant? Moeten we c;ms vooral gaan rich 
ten op inhoudelijke v erdieping van 
de vredesstrijd of is bat beter om 
-. zoals sommigen van ons 1 t liefst 
w~llen - weer aeer aktie.nieuws te 
brengen? Iloeten we ons bli j ven rich
ten op aktivisten/s van de vredesbewe 
ging - of aoeten we aeer gaan samen
werken aet .aensen die aktief zijn 
i n andere sociale bewegingen en ver
breding in die richting zoeken?~ 

Heel veel v r agen dus, waar we als 
redaktie niet uit zi j nl We willen 
in ieder geval zo weinig aoqelijk 
over lappingen, geen dubbel werk, aaar 
verder l iggen de vragen voor ons open 
We gaan in ieder geval zelf aensen 
polsen , aaar we nodige.n lezers/r easen 
uit hun aening schrifteli j k , telefo
nies of per soonli jk aan ons door te 
geven. Aarzel niet jouw aening te 
geven over de vraag: BOE ZIE JIJ DE 
TAAK VAN DB VREDESAKTIEKRANT? I 



VROUWEN IN VERZET TOEN " in Verzet 

Tijdens de· 'lWeede Wereldoodog hebben 
vrouwen een belangrijke rol gespeeld 
in bet verzet. Georganisee.rd verzet, 
maar ook niet georganiseerd en llinder 
op~rallend verzet van dag tot dag. 
Daarover gaat de tentoonstelling 
"Vrouwen in verzet '33- '45• die tot 
27 .. i in de Alllsterdamae XoopiiiiUla
beurs (achteringang van bet Beursqe
boQw) te &ien is. 
Br ia zoveel gebeurd toen, coveel 
gedaan door vrouwen vaar we weinig 
van veten. zoveel 1100is. 
Bieronder een paar impressies van 
cSe tentoonstelling. 

Al voor de oorlog, in 1934 was een 
internationale vrouwenorganisatie 
opgezet. Het Wereld Vrouwen Comité 
tegen oorlog en lasciame. Opgeroepen 
werd tot bundeling van alle krachten 
011 de vrede te redden. In een paar 
jaar had het Comité al meer d.an 10 
miljoen leden in 26 landim. Vrouwen 
van het Comité namen o.a. politieke 
en Joodse vluchtelingen uit Duitsland 
op, stuurden voedsel en eten naar 
Spanje tijdens de burgeroorlog en 
organiseerden &tille tochten en vrou
wenvredesgangen. Aan de burgemeeste.r 
van Amsterdam werd een verzoekschri.ft 
overhandigd om een landdag van de 
NSB te verbieden. In een pamflet werd 
benadrukt: "De vrouw is onder het 
fasciSBe SPEELPOP- SLAVIN-BAARMACHINB" 
Na het u.i.tbreken van de oorlog gingen 
veel van vrouwen van het Comité in 
het verzet. Haar ook waren v·eel vrou
wen niet georganiseerd . Organisatie 
was moeilijk, want moest allemaal 
ondergronds gebeuren. Toch dede.n veel 
vrouwen wat ze konden, binnenshuis 
of daarbuiten. De titel van de ten
toonstelling geeft het mooi weer 1 

"JB DEED WAT JE MOEST DOEN". Geen fan
tasiën over heldendaden, maar vanzelf 
sprekend doen wat nod.ig was, op alle 
11109elijke manieren. Onderdak geven 
aan onderduikers ( ongeveer 2.5. 000 
Joden zijn ondergedoken, 107.000 weg
gevoerd naar vernietigingskampen. 
Ns 1943 doken 200.000 mannen onder 
die gedwongen werden in Du.itsland 
te gaan werken.) Distributiebonnen 
boekjes,verstopt onder je x~eren naar 
onderduikadressen brengen. Klandes
tien foto's maken . Persoonsbewijzen. 
vervalsen . Piloten en bemanningsleden 

/(AMP 
Van 18 tot 22 april hebben 30 vrouwen 
een kamp opgezet in Woensdrecht. 
Het plan was om op het terrein te 
gaan zitten waar afgelopen winter een 
vrouwenkamp is geweest. 
Maar bij aankomst bleek dat het 
landje was afgezet met prikkeldraad 
en een bordje verboden toegang ons 
zogenaamd de weg versperde.We hoorden 
dat de tegenwoord.ige eigenaar een 
heethoofdi~e reaktie zou vertonen 
wenneer we zijn maatregelen zouden 
verstoren.Niet dat we ons door prik
keldraad en bordjes laten tegenhou
dent 
We hadden echter geen zin ontruimd 
te worden na enkele uren,omdat het 
heel belangr~k voor ons was b~ elkaar 
te zijn en ongestoord plannen te maken 
voor het komende jaar. 
Zodoende besloten we op het terrein 
van atoomvrijstaat onze "tenten"op te 
slaan.Mede ook omdat sinds 1~ maand 
een vrouw daar reeds woonde in haar 
eentje.Het leek dus een goede oplos
sing om ons bij haar te voegen. 
Met stralend weer en overmoedige ge
voelens weer een kamp te hebben zijn 
we aan het werk gegaan . 
De enke.le benders die gebouwd werden 
z~n de eerste ochtend alweer ontruimd 
door de politie in blauwe overalls. 
Wat zien ze er toch bedr~vig en 
stompzinnig uit. 

De plek van het kamp bleek goed geko
zen, want de basishekken zijn vlakbij, 
ondaks de heerlijk rustige bosomgeving. 
Fl6's heb ik nog nooit zo laag zien 
vliegen, scherend over het kamp. 

van de geallieerden (die de taal niet 
kenden en niet mochten opvallen) bege
leiden naar een onderduikadres of 
het land uit. Koerie~en. En dan daar
naast vaak het huishouden dat extra 
zwaar was door het distributiesysteen 
met bonnen voor eten en kleren, en 
de zorg voor kinderen. zorgen om al
les zo eerlijk mogelijk te verdelen, 
om je kinderen een zo onbezorgd moge
lijke jeugd te geven. 
Zoveel problemen kwamen daarbij op 
waar , vaak in je eentje, meteen 
oplossingen voor bedacht moesten wor
den. Wat te doen als een onderduiker/ 
ster ziek was en er was geen bevrien
de dokter. Hoe aan voedsel en kleren
bonnen te "komen voor (al die) onder
duiker/eters. Spanningen opvangen 
en me.nsen moed insrpeken . 

Wat op~ralt is dat veel verzet van 
vrouwen te maken had met bun zorg 
om hun kinderen en om andere mensen. 
In die tijd was de rol van vrouwen 
en hun perspektief ook veel meer een 
·verzorgende. De meeste vrouwen zagen 
een toekomst voor zich van trouwen 
·en kind.eren krijgen. Maar ook veel 
vrouwen name.n geen genoegen meer met 
deze rol. ze ontdekten hun eigen ka
pac.iteiten. Ben enorme vindingrijk
heid werd aan de dag gelegd . Van het 
vinden van nieuwe recepten als brand
netelstampot of appelschillen-thee en 
zó boodschappen doen dat het niet op
valt dat je met veel (onderduikers) 
thuis bent, tot briefjes smokkelen 
uit de gevangenis en teken.ingen maken 
in het kansentratie kamp in Ravens
brück (waar alle gearresteerde ver
zetavrouwen terecht kwamen). 
Wat me het meest ontroerde op de ten
toonstelling was wat vrouwen in de 
gevangenis en in de kampen zelf ge
maakt hadde.n ~ 
Briefjes naar familie werden de ge
vangenis uitgesmokkeld, geschreven 
op wasgoed dat thuis gewassen werd. 
Of op een lapje gepropt in de brede 
zoom van een handdoek en geschreven 
met verdunde jam. Of een lap kleurig 
geborduurd door éen vrouw in de Sche
veningse gevangenis ("Oranje Hotel"). 

L.B.ers met hun schijnwerpers en hun 
inhoudslo.ze oerkreten 1 die ons zingen 
en voornamen roepen bij het hek maar 
vreemd en onbekend vonden. 
.De sfeer op het kamp was enthoesiast 
en we voelden een grote saamhorigheid 
om hier voortaan een vrouwenkamp te 
laten bestaan;ook al zullen we er 
niet altijd zijn en het slechts door 
enkele be.woond zal wo.rden. 

De tweede nacht zijn enkele van ons de 
basis opgegaan met een grote pot rode 
verf die aardig leegraakte en de 
basis mooi versierde.Helaas tot grote 
ergern~s van de L.B. Allen werden op
gepakt en op de basis vastgehouden in 
smerige cellen waar het stonk en het 
ongedierte vrije woonplaats gevonden 
had . 
Het fouilleren werd ernstig overdre
·Ven en zelfs tot aan de anus werd men 
onderzocht onder het bijzijn van een 
manlijk persoon die zijn seksistische 
opmerkingen niet voor zich kon 
houden.L.etterlijk werd door een man 
gezegd dat hlj het lekker vindt om 
vrouwen te slaaniHet gevraagde water 
werd voor de neus van de vrouwen weer 
op de grond gegooid omdat het niet 
stil genoeg was .Lang leve ons mili
tair manlijk bestand I 

WAt .. ·. koken .• 
) k Moet Aktit. 

~oeren !t '. 

Bovenaan stond "HO'l'BL", met daaronder 
"In 't verleden ligt het heden, in 
't nu de toekomst" . Verde~ stond er 
van alles op over haar leven in de 
ge-vangenis. Een dagindeling beginnend 
met "boem, opstaan" tot en met"nacht
zoen, licht uit" .• 
De enorme kracht van d.ie vrouwen die 
er uit spreekt. ze spreken boekdelen. 

OOk spreekt een foto van mensen die 
houtblokjes zoeken tussen de verlaten 
tramrai.ls voor ooq wat wantte. 
Of een muur waarop geschilderd; ".Vrou
wen demonstreert woensdag a.s. om 
12u. Bisebt meer voedsel voor uw kin
deren". In die tijd was het bloedlink 
ca op muren te sckilde.ren en om te 
demonstreren . Werd je gepakt dan was 
je toekomst het konsentratiekalllp. 
In de hongerwinter werden door kOIIIIIIU
nistiese vrouwen. de110nstraties tegen 
de. honger georganiseerd uit woede 
en bezorgdbeid om hun kinderen. ze 
waagden het naar de burgemeester te 
gaan om meer voedsel te eisen, maar 
het had geen sukses . 

Verschillende vrouwen deden ook mee 
aan het gewapend verzet. Hannie Schaft 
is wel het meest bekend geworden, 
maar er waren meerdere vrouwen d.ie 
in sabotagegroepen zaten. Je moest 
heel goed weten waar je voor koos. 
Als je eenmaal ja gezegd had en in 
een groep was opgenomen kon je niet 
mee.r terug, want dat was te gevaarlijk 
Deze sabotagegroepen overvielen bv. 
distributiekantoren, bevrijdden gevan
ge.nen en schoten Nederlandse verra
ders , door wiens toedoen veel landge
noten waren vermoord, dood. 

Bij de opening van de tentoonstelling 
stelde Tineke Wibaut-Guilonard dat 
wat toen gebeurd is nu weer kan ge
beuren . Ze pleitte er voor nu een 
keuze te maken aan welke kant je 
staat. Er zijn twee kanten. Aan de 
ene kant mensen die hun ideologie 
met alle geweld aan anderen. opleggen 
en mensen d.ie het allemaal laten ge
beuren en niets doen • Daartegenover 
staan de mensen d.ie zic.h ve.rzetten. 
Kies .nu en maak deze keuze duidelijk. 
Straks is kiezen moeilijker. 

Jenneke 

Jongeren van de Zweedse neo-nazi partij Nordiaka Rikspartiet demonstreerden 
14 april jl. in het stadje Wäxjö. Uiteindelijk werden ze door zo'n tweedui
zend woedende omstanders achtervolgd tot de polit.ie de nazi's opsloot. 

EN NU 
Een van de vrouwèn werd geisoleerd en 
voorgelogen dat ieder ander gezegd 
had dat zij geverfd had en zij werd ge
dreigd vastgehouden te worden. 
Zij wist niet waar de anderen waren en 
voelde zich aardig geintimideerd. 
Vervolgens werden allen naar Putten 
gebracht en weer vastgezet;waarbij nog 
steeds een vrouw geisoleerd behandeld 
werd.Nog eens werd iedereen gefouil
leerd,ruw opgetreden en rottige sek
sistische opmerkingen gemaakt. 
Dit alles gebeurde middenin de na~ht. 
Na enkele uren van L.B. en marechaus
see plezier zijn de vrouwen een voor 
een gedropd op ongeveer ?km. van het 
kamp.De laatste vrouw kwam om 8 uur 
'sochtends aanlopen.Een ieder was 

.ontdaan over het gebeurde en ge
schrokken over bet gedrag van de 
geuniformeerden.Later hoorden we dat 
de marechaussee in Putten zich altijd 
als beesten gedroegen.Het is jammer 
dat daar niet veel van naar buiten is 
gekomen tot nog toe. 
Eindelijk is er dus weer een vrouwen
kamp in Nederland.Het ligt in een 
heerlijke inspirerende omgeving in 
Woensdrecht,waardoor akties naai" de 
basis toe vanzelfsprekend zijn. 
Voor mij is dit kamp een kombinatie 
van akties naar buiten toe en van 
groei binnen de groep van vrouwen die 
er waren en er nog zullen komen. 
Veel vrouwen hebben al gezegd gauw 
terug te komen en er een permanent 
kamp van te maken. 

Hans 

Sinds enkele maanden ll:omen vrouwen
verzetsgroepen bij elkaar om samen 
nieuwe draden te spinnen van ons web. 
We komen bij elkaar om te vertellen 
over de akti.es die iedere groep de 
afgelopen maand heeft gevoe.rd. Op 
d.ie manier blijven we op de hoogte 
van wat er gebeurt op het getiied van 
vrouwenakties.Ook geven we aan elkaar 
door w•t voor akties de komende maand 
gepland zijn, z-odat bij iedere ~tie 
zoveel mogelijk vrouwen aanwezig zijn . 
Doordat we iedere maand samenkomen 
leren we elkaar goed kennen. We ver
tellen over onze ervaringen in de 
cel, over onzekerbedenen over steeds 
terugkerende problemen. Een daarvan 
is dat we geen goede advokates kennen 
We zouden graag een netwerk van adva
katea om ons heen willen zien die 
met elkaar kontakt. houden. we willen 
advokates die politieke processen 
voeren en niet proces sen enkel en 
alleen. gebaseerd op vrijlating. Onze 
aktie houdt niet op als we in de cel 
zitten, misschien begint het daar 
pas. 

Iedere basisgroep heeft nu de taak 
advokates te zoeken die daar aan mee 
willen werken. Op dit moment heeft 
het vrouwen-advcitatenkollektief Am
sterdam - 6 vrouwen - al heel enthou
siast ge.reageerd. 
Bet blijkt dat het vrouwen-basisgroe
pen overleg een goed initiatief is. 
We wisten van de munitietrein aktie 
in Deventer, OCN in Almelo, vrouwen
kamp in Woensdrecht ••... 
Op dit moment zijn er vrouwengroe,Pen 
uit Haarlem, Amsterdam, Groningen, 
Utrecht , Deventer, Assen, den Bosch , 
Volke.l en hopelijk binnenkort nog meer 
Samen staan we sterker is niet zooaar 
een kreet. 

Janita 



bonk- in- bedrijf ____ ~ 
WE HEBBEN DE MIDDELEN OM HET GETIJ TE KEREN! 

Het klinkt bi j na ongeloofwaardig in de oren, maar wij hebben wel degelijk 
de middelen om de dreiging van plaatsing te keren. Plaatsi ng van kruis ra
ketten vereist de med~werking van duizenden arbeide rs-eters . Zonder de me
dewerking van arbei ders-st ers i n de bouw, het vervoer, toe levering, enzo
voorts - is plaatsing ondenkbaar! Daarom kunnen de voorbereidende werk
zaamheden door akties in bedrijven stilgelegd worden . 

BONK-in- BEORIJF richt zich voornaDie
lijk op anti-oorlogsakties in bedrij
ven. Middels voorlichting en organi
satiewerk streeft BONK-in- BEDRIJF 
naar een effektieve boykot van al het 
voorbereidend wer k voor de statione
ring van kruisraketten in Woensdrecht 

Maar zo simpel als nu gesteld ligt 
het natuurlijk niet. Boykot-akties 
van arbeiders/sters zijn alleen ef
fektief als er redelijke kans bestaat 
dat ze ook kollektief ondersteund wor 
den . Een enkeling die weigert besmet 
werk te ven:ichten - hoe prima ook! 
- legt het werk niet stil. Hij of zij 
wordt vervangen door een werkwillige. 
Het is daarom zaak&, stelt BONK- in
BEDRIJP, dat boykot-altties kollektief 
gepropageerd en georganiseerd worden. 
Daarbij w.il BONK- in-BEDRIJF een steun 
zijn. Middels informatie , de .BONK-Be
drijvenkrant, financiän, en organisa
toriese ondersteuning . 

wBBrom? 
Akties in. bedrijven, zoals boykot-ak
ties tegen de bouw van bunkers voor 
de opslag van kruisraketten, zullen 
van doorslaggevende betekenis zijn. 
Dit kabinet heeft laten zien zich 
niets aan te zullen trekken van het 
IMssale protest tegen de plaatsing 
van Amerikaanse r aketten . Integendeel 
met de mond belijdt zij vrede, maar 
in werkelijkheid stuurt zij regel
recht op oorlog aan door de kruisra
ketten koste-wat-het-kost binnen te 
halen. 
In november zal het kabinet ongetwij
feld het plaatsi ngsbesluit van juni 
vorig jaar bevestigen . Daarom moet 
het verzet een dwingender karakter 
krijgen, dwingender dan tot nu toe 
het geval is . BONK-in-BEDRIJF wil 
vóór november Lubbers en de zijnen 
het vuur na aan de schenen leggen, 
door duidelijk te maken dat ook van
uit bedrijven fel verzet te verwach
ten is. Boykot-akties en zelfs stakin• 
gen . 

elste besluit over plaat-
t Lubbers zijn zove 

r dit jaar neem kruisraketten . 
In nove~B eassa-vernietigingswapens, de . tkeringstrekkers, te zorgen 
sing van . arbeiders, vrouwen en Ul. hebbeD we de aiddelen 

is aan ons, niet doorkomen. samen n oe tijd 
dat deze atoombalilillen er orlogsvoorbereiding te stoppe . 

om .Lubbers' afbraakbeleid en o bl.' j 
ki .k nis voor · 

om lijdzaam toe te J e . odig van duizenden 
i .a4ewerk1.ng n 

kruisraketten s en van bunkers en 
voor plaatsing van bouwmaterialen, bet bouw ooor onze 

d Trans port van ing noem maar op. 
arbei ers· oldaten toelever • ._. ppers gedwon 

. voor Amerikaanse s , l.s en hun koupon ... ul. 
bul.zen te zeggen worderl generaa en de huizen voor bun 
medewerking op . woensdrecht te bouwen 
gen zelf de bunkers l.D 

soldaten te ~~etselen . 

een krachtig vervolg van ds 1o-de mei 
BONK-in-BBDRI JF pleit behalve voor 
boykot-akties van het werk voor Weena
drecht, ook voor een krachtig vervolg 
aan de werkonderbreking van 10 mei 
vorig jaar . Op die dag hebben tiendui
zenden, zo niet honderddui.zenden ar
beiders/ st.ers het werk neergelegd uit 
protest tegen de voorgenomen plaat
sing . Ben sukses, dat door arbeiders/ 
eters en vredesaktivisten/s gezamen
lijk behaald is. Gebleken is dat er 
binnen bedrijven genoeg leeft om de 
vakbondsleiding over te halen de werk 
onderbreking te houde.n. 

Het zal nu zeker niet eenvoudig zijn 
de leiding opnieuw te overtuigen -
dat wil zeggen onder d.ruk te zetten 
- om een vervolg op 10 mei te onder
steune.n. Dat kan alleen, als van on
derop druk wordt uitgeoefend - in de 
bouwputten, op de werkvloeren, op v ak
bondsvergaderingen, enzovoorts. BONK
in-BEDRIJP wil daaraan gaan staan. 
Door nu al een begin te maken met or
qanisatoriese voorbereidingen . 

lloe? 
BONK-in-BEDRIJF is reeds van start 
gegaan met een informatie-kamÏ:>agne 
ondel· met name bouwvak- arbeiders . Mid
dels pamfletten en de Bedrijvenkrant 
worden diskussies gevoerd in de 
schaftketens . Ook in bedrijven als 
Fokker , Hoogovens, overslagbedrijven 
in de Amsterdamse en Rotterdamse ha
vens, is BONK-i n-BEDRIJF akt ief . Doel 
is in eerste instantie het bediskus
siëren van de mogelijkheden en nood
zaak om vanuit de bedrijven anti-oor
logsakties op te zet ten . 

In verschillende steden bestaan er 
al BONK- Bedrijvengroepen. Deze groe
pen bestaan zowel uit vakbondsleden 
als uit mensen die geen vakbondslid 
zijn; uit vredesaktivisten/s en uit
keringstrekkers . 

Er zijn tal van mogelijkheden om de 
taak van BONK-in-BBDRIJF - een boykot 
van Woensdrecht, en zelfs een werksta
king van de grond tillen - te onder
steunen: 

- Br zijn pamfletten en. publikaties, 
zowel van het gehele BONK-Samenwer
kingsverba.nd als van BONK-in-BEDRIJF. 
Deze kun je binnen het bedri j f ver
spreiden . 

- Diskussieer met kollega' s en orga
niseer kommittees op het bedri jf om 
boykot-akties effektief te maken. In 
bedrijven die niet direkt betrokken 
zijn bij Woensdrecht kunnen ondersteu
nende werkonderbrekingen worden geor
ganiseerd , als aanloop voor een krach 
tig vervolg op 10 Hei. 

- Verzamel informatie . Werkt het be
drijf voor Woensdrecht ? Beeft het be
drijf zich ingeschreven om daar werk 
zaamheden te ver:riehten? Of is het 
bedrijf anderszins bij oorlogevoorbe
reidingen betrokken? Geef de.ze infor
matie door aan BONK-in- BEDRIJF. 

- Zet de bestuurders/sters van vakbon 
de.n ond.er druk . Stel lastige vragen 
over wat zij doen om de kruisraketten 
tegen te houden. 

- Bezoek vakbondsvergaderingen en ver 
spreid daar informatie. Probeer mo
ties aangenomen te krijgen ten gunste 
van boykot-akties of ondersteunende 
akties . 

Andere info die belangri j k is : Wel
ke konne.kties heeft de direktie en 
de ra.ad van bestuur met Den Haag e.n 
het mi nisterie van 'defensi e'? I Is 
er sprake van zogenaamde dubbelfunk
ties? Hoeveel winst en maakt de direk
tie op militaire produktie? Zijn er 
uitbreidingsplanne op dat terrein? 

Heb je belangstelling voor BONX-in
BEDRIJP , neem dan kontakt •et ons op: 
tel . 020 - 622348. Adres: postbus 
11127, lOOl. GC Amsterdam 

steun liet 
bedrijvenwerkt 

Verder worden er per bedrijf bedrijfs
kernen gevormd die binnen het bedrijf 
diskussies voeren, organisatories 
werk verrichten en de Bedrijvenkrant 
aan kollega ' s doorspelen. Ze worden 
ondersteund door propaganda-groepen 
van buitenaf, is onze opzet. Dat is 
nodig omdat mensen in bedrijven zelf 
vaak weinig speelruiate hebben 0111 vre- 1---------------..... --
deswerk te doen . De baas kan. verve
lend doen en soms drei gen met ontslag. 
De propaganda- of ondersteunende groe
pen !tunnen wél in alle openheid infor
matie verspreiden en diskussies voe
ren, - in kantines, aan de poort en 
op vakbondsvergaderingen. 

Ons doel is om in elke plaats derge
lijke bedrijvengroepen op te zetten . 
Om het verzet tegen de kruisraketten 
zo effektief mogelijk te maken . Maar 
ook vanuit het . besef dat het verzet 
tegen de oorlogsvoorbereidingen niet 
ophoudt bij plaatsing van kruisraket
ten! 

tsntoonstelling 

BESMET Eli BOYKOT Al 'T WOENSDRECHTWERK 

Van 14 juni tot 20 augustus a . s . 
wordt in de Nieuwe Kerk te Amsterdam 
een tentoonstelling gehouden over h.et 
anarchisme. Het anarchisme wordt door 
velen beschouwd als een vorm van ter
rorisme of als een wereldvreemde uto
pie. Deze e.xpositie wil laten zien 
dat het libertaire denken een belang
rijke invloed heeft gehad en nog 
steed.s beeft op bet maatschappelijk 
en kulturele leven. De tentoonstel
ling beperkt zich tot de thema's: het 
revolutionair syndikalisme en anti 
parlementarisme, anti militarisme. 
libertaire opvoeding en libertaire 
invloeden op kunstuitingen . 
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JUNI BEZETTINGEN 
AANLOOPJE TOT EEN STORM IN DE HERFST? 

De komende maanden staan er vanuit 
het Bonk-Samenwerkingsverband heel 
wat aktiviteiten op de agenda. Ten 
eerste natuurlijk de bezettingen van 
gemeente- en provinciehuizen die min 
of meer gelijktijdig op 13, 14 en 
15 juni gehouden worden. Daarnaast 
zijn er regionaal ook akties rond 
militaire objekten gepland, zoals 
de 'wapenwedloop' op de vliegbasis 
Leeuwarden, 5 mei. Of verzet tegen 
de Nederlandse militaire aanwezigheid 
in de Derde Wereld, zoals de demon
stratie tegen het uitvaren van fre
gatten naar de Caraieben, op 6 mei 
aanstaande in Den Helder. Ook het 
werk van landelijke Bonk-werkgroepen 
begint veel meer vorm te krijgen, 
met name dat van Bonk-in-Bedrijf en 
van de anti-Navogroep (zie anderë 
pagina's in deze Vredesáktiekrant) • 

Toch blijft het een taaie opgave om 
een goede struktuur voor verdergaand 
verzet vanuit de vredesbeweging van 
de grond te tillen. Ondanks de vele 
diskussies die er al over de noodzaak 
van burgerlijke ongehoorzaamheid zijn 
gevoerd kiest de overgrote meerder
heid van vredesáktivisten/s voorals
nog voor deelname aan het Volkspeti
tionnement. Heel brede verspreiding 
van informatie over de doelstellingen 
en de eigen visie van het nieuwe Sa
menwerkingsverband blijft daarom de 
komende maanden van wezenlijk belang, 
willen we op iets langer termijn be
reiken dat meer aktivistenjs kiezen 
voor een Bonk-richting in de Neder
landse vredesstrijd. Hieronder druk
ken we in verkorte vorm het Amsterdam 
se aktieplan af, dat bewust probeert 
om verder dan de maand juni - of 
zelfs november te kijken! 

A'DAMS PLAN 
Midden-juni gaan Bonk-groepen in ver
schillende plaatsen over tot openbare 
bezettingen van gemeente- en provin
ciehuizen om de druk op de regering
Lubbers te verhogen. In de Bonk-krant 
heeft eerder een plan gestaan van het 
Utrechtse Bonk-Overleg over hun opzet 
en werkwijze. In deze Vredesaktie
krant aandacht voor het (verder uit
gewerkte) plan voor de hoofdstad, AM
STERDAM MAAKT ER WERK VAN: De Kruis
raketten Komen er Niet Door! 

Ten eerste wordt in het Amsterdamse 
plan gezegd dat het doel van de bij
eenkomst op het stadhuis is 'om een 
eerste stap te zetten voor verdergaan 
de aksies van burgerlijke ongehoor
zaamheid en non-koöperatie. Akties 
waar veel maatschappelij.ke groeperin
gen en organisaties aan deel kunnen 
nemen. ' Het doel is een breed front 
te vormen voor direkt verzet. 

Mede met dit doel voor ogen wordt de 
áktie gevoerd met een vijftal eisen 
die invulling moeten geven aan het 
feit dat de gemeente zich officieel 
'kernwapenvrij' heeft verklaard. Die 
eisen luiden als volgt·: - MAAK WERK 
VAN KERNWAPENVRIJE GEMEENTE; - GEEN 
BUNKERBOUWERS IN AMSTERDAM; - GEEN 
AFSLUITING VAN PROTESTEN TEGEN KRUIS
RAKETTEN; - GEEN HAVO-MARINESCHEPEN 
IN AMSTERDAM; - GEEN GELD VOOR BOMMEN 
GELD VOOR BANEN! 

Die eisen, zo wordt gesteld, zullen 
uiteraard niet op 15 juni - de dag 
van de openbare bezetting - worden 
gerealiseerd. Het Amsterdamse Bonk
OVerleg wil daarom de 'stadsbijeen
komst' gebruiken om samen met bouwvaJe. 
kers, ambtenaren bij gemeentelijke 
instellingen, werklozenkomitees, vre
desgroepen, enzovoorts plannen te sme· 
den voor de herfst, wanneer we de 
druk echt op de ketel zullen moeten 
zetten. 

TEKENING EDITH 

Over het Volkspetitionnement stelt 
het Amsterdamse plan: 'Uit ervaringen 
in het verleden mogen we konkluderen 
dat een aktie als het Volkspetitionne• 
ment niet afdoende is om de dreiging 
te keren. Dat wil niet zeggen dat we 
ertegen zijn om het Volkspetitionne
ment te houden. Maar wel willen we, 
nu het nog kan, plannen voor drukver
hogende akties maken. Dit zal teleur
stellingen kunnen voorkomen. Het zeke• 
re voor het onzekere!' 

boykot bunkerbouw 
Vorige maand is de Bedrijvengroep van 
Bonk met een intensieve kampagne be
gonnen onder bouwvakarbeiders om boy
kot-akties mee van de grond te til
len. Niet-bouwvakarbeiders kunnen de
ze kampagne mee ondersteunen! De gro
te bouwondernemingen die een kans ma
ken op vette orders voor Woensdrecht 
zijn ook in Amsterdam werkzaam. HET 
LIGT VOOR DE HAND OM TOEKOMSTIGE BUN
KERBOUWERS TE BOYKOTTEN. 

Onze eis is daarom: B en W van Amste~ 
dam moeten geen opdrachten meer ver
lenen aan al die ondernemingen die 
op welke manier dan ook met de plaat
sing van kruisraketten te máken heb
ben. Voordat B en W daartoe bereid 
zijn moet er vanuit de Amsterdamse 
bevolking druk worden uitgeoefend. 
Dat kan op verschillende manieren: 
0 Door protestbrieven naar B en W te 
sturen, en naar het Amsterdamse stad~ 
vernieuwingsorgaan; 0 door demonstra• 
ties en bij onwilligheid van B en W 
verdergaande akties, die het gemeente 
bestuur storen in haar dagelijkse 
gang van. bestuur; 0 binnenkort gaat 
het volkspetitionnement van start. 
Het is mogelijk om met dubbele lijs
ten te lopen om ondersteuning te vra
gen voor de eis GEEN BUNKERBOUWERS 
IN AMSTERDAM! 

Om dezelfde reden is er ook voor ge
kozen dat er bij het stadhui~q geen 
konfrontatie met de politie of de Mo
biele Eenheid wordt aangegaan, en 
wordt de stadsbijeenkomst vantevoren 
openbaar aangekondigd. 'Mochten B en 
W de bijeenkomst niet toestaan en de 
toegang tot het stadhuis met politie 
of zelfs M.E. blokkeren, dan wordt 
uitgeweken naar het Dam-plein'. 
Hieronder volgt de (ingekorte) toe
lichting op het Amsterdamse plan: 

geen afsluitingen 
De Betaal-Niet-Mee aktie zal iedereen 
intussen wel bekend zijn. Vanuit de 
vredesbeweging is deze aktie opgezet 
met als doel om door een deel van de 
gasrekening in te houden te proteste
ren tegen plaatsing. Een deel van de 
gasrekening gaat namelijk naar defen
sie. Vredesaktivistenjs die f 5, 72 
of een veelvoud daarvan inhouden wor
den bedreigd met afsluiting door het 
GEB (Gemeentelijk Energiebedrijf) . 
Uiteraard in opdracht van de direktie 

Arbeiders/sters bij het GEB hebben 
een geweldig middel voor handen om 
de Betaal-Niet-Mee aktie, en daarmee 
de strijd tegen de kruisraketten, te 
versterken. Namelijk door te weigeren 
nog langer protesten tegen kruisraket 
ten áf te sluiten. Verder kan de GEB
direktie onder druk gezet worden om 
als GEB ook een bepaald percentage 
van het geïnde geld niet aan het mi
nisterie af te staan. Natuurlijk is 
het geen eenvoudige zaak om zo'n wei
geraktie van binnenuit te organise
ren. Alleen als het een kollektieve 
zaak is en wordt ondersteund dgor de~ 
den - dat wil zeggen niet-GES-arbei
ders/sters - heeft dit kans van sla
gen. 

qeen marineseliepen 
1n Amsterdam 
Amsterdam is een kernwapenvrije ge
meente. Tenminste, dat staat in de 
boeken vermeld. Nu krijgt Amsterdam 
soms bezoek van een Havo-marineschip 
waarvan onduidelijk is of het al dan 
niet kernwapens vervoert. Kontrolle 
is niet mogelijk, dat staat de Navo 
niet toe. Wij vinden dat deze geheim
zinnigheid doorbroken moet worden. 
B en W moeten ervoor ·zorgen dat op 
elk marine-schip kontrolle plaats kan 
vinden. wordt een dergelijke mogelijk
heid toch niet geboden; dan volgt een 
verbod van aanmeren. Het zekere voor 
het onzekere! 

geen geld voor bom -
men; geld voor banen 
Het is nog niet zo lang geleden dat 
er een beleid werd gevoerd van 't 
schenken van miljarden aan de bewape
ningsindustrie, tezamen met kortingen 
op uitkeringen, massa-ontslagen en 
verpaupering van grote delen van de 
bevolking. Dat was in de jaren der
tig, en iedereen weet wat daarvan ge
komen is: oorlog. 

Ook nu vloeien er miljarden weg naar 
bewapening en worden gigantiese win
sten geboekt in de industrie die wa
pens produceert en verkoopt. Aan de 
andere kant zien we een groeiende mas
sa werklozen, kortingen op lonen van 
arbeiders/sters en ambtènaren. Aller
lei sociale voorzieningen vallen weg 
en steeds meer mensen worden gedwon
gen op de rand van armoede te leven. 

Amerika, het land wat ons in alles 
voorgaat, is een bittere illustratie 
van wat de gevolgen zijn van een der
gelijke krisispolitiek. Bijna 300 mil
jard dollar - dat is 900 miljard gul
den! - worden verspild om 'vrede en 
veiligheid' te waarborgen. De staats
schulden zijn giganties. Daarom wordt 
er bezuinigd, niet op bewapening en 
de oorlogsindustrie, want die groeien 
en bloeien, - maar op uitkeringen en 
sociale voorzieningen. Daarom leven 
miljoenen Amerikaanse staatsburgers 
onder de armoede-grens. 

Onlangs heeft Reagan een nieuw bewape
ningaplan - STARWARS - gepresenteerd, 
een miljarden-verslindend projekt. 
Ook het Nederlandse ondernemersdom 
gaat gouden tijden tegemoet treden. 
Philips en Fokker hebben al positief 
gereageerd. Trouwens, de Nederlandse 
oorlogsindustrie floreert als nooit 
tevoren. Volgens het dagblad Trouw 
van januari dit jaar is de produktie 
en export van wapentuig de afgelopen 
tien jaar vervijfvoudigd! Met de nie~ 
we militaire samenwerkingsplannen in 
het kader van de WEU (West-Europese 
Unie) wil deze regering de Nederland
se ondernemers nog meer laten profi
teren van de bewapening. 

Het beleid van de regering-Lubbers 
moet om. Wij eisen dat de miljarden 
aan bewapening gebruikt worden om ba
nen te scheppen en de levensstandaard 
van honderdduizenden uitkeringstrek
kers/sters te waarborgen. In Amster
dam hebben de ambtenaren van de so
ciale diensten er al op gewezen dat 
het zo echt niet langer kan, die re
gelmatig terugkerende bezuinigingsronw 
den. Zij hebben gedreigd om één van 
die maatregelen - de voordeurdelers
korting - niet uit te zullen voeren. 
Versterk en ondersteun deze áktie, 
ook van buiten de sociale diensten. 
Laat protest horen tegen dit krisisb~ 
leid. Laat B en W haar medewerking 
met Den Haag opzeggen, zolang defen
sie de enige begrotingspost is waarop 
niet bezuinigd wordt! 
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STOP DE OORLOGSVOORBEREI 
Heb ik het goed gelezen? Moet het einde van de Tweède.wereldoorlog op zo'n 
manier worden herdacht?! Eind april/begin mei is de amerikaanse president 
Reagan in Europa en gaat ondermeer een staatsbezoek afleggen aan West-Duits
land. Volgens een even onthullend als misselijk makend krantenbericht midden
april, is hij van plan een krans te leggen op een begraafplaats van nazi
soldaten, die behoorden tot de Wehrmacht en de SS. Koncen.tratiekampen, waar 
miljoenen mensen door de nazi's zijn vermoord, wil hij mijden. 
Deze aankondiging ging niet ongemerkt of onbeantwoord voorbij, zoals zovele 
terreurberichten van de Amerikaanse regering. Het sloeg als een bom in bij 
Joden en oorlogsveteranen in de VS. Om hun woede te bekoelen is intussen een 
bezoek aan een koncentratiekamp in Reagan's programma ingelast. Maar de hui
veringwekkende visite aan het nazi-kerkhof blijft staan. Met wie voelt de 
bevelhebber van 's werelds grootste militaire macht zich verbonden? Met de 
nazi-misdadigers of met hun slachtoffers? 

Laten we nog eens terughalen hoe Rea
gan zijn oorspronkelijke plan liet 
motiveren. De woordvoerder van het 
Witte Huis gaf als uitleg voor het 
geplande bezoek aan het. nazi-kerkhof 
dat Reagan West-Duitsland wil aandoen 
"in een geest van verzoening" . An
derzijds had de Amerikaanse president 
geweigerd voormalige konsentratie
kampen te bezoeken "om geen oude 
wonden open te rijten". Met wie wil 
Reagan zich eigenlijk verzoenen, en 
welke pijnlijke feiten moeten zonodig 
worden toegedekt? 
De konklusie die logieserwijs uit 
deze uitlatingen volgt is dat Reagan 
sympatiseert met de nazi's en dat 
hij de wereld het liefst wil dwingen 
om de massamoorden, begaan door de 
nazi's, te vergeten. Voelt de Ameri
kaanse president zich soms verwant 
met nazi-streven naar wereldheer
schappij? Heeft Reagan met de onge
kend hoge militaire uitgaven en het 
monsterprojekt 'Star Wars', wellicht 
op het oog om de hele wereld, Europa 
inkluis, aan zijn atoomgezag te on
derwerpen? 

TECHNOLOGIE SE 
RUIMTE 

Dit laatste is geen hersenspinsel, 
maar wel degelijk een gefundeerde 
angst. Laten we het Star Wars projekt 
eens onder de loep nemen. Het gaat 
zoals bekend om aktuele Amerikaanse 
plannen tot militarisering van de 
ruimte. Ze werden door Reagan voor 
het eerst in '82 in het openbaar ge
opperd. Tezamen met een deel van de 
mil i taristiese lobby in de vs, wil 
de Amerikaanse president nieuwe wa
pens gaan ontwikkelen die ballistiese 
raketten van de Sovjet Unie vanuit 
of in de ruimte kunnen onderscheppen. 
Bijvoorbeeld stralingswapens, die 
met de snelheid van het licht worden 
afgevuurd op Russiese wapens, nadat 
dr.ze zijn gelanceerd. Hét beschermen
de idee waar Reagan het hoofd van 
vol heeft! 

Terwijl het onderzoek voor dit 

Desondanks worden de onderzoeksplan
nen doorgedreven. Hoe moeten we dat 
verklaren? De verklaring lijkt in de 
eerste plaats te liggen in de nauwe 
relatie tussen het Pentagon en de 
hoogtechnologiese sektoren van de A
merikaanse ekonomie, met name de 
elektronika. In het gevestigde tijd
schrift de Internationale Spectator 
werd onlangs becijferd dat in 1983 
75% van de overheidsuitgaven voor on
derzoek naar militaire doeleinden en 
(lees: in samenhang met) de ruimte·• 
vaart ging. Het pentagon blijkt zo 
beducht voor de technologiese kompe
titie van Japan en West-Europa dat 
het de Amerikaanse industrie zodanig 
wil steunen "dat haar top-positie be
houden kan blijven." (2) 

GOUDKOORTS 
Het Starwars onderzoek, wat ook z~Jn 
konkrete uitkomst zal worden, lijkt 
dus onderdeel van het Amerikaanse 
streven om zijn overheersende positie 
binnen de kapitalistiese wereld te 
versterken. Het gaat kennelijk niet 
alleen om het vergroten van de supre
matie over de Sovjet Unie, • volgens 
de eerder geciteerde meer dan 5000 
Amerikaanse geleerden liggen de VS 
ook zonder Starwars al 10 jaar voor 
op de andere supermachtl-rnaar om een 
hardnekkige poging de overheersing 
over de héle wereld veilig te stellen. 
Niet toevallig, zou je zo zeggen, dat 
Reagan zich door de nazi's laat in
spireren! 
Maar de historiese gelijkenismet de 
nazi's gaat nog een stuk verder. Eén 
van de faktoren in de bewapeningswed
loop die door polemologen en vredes
aktivisten nogal eens over het hoofd 
wordt gezien is het winstbejag van 
de multinationals. Met de produktie 
van het ergste moordtuig worden astre
nomiese winsten geboekt! Dit wordt 
te sporadies aangehaald. Het bedrijf 
General Dynamics bijvoorbeeld, tegen
woordig de grootste leverancier aan 
het Pentagon, verdiende aan de bouw 
van kruisraketten voor de Amerikaanse 
marine 4 miljard gulden. Boeing heeft 
eveneens aan de bouw van kruisraket
ten, 1.3 miljard gulden overgehouden. 
Nu is het belangrijk te benadrukken 
dat Reagan sinds vier jaar geleden 
aan de macht kwam de ruimte om winst 
op moordtuig te maken een flink stuk 
is vergroot. Het Vrije Volk heeft 
er vorig jaar juni op gewezen dat 

de aandelenkoers van de wapenkonserns 
al in de week na de presidentsverkie
zingen spektakulair ging stijgen. 
De "goudkoorts ,van de Amerikaanse 
wapenindustrie" begon! Bovendien werd 
menig konsern d'?or het Pentagon uit 
financiële moeilijkheden geholpen 
of verlegde z'n aandacht geheel naar 
de militaire produktie, omdat het 
goud daar voor het oprapen lag. (_.') 
Het beleid van Reagan komt bovenal 
neer op een vlucht in de oorlogseko
nomie. Om die reden v9oral doet zijn 
beleid zo sterk denken aan dat van 
Hitler in het Duitsland van de jaren 
dertig. Nog nooit in de Amerikaanse 
geschiedenis, zelfs niet tijdens de 
Vietnam-oorlog, z~Jn de militaire 
uitgaven zo razendsnel gestegen als 
in de periode Reagan. In rekordtijd 
is de 'defensie'-begroting verdubbeld 
en bedraagt voor vier jaar ruim 
1 biljoen dollar. De Amerikaanse e
konomie wordt werkelijk volledig ge
militariseerd. 

VERARMING 
Ook wanneer je naar de verslechterde 
levensomstandigheden van.de Amerikaan
se bevolking onder nazi-sympatisant 
Reagan kijkt dan doemt het spookbeeld 
van de jaren dertig op. De keerzijde 
van de vlucht in de oorlogsekonomie 
is een even snel voortgaand proces 
van verarming. In 1980 leefden er 
9 miljoen en vandaag 35 miljoen men
sen beneden de door de regering vast
gestelde armoedegrens (op een totale 
bevolking van 220 miljoen) . In augus
tus '83 bleken er binnen een jaar 
tijd 900.000 armen bij te zijn geko
men. Het Franse maandblad Le Monde 
Diplomatique meldde onlangs dat één 
op de vier kinderen in de vs armoede 
lijdt. 
Eén van de konsekwenties van Rèagono
mics ·- drastiese bezuinigingen op so
ciale voorzieningen, terwijl de wapen 
industrie wordt gespekt -· is ook dat 
veel mensen gedwongen zijn om lenin
gen af te sluiten. Le Monde Diploma
tique meldde dat de schulden van ame
rikaanse gezinnen binnen 10 jaar zijn 
verviervoudigd. En tegenover·wanbeta
lersters bestaat geen pardon. Wie 
niet in staat is zijn/haar lening te
rug te betalen wordt eenvoudig op 
straat gegooid. De Verenigde Staten 
kennen niet minder dan 2 miljoen dak
lozen! Ook dat is een keerzijde van 
de warme steun aan de wapenindustrie. 
Konservatieve ekenomen hebben rond 
de presidentsverkiezingen van vorig 
jaar natuurlijk veel ophef gemaakt 
over het feit dat de werkloosheid was 
gedaald: van 9,6 procent in 1983 tot 
7 procent in 1984. Maar afgezien van 
de vraag of die daling blijvend is 
verhullen die cijfers ook een hele-

boel sociale ellende. Volgens de Fran 
se regeringsadviseur Godet zijn de 
gunstig lijkende cijfers mede te dan
ken aan 'deling van arbeid' door erg 
dubieuze mechanismen, zoals ontslag 
van goed betaalde arbeideraters en 
uitbreiding van het koppelbazensys
teem (4) . 

jekt in volle gang is -in 1985 is er 
een slordige 4 miljard dollar voor 
uitgetrokken op de amerikaanse begro
ting -stuit het binnen de elite in 
de Verenigde Staten op enorme weer
stand. Volgens de polemoloog Hylke 
Tromp is er "nog niet eerder zo'n 
ernstige scheuring opgetreden" onder 
intellektuelen die zich met de Ameri
kaanse defensie bemoeien. (1) Het dag
blad de Waarheid publiceerde in fe
bruari een bericht dat ruim vijf dui
zend Amerikaanse geleerden zich tegen 
Starwars verzetten. Ook toplieden als 
oudminister McNamara en de voormali
ge presidentiële adviseur voor 'vei
ligheidszaken' McGeorg Bundy hebben 
het Starwars-projekt volledig ge
kraakt! 

EISENHOWER JOHNSON 

Talloze argumenten zijn er intussen 
al tegen Starwars ingebracht, zoals 
het feit dat die monsterwapens nooit 
kunnen worden getest en het feit dat 
ze behalve verdediging even goed voor 
offensieve doeleinden (de aanval) 
kunnen worden gebruikt. De algemeen 
gedeelde argumenten tegen het program 
ma zijn al totaal vernietigend: de 
kosten van het projekt zijn krankzin
nig hoog, zo hoog da:t ze de wereld 
ekonomie zullen slopen!; ruimte-defen
sie zal nooit werken, het is uitge
sloten dat zo'n systeem ooit water
dicht zal zijn. 
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De werkomstandigheden z~Jn met name 
schrijnend in de Siliconvallei in 
California, een gebied wat een waar 
toeristénoord voor zakenlui is gewor
den. Met behulp ban regeringsfondsen 
zijn hiet talloze kleine bedrijven 
gestart, voor bijvoorbeeld de produk
tie van elektroniese komponenten. 
Maar met de rechten van de arbeider/ 
sters is het er belabberd gesteld. 
Zo zijn er maar weinig in vaste loon
dienst en worden mensen die beroeps
ziektes oplopen afgestraft met ont
slag. Het sociale beleid in Reagan's 
oorlogsekonomie,is in·één woord: bar
baars! 

VS SCHULDENLAND 
Niet alleen Amerikaanse burgersires
sen worden het slachtoffer van Rea
gan's hoge vlucht. Ook in het buiten
land, in de Derde Wereld en in Europa 
krijgen we de klappen te verduren van 
de militarisering op zijn Amerikaans
Duits. Dat blijkt snel wanneer we een 
blik werpen op de federale begroting 
van de VS. Die vertoond een gapend 
tekort wat jaarlijks meer dan 200 
miljard dollar bedraagt. Volgens de 
hoofdredakteur van Le Monde Diploma
tique., Claude Julien, berust "het A
merikaanse ekonomiese systeem meer 
dan ooit in het verleden op begro
tingstekort en krediet". (5) 
Hoe wordt dat tekort in godsnaam ge
dekt, een tekort dat zoals niemand 
meer zal verbazen veroorzaakt wordt 
door de onvoorstelbaar hoge militaire 
uitgaven? De kern van de zaak is dat 
Reagan weigert die tekorten aan te 
vullen door verhoging van de belas
tingen. In plaats daarvan wordt mas
saal geleend op de kapitaalmarkt, 
waardoor de rente-voet stijgt. Het 
gevolg is weer dat stromen bui
tenlands geld naar de VS worden gezo
gen. Enkel en alleen in 1984 was dat 
t~ssen de 80 en 100 miljard dollar! 
Volgens een Amerikaans advokaat, ge
citeerd door Julien, "worden de Ame
rikaanse militaire inspanningen gefi
nancieërd door wekelijks 2 miljard 
dollar uit het buitenland te lenen." 

Resultaat van hetzelfde schandaal 
is dat de VS voor het eerst sinds 
1918 weer een netto-schuldenland ge
worden zijn. De volgende vergelijking 
is illustratief. Terwijl de regering 
Johnson ten tijde van de Vietnam
oorlog over een periode van 4 jaar 
42 miljard dollar schulden maakte, 
viel er tijdens de eerste ambtster
mijn van Reagan een gat van 547 mil
jard dollar, 13 maal zoveel (!) en 
"tweederde van de totale schuld die 
de Derde Wereld in 20 jaar heeft op
gestapeld." 

Wederom in Le Monde Diplomatique is 
deze Amerikaanse politiek plasties 
uitgebeeld als "een mens die in 
plaats van moedig te zwemmen, zijn 
eigen hoofd boven water houdt door 
die van anderen onder te dompelen." 
Dit beleid van het steunen op een 
zinkende wereld kan lijkt me niet. 
lang duren, het is waarschijnliik 
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zelfmoord op termijn . Bij ee.n enquête 
onder Amerikaanse business-lieden 
bleek 95 procent te rekenen op een 
ekonomiese terugval uiterlijk in 1986. 
De meeste van hen ·weten dit rècht
streeks aan het begrotingstekort en 
de hoge rentestanden onder Reagan. 
Verschillende buitenlandse bladen 
waarschuwen al voor een "ravage", een 
ramp die de wereldekonomie veel die
per in puin zal doen storten dan de 
krisis van 1929. " (6) 

NEDERLAND BLIJFT 
NIET GESPAARD 
Wat betekent dit alles voor de situa
tie in Nederland? ls er aantoonbàar 
verband tussen Reagans oorlogsvoor
b.ereidingen en de bezuinigingen die 
hier in snelt.reinvaart worden door
gevoe.rd? Veel mensen in de vredesbe
weging zullen vast hun schouders op
halen. Tenslotte heerst hier op 
straat nog steeds een beeld van wel
vaart en overvloed. Het is waar dat 
afsluitingen van gas en elektra 
steeds vaker voorkomen en dat menig 
gezin, dat van een uitkering moet 
leven, moeite beeft om de touwtjes 
aan elkaar te knopen . Maar van een 
verpaupering zoals in de vs plaa•. -
vindt - daar is toch geen sprake van? 
Ook lijken Lubbers' kortingen op uit
keringen en lonen n.auwelijks direkt 
in verband te brengen met oorlogs
voorbereidingen. Weliswaar wordt er 
jaarlijks miljarden bezuinigd op so
ciale voorzieningen, terwijl de uit
gaven ·voor 'defensie' onverminderd 
blijven stijgen, en dat is schandalig 
genoeg. Maar een openlijke overheve
ling van fondsen zoals Reagan doet 
- drastiese besnoeiingen op gelden 
voor onderwijs , gezondheidszorg, enz 
ten bate van bet militaire budget
dat is toch niet het geval? 

De werkelijkheid is echter dat arbei
ders/sters en baanlozen wel degelijk 
uitgezogen en beknot worden als ge
volg van de StarWars ekonomie. Dat 
valt te konkluderen uit gegevens over 
de export van Nederlands kapitaal . 
Een pas versche.nen boek daarover kon
stateert bijvoorbeeld dat "de uit
breidingsinvest.eringen gedaald Zl.Jn 
tot een naoorlogs dieptepunt" en dat 
"dit investeringsgedrag voor de werk
gelegenheid in Nederland navenant 
ernstig is." ( 7) Een verslag van de 
Nederlandse Bank vermeldt dat er in 
1984 voor ruim 8 miljard direkt in 
het buitenland is geïnvesteerd. En 
dat is slechts een deel van de gigan
tiese kapitaalvlucht die gaande is. 
De oorlogsdreiging komt al tamelijk 
dichtbij wanneer we ons realiseren 
waarheen de superwinsten van ' onze' 
multinationals verdwijnen: voor een 
aanzienlijk deel naar Reagan' s ge
harnaste paradijs l Waar Nederlandse 
bedrijven in de zeventiger iaren faam 
verwierven als topinvestee.rders in 

de VS, hebben ze nu last van dezelfde 
goudkoorts als Amerïkaanse wapen
fabrikanten. zo hebben Nederlandse 
ondernemingen naar verluidt in 1982 
all.een meer dan 50 miljard gulden 
naar de VS overgeploegd. Hoeveel 
daarvan ook rechtstreeks aan militai
re produktie moge worden besteed,
het is in ieder geval een geweldige 
ondersteuning voor Reagan ' s oorlogs
ekonomie. 

DE SLEUTEL 
We hebben de cirkel nu rond - de lijn 
die loopt van Reagan' s bewuste of 
Freudiaanse sympathieën met de Nazi's 
tot aan de sprongsgewijze verarming 
van de Nederlandse bevolking. Bet 
bovenstaande verhaal maakt duidelijk 
dat we anno 1985 opnieuw in een pro
ces zijn beland dat in de dertiger 
uitmondde in die afgrijselijke slach
ting: de Tweede Wereldoorlog. Maar 
volgens mij hoeft het ditmaal niet 
op zo ' n slachting uit te lopen , als 
we ons maar realiseren dat we in on
ze vredesstrijd de middelen hebben 
om het getij te keren. 
Wij hier in Nederland kunnen er in
derdaa.d aan werken om de oorlogsvoor
bereidingen van Nazi - sympathisant 
Reagan een ha.l t toe te roepen, maar 
dat vereist wel dat we een stevige 
omschakeling in denken maken. 
In de strijd tegen de kruisraketten
het meest konkrete aanknopingspunt 
om ons te verzetten tegen de Ameri
kaanse oorlogsvorbereidingen- hebben 
de arbeiders/sters in bedrijven tot 
nu toe geen vooraanstaande rol ge
speeld. Op 10 mei vorig jaar is er 
een kleine FNV werkonderbreking ge
weest, en dat was een positief begin , 
maar verder is het stakingswapen nog 
niet gehantee~rd. Toch 1 igt op de 
werkvloer de sleutel tot een dwingen
de anti- oorlogsstrijd, tot het voe~en 
van echt effektief anti··militaristies 
verzet. Inderdaad, als arbeider/sters 
in bedrijven het radarwerk stilzetten 
dan kunnen zij de macht uitoefenen 
àie nodig is om het kabinet Lubbers 
tot vredesdaden te dwingen. 
Wil~en we in de strijd tegen de ra
ketten kans maken dan zullen we ons 
vredeswerk snel anders moeten gaan 
richten, en daarvoor is het nu een 
uitgelezen moment. Immers, ook bij 
veel arbeider/sters leeft. het besef 
dat '10 mei ' een vervolg zou moeten 
krijgen. Immers, als we nu rondom 
een bouwboykot van woensdrecht be
drijvenwerk starten, kan dat op ter
mijn een sneeuwbaleffekt hebben. Ver
eist is wel dat vredesaktivisten/s 
met taai -<jeduld in bedrijfskantines 
en aan poorten de diskussie aangaan. 
En dat er van onderop het initiatief 
genomen wordt tot brede frontvorming, 
een frontvorming die bikkelhard nodig 
is willen we, als er een krisis uit
breekt, niet machteloos staan. 

Peter. 

Voetnoten 

(1) Rylke Tromp, 'Bet Strategie De
fense Initiative" (Starwarsl, 26 febr. 
1985. Overigens trekt Hylke Tromp on
terecht de konklusie dat er reden is~ 
gegeven de haalbaarheid en de breed
levende kritiek, om "niet te drama
tisch" over StarWars te doen. Tromp 
verzuimt het projekt te bezien in het 
licht van de opbouw van een oorlogs
ekonomie. 
(2) Gerd Junne, 'Het Amerikaanse De
fensiebeleid: een Substituut voor In
dustriepolitiek?" (Internationale 
Spektator, juli 1984). De waarde van 
Junne ' s artikel is dat het met heel 
veel konkrete gegevens staaft hoezeer 
"de tegenwoordige Amerikaanse defen
sie-inspanningen ook in het licht van 
de West-West verhoudingen gezien 
moest worden . " 
(3) "Superwinst voor Raketfabrikanterl', 
Bet Vrije Volk, 7 juni 1984. Zie ook 
het bericht in Trouw, 2 april 1985 
('Wapenindustrie VS Politiek Succes
vol') voor toenemende bijdragen van 
Amerikaanse wapenfabrikanten aan de 
verkiezingskas van politici enerzijds 
en de stijgi.ng van Pentagon- orders 
voor dezelfde bedrijven anderzijds! 
(4) M~chel Godet, ' Renaissance ou Dé
clin Caché dez Etats Unis? - Les Mi
rages de la Croissance ' (Le Monde Di-

plomatique , April 1985) . Het artikel 
van Godet is gebaseerd op informatie 
verk.regen van deskundigen ter plaatseJ 
in de VS zelf dus. Over de Silicon 
Vallei vraagt hij zich af: "Wat zou 
ervan overblijven als deze goudmijn 
(onderzoeksfondsen van de regering) 
plotseling zou verdwijnen?" 
(5) Claude Julien, •L ' empire du dol
lar.- Fragilité d ' une Monnaie Forte' 
(Le Monde Dipl. febr 1985) . Dit hele 
artikel van Julien is zeldzaam alar
merend en onthullend. Door middel van 
veel vergelijkingen geeft bij 'en 
passant ' een andere kijk op het schul
denvraagstuk van de Derde Wereld. 
(6) Deze laatste zinsnede is afkom
stig uit het Duitse blad Arbeiter
kampf _, 'Dollarkurs und Staatsverschul 
dung. Eine Anleihe auf den Kommenden 
Krieg' (11 maart 1985) . Julien citeert 
een rapport waarin wor dt gekonklu
dee.rd dat een korte recessie van 6 
maande.n a~ een "ravage in de hele we
reld" zou veroorzaken. 
(7) Henk Kox en Leo van Velzen , 'Ka
pitaal-Export vanuit Nederland' (Somo 
A' dam, 1985) Hoewel dit boek aktuele 
waarde heeft is een ernstig hiaat dat 
helemaal niet wordt ingegaan op het 
verband tussen de Nederlandse kapi
taalvlucht en Reagan's bewapeningspo
litiek , - een centrale vraag voor ver
der aktiegericht onderzoek en voor 
het begrijpen van de werkelijkheid.! 

---KAPITAALVLUCHT-----
Hieronder nog wat extra gegevens over 
de betrokkenheid van Nederlandse be
drijven bi.j de Amerikaa nse oorlogs
ekonomie en over bun konkr ete oorlog~ 
voorbereidingen! De gegevens zijn 
ontleend a an het recentelijk versche
nen· boek 'Kapitaal-Export Vanuit Ne
derland ' van B.enk Jtox en Leo va n Vel
zen (SOMO, Amsterdam 1985) . 

t , Nederlandse ondernemingen realise
ren bun groei sinds 1980 voor een 
groot deel in het buitenland en niet 
in Nederland. In een aantal bedrijfs
takken waaronder de elektroniese in
dustrie (Philipsl) is duidelijk spra
ke van een. negatief effekt van de 
buitenlandse investeringen op d e bin
nenlandse werkgelegenheid (p.30). 

t Wat betreft de investeringsstroom 
vanuit Nederland naar andere rijke 
landen valt op dat de stroom Neder
landse investeringen naar de VS sinds 
1980 al (periode-Reagan! ) rond 55% 
van bet totaal bedraagt. Ook in de 
eerste drie kwartalen van 1984 was 
dit het geval (p.31). 

I Ongeveer de helft van de grootste 
Nederlandse ondernemingen blijkt een 
of meer vestigingen te hebben op de 
Nederlandse Antillen. Bovendien b leek 
de oprichting ervan vaak samen te 
vallen met investeringsprojekten in 
de Verenigde Staten (!). In de tweede 
helft van de zeventiger jaren zijn 
steeds meer Nederl.andse bedrijven 
die voordien voornamelijk nationaal 
gericht waren overgegaan tot interna
tionalisatie., waarbij dit vaak via 
de Nederlandse Antillen werd gekana
liseerd (p.52-53) . 

t Sommige ondernem.ingen Zl.Jn er zelfs 
al toe overgegaan om hun zetel naar 
het bui tenland te verplaatsen . Dat 
is mogelijk gemaakt door een Rijkswet 
Vrijwillige Zetelverplaatsing van 
Rechtspersonen, aangenomen in 1967. 
Door deze wet kan de minister van 
justitie zetelverplaatsing toestaan 
onder andere als sp~ake i s van ' oor
log' of ' oorlogsgevaar'. Van de voor
loper van deze wet in 1940 (ll) heb
ben tal van Nederlandse bedrijven 
toendertijd gebruik gemaakt om bun 
juridiese zetel naar Curacao te ver
plaatsen (p . 64) • 

t 'Een bekend Antilliaans notaris 
schatte het aantal Nederlandse ooger
nemingen dat • door een druk op d e 
knop' de statutaire vestigingsplaa~s 
à la minute naar de Nederlandse Antil• 
len kan verplaatsen op circa v ierhon
derd ( l ). Het bedrijf SHV (Steenkolen 
HandelsVereniging) heeft in 1980 a l 
besloten tot verplaatsing van de 
hoofdzetel van het concern naar d e 
Nederlandse Antillen, onder andere 
met verwijzing naar 'de in.stabiele 
toestand' in Europa die ' kalamitei
ten' mogelijk aaakt (p.65- 67). 
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van Paul van de groep tegen fascisme 
in Ni~en kregen we onderstaand ar
tikel toegestuu.rd. hoewel hij over 
bepaalde verbanden tussen fascisme 
en militarisme uitspraken doet , zonder 
deze verder goed uit te werlcen,vonden 
we wat hij aanstipt toch belangrijk 
genoeg om iets bekort op te nemen. 
Het is een eerste aanzet . De verschil
lende aspekten moeten nog verder uit
gediept worden.Dit is dan meteen een 
oproep aan anderen die hier verder 
over willen schrijven. 

hst informeel 
kontaktnet 

De band tussen militarisme en fas
.cisme hangt af van de historiese fale
toren van een land, van de politieke 
stabiliteit , van de kracht van het 
binnenlands verzet. 
De belangrijkste nederlandse organi
satie waarin militaristiese en fas
ciatolde figucen verenigt zijn is 
de OSL. Deze is ont.staan als vetera
nenklup van soldaten uit de ra.cist.ie
se koloniale oorlogen i .n Indonesië 
en West Irian, en in de anti-kommu
nistiese "koude oorlog" -oorlog in 
Zuid- Korea. Ook schijnt een flink 
aantal ex- Unifil soldaten na Liba
non lid geworden te zijn van het OSL. 
OOk tref je vaak OSL-reklame aan 
in kazernes. Het OSL heeft goede kon
takten in de legertop en met leiden
de figuren in de politiek en het be
drijfsleven. Topfiguren zoals Luns 
laten zich soms zien op OSL-bijeen
komsten. Prins Bernhard heeft op z'n 
.minst sympathiën met het OSL . 
Organisaties of plekken waar extreem
rechtsen elkaar ontmoeten bestaan 
er een hele hoop. Voor rijke katho
lieken bijvoorbeeld bestaan 2 geheime 
extreem rechtse genootschappen: Opus 
Dei en de Maltezer Ridders; over hun 
bereik, invloed, wie er in zitten, 
is weinig bekend. Voor de jongeren 
heb je Constructief Jong Nederlan.d, 
studentencorpora en bepaalde elite 
zakenopleidi.ngen zoals Nijenrode, 
(studenten van bijvoorbeeld ook in 
Doodewaard '81 aanwezig om hun onge
noegens te uiten over de blokkades) . 

de 
binnenlandstJ 

vijand 
Alle fa1:1cistiese diletaturen van de 
laatste 20 jaar zijn niet zozeer ge
richt op de buitenlandse vijand of 
gebiedsuitbreiding, maar vooral op 
vernietiging van de binnenlandse 
vijand" (waaronder vakbonden, linkse 
partijen, basisorganisaties) . Als 
je de OSL-folders leest met de para
noia beelden van "rode .borden die 
komen in de dageraad" moet je onwil
lek.eurig lachen. Toch vormt dit 
vijandbeeld de legitimatie voor het 
vernietigen van de binnenlandse 
'vijand ' , wanneer de belangen van 
de heersende elite werkelijk in het 
geding komen. 
Het nazi•fascisme was ook gericht 
op de binnenlandse vijand hoewel het 
op dat punt nauwelijks geanalyseerd 
is. (Het. is haast uitsluitend geana
lyseerd vanuit haar streven naar 
'lebensraum', vanuit de tweede we
J"eldoorlog die er uit voortgekomen 
is en vanuit de genocide op Joden) 
Onderbelicht is tot nu toe dat Hitler 
vanaf '33 op volle kracht de tot dan 
toe sterkste arbeidersbeweging in 
Europa fysiek en politiek- sociaal 
heefe geëlimineerd. Het slui tstuk 
hiervan was dat de Duitse arbeiders 
als voorman (vorarbeiter) van buiten
landse arbeiders (Russen, Polen, 
Fransen, enz . ) werden aal'lgesteld en 
daarmee gekorrumpeerd. Een belangrijk 
organisator van deze buitenlandse 
dwangarbeid was Martin Schleyer . oe 
Martin Schleyer die later als opko
mend lid van de Duitse Vereniging 
van onder.nemerB weer ini.tiatieven 
nam om de gastarbeid uit Zuid-Europa 
op poten te zetten. 
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EN 
OOk wat betreft persoonsregistrati~ 
zien we een kontinue lijn die begon
nen is met de invoering van het per
soonsbewijs i n de Hitler-tijd, volks
tellingen, etc. (OVer persoonsregis
tratie zie achterpagina) 
Ik vind dat he~ aspekt van het ver
nietigen van de '' binnenlandse vijand" 
(-=links verzet) voorop moet staan 
in de inschatting van de samenhang 
tussen leger en fascistiese groepen, 
(die histories gezien zich dus tel
kens wijzigt naar gelang de sterkte 
van het verzet) . Veel 111ensen denken 
dat een rechtse coup hier nooit zou 
kunnen gebeuren . Een goed voorbeeld 
daarom is Uruquay dat t i entallen ja
ren een stabi ele demokratie kende. 
Uruguay, tamelijk welvarend, werd 
het Zwitzerland van Zuid-Amerika ge
noemd; de enige stabiele demokratie 
van Zuid-Amerika. Totdat de Tupamaros 
en de massa-organisaties te sterk 
werden; daarna volgde een rechtse, 
militaire staatsgreep, met een onge
looflijke bi nnenlandse repressie. 
OOk Italië ~s in '72- '73 maar op het 
nippertje ontsnapt aan de drei ging 
van een. fascistiese staatsgreep. In 
Griekenland, Turkije, Chili,lukte 
een st.aatsgreep wel zij het met hulp 
van buitenaf. 

burgermilities 
Een ander verschijnsel Z~Jn bur germi
lities (die overigens vaak bestaan 
uit ex-militairen) , die zich niet 
zo nauw aan de voorschriften hoeven 
te houden. Deze vervullen een belang
rijke aanvullende rol wat betreft 
onderdrukking in revolutionaire of 
anderszins kritiese situaties (de 
Preikorpsen in 1919-'20 in Duitsland, 
knokploegen van extreem- rechtse par
tijen en doodseskaders in Midden/ 
Zuid- Amerika , Indonesië, Filippijnen, 
Turkije). Wat dat betreft zou het 
ook belangrijk zijn de banden tussen 
Naties en OSL/ Centrumpartij uit te 
zoeken. Het is interessant dat de 
militaire inlichtingendienst wel de 
infiltratie van links in de NATRES 
onderzoekt, maar niet die van OSL
ers of CP-ers (~e CID-doBsier 001) . 
Dit is natuurlijk niet toevallig . 

Het FOK(Fasc.Onderzoek Kollektief)wil 
kontakt met personen die knipsels,ar
chieven , e.d. hebben over extreem~rech~ 
tse groepen uit 1945 tot 1975. Vooral 
oud-verzetsmensen willen ze graag ont
moeten. Kontakt via het AFdruk sekre
tariaat,Pb 10748 A'dam,tel:020-936211. 

misvorming 
Een ander aspekt van het verband tus
sen militarisme en fascisme betreft 
de ideologie en »et bewustzijn, de 
psycbologiese meebanismes. De leger
opleiding moet van iedere man een 
potentiële oorlogsmisdadiger maken. 
De training van legers, die in oorlog 
Z1Jn, zoals het Amerikaanse, lijkt 
overigens veel harder dan hier in 
Nederland. In de Amerikaanse doku
mentaire "Woman Soldier" zie je, hoe 
de individualiteit wordt afgebroken; 
(vrouwelijkhei d van de vrouwen wordt 
totaal ontkend en ze worden behandeld 
als binken of zelfs uitgescholden 
"Je lijkt wel een wijf"). De groepa
druk van boven af wordt tegen elk 
individu afzonderlijk gericht. Het 
taboe op moord wordt doorbroken en 
zelfs wordt geprobeerd het moorden 
aan lust te koppelen. Dit alles ten 
dienste van "het Vaderland". Als je 
"Woman Soldier" naast een film zet 
waarin iemand vertelt over z ' n trai
ning in de Hitler- Jugend zul je 
nauwelijks inhoudelijke versebillen 
kunnen ontdekken. 

De praktijk van de oorlog doet de 
rest; maakt het proces van ontmense
lijking, tot het verworden tot een 
fascistoïde pion af. Dit wordt ook 
op sch.rijnende wijze duidelijk in 
de dokumentaire "Winter Soldier" , 
waarin Amerikaanse soldaten vaak wal
gend van zichzelf vertellen over de 
oorlogsmisdaden die ze begaan hebben. 

Er is een nauwe samenhang tussen het 
militaire en fascistiese denken. Op
vallend is hoeveel notoire fascisten 
een (mislukte) militaire karrière 
of opleiding achter de rug hebben. 
Le Pen, was een berucht folte.raar 
in Algerije. Konst zat op de KMA. 
De lijfwacht van Janmaat wou eigen
lijk huurli ng worden, enz. 
Voor veel van deze mannen lijkt de 
militaire identiteit een soort manne
lijkheidsideaal. Een aspekt van hun 
persoonlijkheid is een diep verlangen 
naar het ·uitoefenen of aanvaarden 
van autoriteit (vgl. de onderzoeken 
van de Frankfurter Scnule , naar de 
"autoritaire persoonlijkheid" en bij
voorbeeld Erich Fromm "De angst voor 
de vrijheid". Theweleit heeft in zijn 
boek "Mannerfantasiën" d.m . v. analyse 
van autobiografiën/ romans van leden 
van Preikorpsen en .nazi's dit element 
naar boven gehaald . 

Toen de nazis de kommunisten haalden 
heb ik gezwegen; 
ant ik was geen kommunist 

Toen ze de sociaal dernokraten 
gevangen namen 
heb ik gezwegen; 
want ik was geen sociaal demokraat 

Toen ze de katholieken haalden 
heb ik niet geprotesteerd; 
want ik was geen katholiek 

Toen ze mij haalden 
was er niemand meer die 

protesteren kon 

Hartin Niemoller 

vrouwen 
onderdrukking 

De driehoek vrouwenh.aat-militarisme
fascisme lijkt een zeer verstrenge~d 
en onlosmakelijk geheel van het on
derwerp, "de binnenlandse vijand." 
Gezien het aantal vormen van vrouwen
vernedering , vrouwenmishandeling, 
verkrachting en moord op vrouwen is 
voor heel veel mannen misschien de/ 
hun vrouw wel de belangrijkste bin
nenlandse vijand. Ook hier staan gro
te belangen op het spel : het handha
ven1verdedigen1van de alledaagse uit
buiting van de vrouw: 
- op sexueel gebied: de eenzijdige 
gerichtheid op de lustbevrediging 
van de man. 
- in het huishoudelijk werd , ongelij
ke verdeling van verzorging en opvoe
ding . 
- de tweede-rangspositie van vrouwen
werk buitenshuis~ 
Er is een ongelooflijk breed ver- 
spreid mannelijk chauvinisme die de
ze onderdrukking, deze oorlog effek
tief in stand houdt en verdedigt . 
De agressie naa.r radikaal- feministen 
en lesbiese vrouwen is veelbeteke
nend. 
Mannen voelen zich bedreigd, o.m.dat 
vrouwen het niet langer pikken onderc
drukt en mishandeld te worden. 
ln hun eigen relatie voelen mannen 
heel . sterk boe afhankelijk ze zijn 
van vrouwen; emotionee.l en anderzins. 
Schuldgevoelens , de terechte kritiek, 
die mannen van vrouwen vaak krijgen, 
zetten zich om in agressie en het 
verlangen zonder diskussie te kunnen 
overheersen. Als het recht van de 
sterkste eenmaal geaksepteerd is als 
morele grondslag van iemands dage
lijks leven, ligt de weg open voor 
het alesepteren van de fascistiese 
ideologie en praktijk. Paralellen 
zijn te trekken naar bepaalde psy
chiese mechani.s.men die ten grondslag 
liggen aa.n rascisme en sexisme. De 
bestrijding van rascisme en sexisme 
zLjn histories gezien ook vaak met 
elkaar verbonden . Volgens Pbillis 
Cbesler (About Hen) speelt in het 
verlangen om te moorden de jaloezie 
door naa.r vrouwen , die het leven kun
nen voortbrengen. Het sadis.me, het 
verlangen, geweld (en zelfs moord) 
aan de lust te koppelen wordt een 
steeds belangrijker element in de 
pornografie. Opvall end is de nazisym
boliek in sommige porno. Met deze 
porno wordt voorstelbaar dat de man
neli jke lust nog meer dan v roeger 
wordt ingezet voor fascistiese en 
militaire doeleinden . Dit is een ont
wikkeling, die veel intensiever dan 
tot nu toe bestreden moet worden. 
Al deze, hier aan de orde, gestelde 
samenhangen , Z~Jn overigens nauwe
lijks onderzocht, laat staan, dat 
ze in h~t middelpunt zijn komen te 
staan van een politieke strijd. En 
daa.r moet het natuurlijk wel hee.n. 



WAAROM NIET UIT DE NAVO? 
De NAVO-groep van BONK wil in de vredesweek in september een manifestatie 
organiseren over de NAVO. De reden daarvoor is dat de kruisraketten maar een 
onderdeel zijn van een proces van oorlogsvoorbereiding. Om dat proces in
zichtelijk te maken, en om alle mensen die tegen deze oorlogsvoorbereiding 
van de NAVO zijn, bijeen te brengen, wordt deze manifestatie georganiseerd. 
Hieronder een overzichtje, een kleine greep, van de warwinkel die de NAVO 
blijkt te zijn. 

EERLIJKE JAN 
In november wordt beslist of de 
kruisraketten naar Nederland komen. 
Behalve bierover besluit de regering 
ook over de andere Nederlandse kern
taken. Deze kernwapens zijn een be.:. 
langrijk onderdeel van de NAVO poli
tiek. 
Dertig jaar geleden werd in de NAVO 
besloten om kernwapens in te voeren. 
In Amerika kwamen de lange afstands
raketten en in Europa de kernwapens 
voor de korte afstand. Ook in Neder
land. De eerste heette 'Honest John' 
(eerlijke Jan) en kwam in 1959 bij 
de artillerie. Maar zo eerlijk was 
Ronest John hier niet terecht geko
men. De Nederlandse regering weigerde 
dit besluit namelijk ter stemming te 
brengen in de Tweede Kamer. Want het 
plaatsingsbesluit van kernwapens in 
Nederland werd in een geheim aanhang
sel bij een Amerikaans-Nederlands 
verdrag geregeld. In dat aanhangsel 
van het 'Bilateraal Raamverdrag ' werd 
bepaald welke informatie aan de Ne
derlandse regering ter beschikking 
zou worden gesteld. Alleen de CPN en 
de PSP maakten zich er druk om. Ze 
waren er tegen. De rest van de poli
tieke partijen was in de sLeer van 
de koude oorlog geneigd om de PSP en 
de CPN te beschuldigen van 'heulen 
met de Russen. ' 
Een gevolg van het verdrag was verder 
dat een aantal kleine stukjes grond
gebied (in Volkel, ' t Harde en Havel
te) aan de Am.erikanen moesten worden 
afgestaan, omdat daar de Amerikaanse 
kernwapens kwamen te liggen. 
Het Nederlandse leger is volledig in
gekapseld in de NAVO struktuur. Ne
derlandse soldaten moeten vooral in 
Noord Duitsla.nd vechten. Al die jaren 
lang is de Nederlandse regering een 
brave kpecht van de Amerikanen ge
weest. Toen de kernwapens werden in
gevoerd was Luns minister van buiten
landse zaken . Hij was voorstander van 
de Ronest John en al diens opvol
gers·. Inmiddels zijn er zes verschil
lende soorten kernwape.ns in het Ne
derlandse leger, en Luns is daar al
tijd voor geweest. Zeker toen hij se
cretaris-generaal van de NAVO was, 
in de jaren zeventig en tachtig. Hij 
heeft de Nederlandse regering onder 
grote druk gezet om de kruisraketten 
te gaan plaatsen. 
Maar tot dusverre heeft de vredesbe
weging dat tegen kunnen houden. In 
november beslist de regering over de 
~oekomst van het Nederlandse kernwa
penbeleid. O.mdat we voor de vredes
strijd een lange adem nodig hebben 
is het goed om ons naast de kruisra
ketten bezig te houden met de poli
tiek waar de kruisraketten uit voort
komen. Het denken over de NAVO is dus 
geen poging om de strijd tegen de 
plaatsing in de wielen te rijden, 
maar juist om de strijd te verster
ken. Want de kruisraketten en de per
shings zijn eigenlijk nog maar het 
topje van de ijsberg. Onder het topje 
liggen de andere kernwapens, daaron
der de gehele militaire strategie en 
daaronder de ekonomiese belangen en 
daaronder de plaats van Nederland op 
de wereldkaart m.et al die prachtige 
havens en vierbaanswegen en daaronder 
een stukje geschiedenis. 

DUITSLAND WEER 
SNEL DE OUDE 
Na de oorlog werden Duitsland en Ber
lijn in vieren gedeeld . Elk deel werd 
onde.r bestuur geplaatst van een van 
d~ geallieerden. Een soeverein Duits
land werd niet erkend. Er werd afge
sproken dat de Duitse wapenindustrie 
zou worden ontmanteld. Dat nimmer 
meer een Duitse generale staf zou 
mogen ontstaan en dat de Duitse sa
menleving moest worden gezuiverd van 

nazi en militaristiese invloeden. Het 
tegenovergestelde gebeurde. In 1949 
werd de Bondsrepubliek Duitsland op
gericht, later gevolgd door de DDR. 
In de jaren vijftig kwam de wapen
industrie weer op gang. Alleen atoom
wapens mag West-Duitsland nog steeds 
niet maken. In 1955 kwam West-Duits
land zelfs bij de NAVO, het kreeg 
daarvoor al een eigen leger met gene
rale staf en van een echte denazifi
catie is ook nooit veel terecht geko
men. 

Flick bijvoorbeeld, direkteur van de 
gelijknamige onderneming, was een be
langrijke ekonomiese steunpila.ar van 
de nazis. Hij werd wegens oorlogsmis
daden tot slechts zeve·n jaar veroor
deeld. Na drie jaar werd hij al vrij
gelaten. Binnen de kortste tijd stond 
hij wee.r a.an het hoofd van een grond
dig georganiseerd imperium. 

Want de NAVO is het gevolg van een 
aantal belangrijke gebeurtenissen uit 
dl':! recente geschiedenis. De NAVO ont
stond in 1949, als gevolg van de ge
beurtenissen tijdens en na de Tweede 
Wereldoorlog. Om Duitsland te kunnen 
verslaan hadden Frankrijk, Engeland, 
de Vs en de Sovjet Unie in de oorlog 
samengewerkt. Maar voor de heersende 
machten in Frankrijk, Engeland, de 
VS maar ook in Duitsland was het van 
belang om te voorkomen dat de macht 
in hande.n van socialisten en of kom
rounisten zou komen, en dat de Sovjet 
Unie invloed in alle Europese landen 
zou krijgen. Dit ·laatste was al half 
gebeurd, doordat Rusland Oost Europa 
van de nazis had bevrijd. Met bijna 
alle geweld moest voorkomen worden 
dat kommunisten en socialisten in 
West Europa verkiezingen zouden win
nen. En dat was goed mogelijk wa.nt 
de kommunisten met name hadde.n zich 
bijzonder moedig verzet tegen. het na
zisme. Denk bijvoorbeeld aan de Fe
bruaristaking van 1941 in Amsterdam. 
Daarom dreigden de Amerikanen zelfs 
milit.air geweld te zullen gebruiken 
in Frankrijk en Italië in 1946 en 
1948, als de kommunisten teveel suc
ces zouden hebben. 

MARSHALLHULP 
De Europese landen waren geheel be
rooid uit de oorlog gekomen. De Ame
rikanen waren er nog het best uitge
komen. Ze hadden wel enorme verliezen 
aan mensenlevens gehad, 600.000, maar 
dat is vergeleken met het grootste 
slachtoffer, de Sovjet Onie, nog re
latief weinig. Zij hadden 20 miljoen 
doden, en een volledig verwoest land. 
De Amerikaa.nse ekonomie had van de 
oorlog een opleving gekregen. Met be
hulp· van grote hulpprogramma's, be
kend geworden onder de naam Marshall
hulp, worden de West Europese landen 
weer op poten gezet. Het gevolg was 
dat de Amerikanen hun eigen produkten 
aan de Europeanen konden verkopen, 
met het geld van de Marshallhulp. 
Hierdoor ging de Amerikaanse uitvoer 
omhoog. Amerikaanse bedrijven konden 
zich makkelijk vestigen i .n West-Euro
pa, het gehele politieke en ekonomie
se systeem werd zo natuurlijkerwijs 
gevestigd en Amerika werd zo automa
ties de leider van de westelijke we
reld. 

Al snel veranderde de hulp van karak
ter. Tot en met 1950 had de e.konomie
se hulp het grootste accent, vanaf 
dit moment komt de nadruk te liggen 
op de militaire hulp. In 1951 al zijn 
de rollen omgedraaid . Er komt 15,4 
miljard dollar ekonomiese hulp binnen 
en 16,8 miljard militaire hulp. De 
militaire factor zou steeds belang
rijker worden . 
Ondanks de groei van de West Europe
se ekonomiën de laatste 35 jaar is 
Amerika toch de baas gebleven. Dit 
komt vooral door de technologiese en 
militaire voorsprong op alle andere 
wereldmachten . Deze voorsprong uit 
zich bijvoorbeeld in het steeds als 
eerste ontwikkelen van een nieuw wa
pensysteem. Enkele voorbeelden. De 
atoombom werd in 1946 door de Ameri
kaanse strijdkrachten ingevoerd. Door 
de Russen in 1950. De interkontinen
tale raket (VS in 1955, Rusland in 
'57). De onderwater afgeschoten raket 
(VS in '59 en Rusland in '68) enz, 
waarbij er natuurlijk een uitzo.nde
ring bestaat die deze regel bevesti
gen moet: de lange afstand bommenwer
per (VS in '53 en Rusland al in '47). 

ANTI NAVO GROEP 
Of het nu om kruisraketten gaat, een 
munitiedepot, een straalzender of een 
oefening Reforger. Ze zijn allemaal 
een onderdeel van de NAVO politiek. 
In Nederland is heel scala van orga
nisaties, groepen, partijen en perso
nen die een min of meer uitgesproken 
mening hepben over het reilen en zei
len van de NAVO. Voor de voortgang 
van de vredesstrijd is het noodzake
lijk om de diskussie over de NAVO te 
voeren. In het openbaar. Daarom orga
niseert de NAVO groep van BONK in 
september een manifestatie. De dis
kussie over de NAVO zal al in de 
voorbereiding gevoerd worden. Op 18 
mei a.s. om 11.00 uur wordt in de 
Kargadoor, Oude Gracht 36 te Utrecht 
een vergadering gehouden waar al ge
noemde organisaties e.d. zijn uitge
nodigd. 
Laat de nasleep van de Tweede Wereld
oorlog geen voorbereiding voor de 
derde zijn. 

VEENHUIZEN 
Op 25 mei wordt e.r een demonstratie 
georganiseerd bij het grootste muni
tiedepot van Nederland: Veenhuizen. 
bit depot is maar liefst 90 bektaren 
groot en bevat munitie, behorend tot 
de hoogste gevarenklasse. Terwijl de 
aandacht is gericht op de kruisraket
ten, wordt de konventionele bewape
ning in het kader van de NAVO strate
gie, versneld doorgevoerd. De mani
festatie op 25 mei maakt deel uit van 
een oplopende reeks aktiviteiten te
gen het militarisme in Nederland. 

Programma: 
13.00 uur Muziek 
13.30 uur sprekersters 
14.00 uur muziek 
14.30 uur rondgang langs het depot 
16.00 uur afsluiting. 

OER AKTIE: VEENHUIZEN MUNITIEVRIJ. 
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FILIPPIJNEN WANKELENDE STEUNPILAAR VS 
"VOORWAARTS GERJ:CBTE VERDEDIGING" 

Bij de diskussie over kruisraketten 
laten we ons ook als tegenstanders 
sters . te gemakkelijk verlokken tot 
op- en aftelsommetjes. Om een effek
tieve strijd tegen bewapening te kun
nen voeren, moeten we ons ver~epen 
in hoe er op topnivo over verdediging 
gedacht wordt, en waar dit toe kan 
leiden. 
De Verenigde Staten hebben bij het 
verd.edigen van hun belangen een zeer 
belangrijke rol toebedacht aan de 
Filippijnen, waar we de groot.ste vs
bases vinden buiten de VS. Zeker nu 
het verzet in de Filippijnen tegen 
Marcos en de Amerikaanse bemoeienis
sen groeit, is het zinvol om de bases 
eens van nabij te bekijken. 
In totaal zijn er op de Filippijnen 
een 16-tal militaire bases, met een 
oppervlakte even groot als zuidelijk 
en oostelijk Flevoland. Permanent 
werken er 13.600 Amerikanen en 37.700 
Filippino's. Met recht kan gesproken 
worden over een staat in de staat, 
omdat op de bases de wetten van de 
VS gelden. De belangrijkste bases 
zijn Clark Airbase en Subic Bay, die 
een essentiële rol vervullen bij het 
verdedigen van de Amerikaanse belang
en in de Indische en Stille Oceaan. 
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KOlONIAlE TIJD 
De eerste Amerikaanse militaire basis 
stamt uit het begin van deze eeuw. 
oe Amerikanen kwamen toen de Filip
pijnse bevrijdingsbeweging te hulp 
om de Spaanse kolonisator te ver
slaan. Vervolgens verschenen ze via 
een koehandel met diezelfde Span
jaarden, zélf als kolonisator ten 
tonele en best.reden op hun beurt de 
bevrijdingsbeweging met alle mogelij
ke middelen. In totaal waren 126 . 000 
Amerikaanse militairen bij deze oor
log betrokken. oe bases bewezen hun 
nut. Bet bleef niet bij deze ene kon
frontatie met de bevolking. In de 
twintiger en de.rtiger jaren werden 
geregeld pacificatiemissies uitge
voerd. 
Ook toen al waren de bases van m.eer 
dan plaatselijke betekenis . zo werden 
ze gebruikt bij het neerslaan van de 
•eoxer Opstand• in China (1900), als 
uitval sbases tegen het Rode Leger in 
Siberi~ (1918), en bij een interven
tie tegen de Nationalisten in Chi
na (1927) • 
In de tweede werel doorlog waren de 
Filippijnen bezet door de Japanners. 
Aan het eind van de oorlog was het 
Pilippijnse-verzet er in gesl aagd 
grote delen van het land te bevrij
den, toen de Amerikanen hen te hulp 
kwamen. Besloten werd dat de Filip
pijnen onafhankelijk zou worden. Dit 
gebeurde echter pas, nadat het verzet 
met geweld ontwapend was. Vervolgens 
gingen de vs met het establishment 
om de tafel zitten om de ona.fhanke
lijkheid te regel.en. De Amerikaanse 
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belangen werden door een aantal ver
dragen op ekonomisch, politiek en mi
litair terrein veilig gesteld. Zo 
werd de vs bijvoorbeeld het recht 
verleend om gedurende 99 jaar (!) de 
bases te bl.i jven gebruiken, zonder 
daarvoor ene cent te betalen. 

VITAlE BElANGEN 

Vitale belangen i .n Azië na de onaf
hankelijkheid. 

Tijdens de Korea-oorlog waren de ba
ses van groot belang bij het bestrij
den van het "kommunistiese gevaar". 
In 1~58 werden opstandelingen tegen 
Soekarno bevoorraad vanuit deze 
bases. Tijdens de Vietnam-oorlog wer
den het Amerikaanse en Zuid-Vietname
se leger bevoorraad, terwijl op het 
hoogtepunt van de strijd haast dage
lijks bombardementsvluchten plaats 
vonden vanuit de Filippijnen. Na deze 
oorlog stonden de bases echter ook 
in Amerika ter diskussie. (Carter 
durfde zeUs te suggereren de Ko
reaanse bases te sluiten. Het was 
niet meer zo gemakkelijk op het Sov
jet expansionisme te wijzen . ) Voor 
de voorstanders van de bases kwam de 
Sovjet-inval in Afghanist.an als ge
roepen, evanals het verlenen van ha
venfaciliteiten aan de Sovjets in 
Vietnam. Nu onder Reagan het voortbe
staan van de bases is veilig gesteld, 
geven zelfs de Amerikaanse generaals 
toe, dat de Amerikanen in de Pacific 
en Indische Oceaan op alle fronten 
een volledige superioriteit bezitten 
over de CSSR. 
We moeten constateren, .dat de "voor
wa.artse verdediging" steeds verder 
van de vs af komt te liggen, en he't 
karakter krijgt van isolering van de 
USSR en in mindere mate China. Open
lijk wordt er in het Pentagon gespro
ken over een beperkte oorlog in de 
Indische of Stille Oceaan, bijvoor
beeld rond Wladiwostok. In een dez:ge
lijk konfilet zouden de Filippijnen 
meegesleurd worden , zonder daar zelf 
enige invloed op te hebben. Dat ter
wijl de VS zélf buiten schot zouden 
blijven. Bij de heronderhandelingen 
over bet "basesverdrag" heeft de VS 
zich weliswa.ar verplicht om geen 
lange afstaoasraketten van de bases 
af te schieten zonder toestemming van 
de Filippijnen. De rest van het arse
naal, ·waaronder Tomahawks en neutro
nenbommen, kunnen dus wel zonder 
enig voorbehoud ingezet worden. De 
overeenkomst met de plaatsing van 
kruisraketten in Europa en de daaraan 
gekoppelde diskuss~e over een beperk
te kernoorlog in Europa is treffend. 

Vitale belangen. in de Filippijnen 
na de onafhankelijkheid. 

Na de onafhankelijkheid bleven de ba
ses ook gebruikt om te interveniëren 
in binnenlandse aangelegenhed.en. Dit 
was al vastgelegd in het verdrag van 
1947, waarin staat dat men elkaar~ 
bases mag gebruiken als dit voor 
beide partijen voordelig is. Wat dit 
betekent? In de vijftiger jaren wor
den de HUK ' s - het gewapend verzet
door een speciaal COIDIDAndo van de CIA 
bestreden. Dorpen van de "opstande
lingen" worden door de Amerikaanse 
luchtvaart gebombardeerd, die verken
ningsvluchten uitvoeren voor het Fi
lippijnse leger. Toen in 1953 een 
president.sltandidaat iets te nationa
listiese taal uitsloeg, verscheen 
de Amerikaanse vloot voor de kust van 
Manilla om zo nodig in te grijpen. 
Bet demoeraties proces verliep echter 
naar we.ns ..• 
Van de huidige president Marcos kan 
veel gezegd worden, maar niet, dat 
hij de belangen van de Amerikanen 
niet goed behartigt. In het Ameri
kaanse congres is toegegeven dat men 
Marcos fragmentatiebomme.n en napalm 
ter beschi.kking heeft gesteld. Ameri-

kaanse adviseurs superviseren de ope
raties van het Filippijnse leger op 
alle nivo's. Men houdt geregeld geza
menlijke oefeningen . Inmiddels zijn 
er zo'n 2000 officieren door de Ame
rikanen opgeleid. De Amerikaanse er
varingen met anti-oproer (counter in
surgency) opgedaan in Vietnam worden 
ook in de .Filippijnen gebruikt, bij
voorbeeld om de bevolking samen te 
drijven in "beschermde dorpen". Ook 
onder Marcos hoeven de VS zich niet 
tot adviezen te beperken. Af en toe 
nemen ze actief deel aan de bestrij
ding van het Moslim en kommunieties 
verzet. 
Marcos is voor zijn positie steeds 
afhankelijker geworden van de VS nu 
ook grote groepen zakenmensen zich 
van hem afkeren. Bij de laatste on
derhandelingen over de bases wist 
Marcos een 'pachtsom' van 900 miljoen 
dollar te bedingen voor een periode 
van vijf jaar. Hiervan is 550 miljoen 
bestemd voor wapens, welke tegen de 

PHILIPPINES 

bevolking gebruikt zullen worden. De 
rest is voor economische projekten 
rond de bases, om de maatschappelijke 
ontwrichting enigszins op te he.ffen. 
Dat de maatschappij hier behoorlijk 
ontwricht is, blijkt o.a. uit het 
feit dat er zo'n 30.000 vrouwen(!) 
werkzaam zijn in de sex-industrie. 
De Amerikanen lijken echter ook aan 
Marcos vast te zitten. Er is niemand 
beschikbaar om Marcos op te volgen. 
Niemand die. én een "democratie&" en 
"menselijk" gezicht kan laten zien 
én die de economische en militaire 
be·langen veilig kan stellen. Voor 
Reagan is de keus simpel : Marcos 
steunen anders komen de kommunisten. 
Voor de bevolking wordt de keus ook 
steeds simpeler. Ze hebben genoeg van 
onderdrukking en verpaupering. Steeds 
grotere groepen keren zich niet meer 
alleen tegen Marcos en de Amerikaanse 
bases , maar tegen het hele systeem 
van neokol.onia.lisme en imperialisme. 

VERZET 

Het verzet tegen de bases is haast 
even oud al.s de bases zelf. Het ver
zet neemt toe als halverwege de zes
tiger jaren op één van. de vs bases 
32 Filippino's vermoord worden en de 
Filippijnen steeds meer in de Vietnam 
oorlog betrokk.en raken. Mensen zien 
in , dat de VS vanuit hun bases met 
geweld een bez.etting i .n stand houden . 
Zelf probeert men ideeën over veilig
heid te ontwikkelen op basès van de 
democratiese kracht van de massa's. 
Er vindt een escalatie plaats , die 
er in 1970 bijvoorbeeld toe leidt, 
dat de Amerikaanse ambassade bestormd 
wordt, en in brand gestoken. In die
zelfde tijd acht de nieuw opgerichte 
COIIII!lWlistiese partij (CPP) de tijd 
rijp om de gewapende strijd te star
ten middels het volksleger NPA. Bin
nen enkele jaren vormen deze bewe
gingen een zo grote bedreiging voor 
Marcos, dat hij de staat van beleg 
uitroept in 1972. Bet or_ganisatie en 
scholingawerk van het verenigd front 
(NDF) , dat zij aan zij met de CPP 
werkt, gaat door, evenals de gewapen
de strijd. Na de opheffing van de 
staat van beleg ontstaan er talrijke 
nieuwe legale en semi-legale strijd
bare organisaties op ieder terrein. 
Het bankroet van het regiem Marcos 
is zo duidelijk -ook vooral op econo
mies gebied- , dat het verzet tegen 
de verdrukking in groeit, en dat het 

~eger overgaat tot wanhoopsdaden als 
het neerschieten van de oppositie
leider Aquino. Dat het aantal slacht
offers van legerterreu.r op het plat
teland niet meer te tellen i .s, haalt 
de krant minder. 
oe Nuclear Free Filippines Coalition 
startte in 1981 een voorlichtings
kampagne en demonstraties tegen de 
Amerikaanse bases en de Westinghouse 
kerncentrale. Deze centrale is één 
van de grootst denkbare schandalen.. 
Oe bouwkosten bedragen het ~rievoudi
ge van vergelijkbare centrales -meer 
dan $2.000.000- terwijl de Veiligheid 
zelfs volgens mensen van de kernener
gie.lobby te wensen over laat. Onder 
druk van aleties is de in bedrijf 
stelling een aantal malen uitgesteld . 
Bet ve.rzet tegen de kerncentrale en 
de Va- bases is een goed voorbeeld van 
hoe strijd tegen gevaarlijke techno
logie gekoppeld kan worden aan de 



stn.Jd teqen ekonomische en m.ilitaire 
onderdrukking . De Filippijnen leré.n 
ons, dat bewapening en buitenlandse 
bases de soevereine rechten van een 
volk wezenlijk. aantasten, en dat de 
strijd hiertegen niet alleen geba. -
seerd mag zijn op angst, máar gekop
peld moet zijn aan strijd voor ekono
miese en politieke bevrijding . Voor
waarts gerichte verdediging van de 
VS kan slechts bestaan bij de gratie 
van de ontkenning van het recht op 
politieke en ekonomische zelfbeschik
king der volkeren. 

VECHTEN TEGEN 
OVERMACHT 

In de zeventiger jaren leek de ekono
mie van d.e F-ilippijnen de grote 
sprong voorwaarts te maken . 'Mar cos 
garandeerde met de staat van ·beleg 
de rust; stakinqen waren verboden, 
investeerders vrijgesteld van belas
tinqen, winsten konden vrijelijk naar 
het ·buitenland worden ge·repatrieetd, 
de overheid zorgde voor de nodige 
infral5truktuur. De· lonen lagen er 
50\ beneden die in Singapore. Een 
Waar paradijs voor multinationals . 

SCHIJN 

De ekonomiese opblÇ>ei bleek slechts 
s.cbijn. De Filippijnen behoren m~ën
t.el bij de zes landen met de groot
ste buitenlandse schuld, en jaarlijks 
betaalt men al1een al aan rente .:3,8 
.tljard dollar. Vele Filippijnse on
dern~ingen zijn over de . kop gegaan 
en mu1tinationals weigeren nog langer 
te investeren vanwege de ekonomiese 
recessi-e en de politieke inst~ill
tei t. De open - deux: -politiek l)eeft 
de multinationals echter geen windei
eren gelegd . Voor iedere geinvestéer
d.e dollar konden ze 11eer dan drie 
dollar terug verwachten, waarvan ze 
Slechts éé.n dollar weer in het land 
investeerden. De rest ging naar b~t 
buitenland . Daqrnaast roomden multi
nationals de Filippijnse kap~taal

markt a% (ze hebben voorranq bij bet 
afsluiten van leningen . ) DaardQOr 
zag Marcps zich dan weer gedwongen 
om te bedelen om een nieuwe l ening 
bij de Wereldbank. 

We zien, dat geld, dat via de Wereld
barik aan Marcos geleend wordt, via 
de centrale en de handelsbanke.n di
rekt doorstroomt naar de lllultinatio
nals. Deze brengen de winst hieruit 
direkt naar het bui ten1and om bet 
weer beschikbaar te stellen aan de 
Wereldbank . Het verkrijgen van le
ningen wordt. steeds moeilijker en 
mt;m ,i~; overgeleverd aan het IMF, dat 
ni~t .zachtzinnig· is bij' bet voor
schrijven van ·recepten , De ·mas:kt. moet 
nog meer opengegooid, waardoor ook 
een aantal vriendjes van Marcos die 
het suiker en cocosmonopolie in han
den hebben, getroffen worden. De 
geldhoeveelheid moet wo~den ingekrom
pen, waa.rdoor het #oor kleine Filip
pijnse ondernemingen helemaal moei
lijk wordt kredieten te kr:i jgen. De 
peso moet gedevalueerd worden, en 
de belasting moet omhoog. Dezé maat
regelen treffe.n vooral de gewone b~
volking, die getroffen wordt door 
stijgende prijzen döor devaluaties 
die elkaar in sneltreinvaart opvolgen 
en door een inflatie die nu 70\ be
draagt _ Het minimuml90n wordt wel 

af en toe verhoogd, maar deze stij
ging blijft achter bij de kostenstij
ging. Bovendien lappen veel bedrijven 
de minimumlonen aan hun laars . Voor 
de 40\ geheel of gedeeltelijk werklo
zen biedt een minimumloon geen soe
la.as. Nu al l eeft 80% van de gezinnen 
onder de armoedegrens . 

STRAATPARLEMENT 

Vooral na de moord op oppositieleider 
Ninoy Aquino augustus 1983 is het 
verzet, zowel op het platteland als 
in de steden sterk toegenomen. Op 
aandringen van de vs hield Marcos 
in maart vorig jaar parlementsverkie
zingen, maar het zogenaamde parlement 
van . de straat dat een breed onder
steunde boycot van de verkiezingen 
uitriep en onverwijld riep om beein
diging van de Marcos-VS diktatuur, 
overvleugelde dit vleugellamme parle
ment i ·n kr,acht en elan. Wekelijks 
demonstraties met tienduizenden men
sen , en op het hoogtepunt meer dan 
een miljoen. Het parlement van de 
straat bestaat uit een bonte verzame
ling organisaties, die zich ten doel 
stellen de Marcos diktatuur omver 
te .werpen. Studenten en arbeiders 
vindt men voorál in de radikale hoek. 

'AKBONDEN 
Nog steeds is de regering.sgezinde 
vakbond TUCP -een zogenaamde gele 
bond- met een miljoen leden de groot
ste. Maar de vakbond van de eerste 
Mei, KMO, beeft n.a baar oprièhting 
in 1980 een stormachtige groei door
gemaakt, en speelt nu met een hal f 
miljoen leden een belangrijke rol 
in de politieke en ekonomiese strijd 
van de bevolking. In 1982 beeft Mar
cos om te bewijzen dat hij de zaak 
volledig in de hand had, 33 vakhondsT 
leiders· geva~gen gezet en de kantoren 
leegehaald ~ Hij kon echter niet be
wijz..~n dat de XMD een subversieve 
organisatie was. D'e TUCP stelt wel 
harde eisen, maar is niet bereid 
hiervoor te · vèchten . Bet merendeel 
v;tn . de 212 g~egi~treerde stakingen 
.in )..~84 .komt dan ook op rekening van 
~u · bond.è~. ·In .t:egenstelling tot de 
TUCP · bésteedt de KMO veel aandacht; 
aan pol:itieke scho-ling en kadertrai
,ning. .'fo~.i;9 jaar bij de làndeli jke 
.vervoersstllltingen · kwam bet verschil 
t .uss-eó ·de .qrob~ benden ·goed tot uit
drukking.· De gele bonden eisten, da 
ze de door devaluatie en belasting 
ve~hoging gestegen benzineprijs moch
ten 

oor ere enen 1.n e tar e'll'en van e 
openbaar vervoer, ~erw~jl de radikal 
bondèn eisten, dat de prijsverbegin 
zou worden ingetrokken, omdat 
prijsverhoging he.t levenspeil v-a 
de bevolking verder aan zou tasten. 
In grote delen van het land waar d 
radikale bonden het sterkst zijn, 
reden een wee.k lang geen busjes e 
werd het particulier vervoer ook gro
tendeels 1amgelegd. Het leger wist 
niet waar te gaan. ze moesten tege
lijk in de bergen zijn om de guerril
la te bestrijden en in de steden o 
de stakers te bestrijden. Bij de weg
blokkades V'ond je niet alleen sta
kers, maar ook solidaire st udenten 
en boeren. Alleen al in Davao, de 
hoofdstad van Mi ndanao, werden 400 
mensen gearresteerd. 

EPZ 
EXPORT PROCESSING ZONE 

Zelfs de speerpunten van Marco~ eko 
nornies beleid, de voor de export pro 
ducerende zones, werden door staking 
en getroffen. De slogan van Marcos 
was: creëer nieuwe arbeidsplaatsen, 
zorg voor technologie overdracht e 
verbreed de i ndustriële ontwikkelin 
en maak het vooral de multinationals 
naar de zin. In de praktijk blijkt 

dat slechts het arbeidsintensiev 
gedeelte van de produktie wordt over 
geheveld, · dat de technologie in bui 
tenlandse handen blijft, en dat he 
aantal banen tegenvalt, zeker al 
je het afweegt tegen de grote over 
he.i:dsinvesteringen. 
Na vijf jaar nemen de belastingvoor 
delen af, en veel bedrijven stoppe 
dan, of verkopen de zaak aan bij 
zichzelf . Dit laatste gebeurde bij 
Ford, die de fabriek Toyo Kogyo ~er 
kocht, ~aarvan ze zelf 25'11 van d 
aandelen bezit. Op die manier ku 
je nogmaals 5 jaar van het belasting 
voordeel genieten. Ford was in 19~9 
ook de eerste die gekonfronteerd wer 
met een st·aking. Na deze stakinge 
zijn er nog een aantal massal,e sta
kingen geweest, ~aarbij eenmaal d 
helè export .. producerende zone wer 
lamgelegd . Astec, een elektronies 
gigant weigerde de KMO bond te erken
nen. Deze was als overwinnaar ui 
de verkiezingen naar voren gekomen. 
Astec gooide bovendien nog eens. olie 
op het vuur door tegelijk het ontsla 
aan te kondigen van 360 arbeidsters 
en arbeiders. Men weigerde te onder
handelen, waarop de arbeidsters d 
poort blokkeerden om te voorkomè 
dat prodokten afgevoerd werden. He 
leger trad op .met wapenstok en traan-

gas. maar llioest de terugtocht blazen 
toen arbeiders uit ànd.et:e f~~rieken 
te hulp schote.n. De da.arop volg,pde 
onderhandelingen leidden tot nl"ets, 
waarop 16.000 mensen in de zone het 
werk neerlegden, en de picket inging
en. Het leek wel oorlog , maar uitein
delijk kregen de arbeideraters ge
lijk . Alle ontslagen arbeideraters 
konden weer aan het werk. De vreugde 
was van korte duur: Astec sloot de 
poort, en week uit naar een ander 
belastingparadijs. 

NEDERLAND 
OOk Philips zit met drie fabrieken 
i n de Filippijnen, en steekt niet 
bepaald gunstig af bij andere onder
nemingen. Geregeld worden mensen na 
vijf maanden ontslagen, om ze maar 
niet in vaste dienst te hoeven nemen. 
Dan hebben ze namelijk recht op meer 
loon , en mogen ze zich organiseren. 
M.et een beetje geluk kunnen ze te
recht bij een andere Philips fabriek. 
Ge.regeld worden vrouwen ontslagen 
ollldat ze zwanger zijn, of ze worden 
gedwongen om ontslag te nemen. Ze 
krijgen nameli ik slechts anderhalve 
maand zwangerschapsverlof . Vorig jaar 
was de bedrijfsleiding pas na aktie 
van de KMO-bond bereid om het wette
lijk minimumloon te betalen. 
Hoe sterker de vakbOnden worden, des 
te harder zal de repressie van Marcos 
worden, omdat zijn ambitieus ontwik
kelingsplan dreigt te mislukken. We 
zien echter, dat de solidariteit tus
sen de arbeiders uit verschillende 
bedrijve.n en de steun vanuit andere 
sektoren g r oeit. Het stedelijk verzet 
kan het echter niet stellen zonder 
samenwerking met het gewapend verzet 
van de NPA. Had de kOJIIIIUnistiese par
tij vanuit de strategie van de om
singeling van de steden de nadruk 
vooral op het platteland gelegd, men 
probeert nu, gebruik makend van de 
ervaringen in Nicaragua, waar na de 
moord op Cbamorro een samenwerking 
tussen guerrilla en een breed stede
lijk verzet op gang kwam, de strijd 
op het platteland te koppelen aan 
de strijd in de steden . 

uitnodiging 
X min 'i dag : 
VROUWENSTRIJD EN VRIJHEIDSSTRIJD 

Met als thema 'vrouwenstrijd en vrij
heidsstrijd' nodigen we zowel dona
teurs/trices van x min 'i als andere 
mensen uit om te praten en te denken 
over vrouwenstrijd binnen politieke 
organisaties enjof bevrijdingsbewe
gingen en te leren van elkaars erva
ringen in die stri jd hier en daar. 
"Geen nat.ionale bevrijding zonde~ 

vrouwenbevrijding" is opgenomen in 
bet programma van het BPLF , de bevrij
dingsbeweging van Eritrea. Ook X min 
Y is van mening d.at de strijd voor 
strukturele verandering van de maat
schappij niet kan slagen zonder vrou
wenstrij.d en da.t omgekee rd vrouwen
strijd niet losgekoppeld kan worden 
van politieke strijd voor een andere 
maatschappij. 
x mi~ Y ste\lnt bevrijdingsbewé9ingen 
in Eritrea, Filippijnen en JU Salva
dor. In · de kontakten ermee blijkt 
dat vrouwenstrijd daar in meer of 
mindere mate verbonden is met de al
gemene politieke strijd. 
Op deze ~ min Y dag zullen er video's 
en diaseries vertoond worden. van 
vrouwenstrijd in Eritr ea, Filippijnen 
,El Salvador en Nederl~d en vertel
len vrouwen uit die landen over hun 
ervari.ngen in die vrouwenstrijd. We 
willen op de dag vrouwenstrijd binnen 
politiekè organis~ties en/of bevr ij
dingsbeweqingen konfronteren met de 
strijd van vrouwen i .n. Nederland: zijn 
er verschillen, overeenkomsten, kun
nen we van elkaar leren, kan dat po
litiserend werken naar de v r ouwenbe
weging in Nederland? 

Plaats en datum X min Y dag: 
1 juni van 11 . 00-17.00 
in de IJSBREKER in A 'dam, Weesperz.ij
de 23, 1091 EC Amsterdam. 

finderopvang aanwezig. speelgoed 
graag zelf meenemen. Vanzel fsprekend 
zijn mannen ook welkom. 
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'U staat genoteerd' 

Toen de nazi's in 193~ 1n Duitsland 
de macht grepen begonnen Z•ë vrijwel 
onmLddell1jk met volks-, beroeps
en bedrijventellLng . Alle gegevens 
van de volkstel ling van '33 , van hel 
in ' 35 ingestelde "At·beltsbuch" (waar
in iedere werkende en niet-werke'1de 
stond gereg1streerdl en van het in 
' 38 ingestelde bevolkingsregister 
werden door de Gestapo gebru1kt voor 
het systemat1es u1troe1en van cie Oln 
nenlandse oppositie en van echiese
en sexuele m1nderheden. 
In l9J8 ond~r Col1jn, we1d in Neder
land het persoons~eWlJS 1ngesteld. 
Daarmee is 1n feae de "''eg oeretd 
voor de vervolging van joden, Z!geu
ners, verzet:smcnser. en ho~ost'Xt:elen 

door de Dultsets. 
Maar ook was er verzet. teqen, zoals 
de moedige saootagedaad van een groep 
die het bevolkingsregister 1n A 'dam 
in de brand st:aken. 

persoonsregistratie 
Pet·soor.sreqlStl"<tt te 1s op <HL m<:..ment 
•.Yeer c1kt.ueel m·~t t:t:t vo•:>rstel van 
het CDA <~nlanqs or.· p·-·rsoonsbe;.;l jzcn 
tn te voeren. En z~ ' n kortztchtig 
figuut als Kor~hal~ Alte~ dlr ons 
vor1qe week ••O<.J gerust pr~.oeerác tP 
stt-llen met. àe medecl.,.ling da• tdentl 
tei tsbe...,•t Jzc:n voor menu:-·n i oven dr 
50 n 1e1 vo q l :!.cht zouoen worrfen ge
steld "omdat dat veer h~n yo>cvoelig 
ligt:" . 

Het nummeren, klassificeren en kode
ren van de bevolking lijkt in een 
vergevorderd stadium te geraken. Nu 
al staan gegevens opgeslagen in kom
puters van allerlei 1nstellingen, 
g1:ote bedrijven als de soc1ale 
dienst, banken , woningbouwverenl 
gingen, belastingkantoren , politie. 
enz . (~et kompute~centrum van de ge
meente Am~tt"tdam werd beschreven in 
Bluf! no 108, 10 me1 ' 84.) 
Zelf ~eb je weinig zicht en invloed 
op wat genoceerd wordt en vaak komen 
andere instanties en bedrijven gemak
kelijker aan JOUw gegevens dan jij
zelf. 
(Iemand kwam er bijvoorbeeld achtet 
dat het giJ·okantoor haar n1euwe adres 
had docrgegev"'n aan he~ elektrlci
t.,itsh~àn Jf .1 

~:at gebeurt er nu als er cillerlel. 
komputerbestanden aan elkaar gekop
peld worden en toegankell.jk worden 
voor pÖlJtl.e , justitie , BVD, CID , 
e.d . : Men is dan in staat om van 
ieder willekeurig lid van de bevol
kinq een nauwgezet poli tiek en so
Claal beeld te vormen. 
Militatre en buryelijke inlichtingen
dleosten bllJken al over en weer ge
brutk te maken van e lkaars gegevens. 
Op deze man1er wordt het in toenemen
de mate gemakkelijker om steeds nauw
k~uriger kontrole uit te oefenen over 
de bevolking. In dreigende krisJ.ssi
tuaties kan zo georganiseerde poli 
Lleke striJd voortijdig gelokal1seerd 
worden en preventieve repressie wordt 
dcir mogelijk : eventueel verzet wordt 
n1et alleen meteen de kop ingedrukt 
maar k.ri)gt zelfs de kans niet zich 
te o ntwl.k.kelen . 
\\<'lk~ '"'ntwikkel1ng""n zijl' er nu al 
op het gebted van de persoonsreq1s
tLullP , 11at ziJn de t:oek.c.mstigP 
cl nn"'n en wat ZlJn daar de konse
kwentLes van voor o . a. de antimilita 
rlstiese beweging: 
In de Volkskrant van 20 febr . 1'!8:> 
1·~:-r n VI€ ddt: de C'DA-kQmm.iSSH! gead
ViSeerd heeft de verpl1cht:1ng tot 
het dragen van Pen identiteitsbewiJs , 
ol.l te nemen in haar n 1 eu\~e verkie
z~ngsprograrnma , " om het "•erk van po
lltl'.: en Openbaar ~ll n ... st"écri<' te Vo?r
eenvoudigPn". De m1.n1ster van Buiten
] <~rrdse /.aken 1·oept verdt-r dat er 
f!O:•n, pet kcmput<'r leesbaar , pastXJOr L 

moet Komen. 
Beld~ uitspraken wijzen op de invoe
l"lng v.m een Europees paspoort, dat 
per 1 )an . 19:'15 eigenhjk in alle 
Europese ll~Stdten 1ngevoerd had moe
ten ziJn (Europese topkonferentle van 
23 JUnl 1981). Dit Europese paspoor
qaat dar. binnen hel e1gen land (waL 
1n oe meeste landen nu reeds gebeurt) 
als persoonsbewiJs funktioneren . In 
het geval van bijvoorbeeld "grond
wetsV1Jandlghetd" kan het gemerkt 
wor·den met een gr,~nsovergdnysverbo_d 

(terwlJl het ook 111 het bedrlJfsleven 
gPt>ruü·;; gaat word«n en dus aanlei
ding ki.in g"ven tot een beroepsver
bod!. 
Door middel van tt'r·minals aan 
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landen persoonsbewijzen en -nummers 
1n te voeren. 
Een ontwikkeling , die daarmee paral
lel loopt is de aanleg van een glàs
vezelnet in alle NAVO-landen. In Ne
derland is de PTT a l bezig met de 
vervangjng van het huidige in een 
digitaal .~abelnet . En het is niet 
toevall.ig dat de planning van de PTT 
gell.Jk loopt met diç van de NAVO- lei
ding, namelijk voor het jaar 2000. 
De voordelen van een glasvezelka
belnet boven koperleldingen zijn: de 
veel hogere overdrachtskapacitel t; 
de onmogel1.jkheid om met bestaande 
technieken af te tappen of af te 
lu1ste ren; het vr1j zijn van stori.ng
en als gevolg van elektro-magnetlese 
golven (bijvoorbeeld bij een atoom
explosJ.e). 
Door middel van d1t glasvezelkabelnet 
kan alle mil1taire verbindingsappdra
tuur 1n alle NAVO-landen met elkaar 
verbonden worden 1n één groot Kommu
nlcattw-ne~werk . Met een eenvoud1ge 
ingreep komt alle informatie ter be
schikking van de NAVO-leiding. Deze 
perfektJ.onering van de persoonsregis
trfttLe maakt een i nternationale 
massakontrole mogelijk. 
Tevens bezit men de mogeliJkheid om 
alle kommunikatieverbindingen van 
zogenaamde subversieve personen ar 
te sluiten en het monopolie over de 
media uJ.t. te oefeneP . 

Tot nu toe heeft de antlmihtaris 
tl.ese be\~eging zich niet of nauwe
liJkS beziy gehouden met deze ontwi.k
keltngen, terwijl sluipenderwi JS de 
massakontrole steeds groter en effek
tiever wordt . Uiteindelijk is het zo , 
dat al l erlei uitzonderingsbepal1ngen 
en noodwetten pas effektlef kunnen 
werken, wanneer registratie van gege
vens reeds tn vredestt)d uitvoer1g 
he~ft plaarsgevonden. 
In hoeverre moet Je Je nu als antl
mlll.tclrlstlese be1~eg1ng bezig houden 
met persnonsreg1stratie en/o( je er
regen verzetten? En welke vormen van 
vP-rzet ziJn hierbij mogelijk en waar 
k1es Je dan voor~ 
Te denken valt bijvoorbeeld aan poli
Lleke opposit1e tegen alle1le1 over
heidsmaatregelen met betn~kking tot 
registratie . Verder zou op grote 
schaal gewetgerd kunnen worden lnfor
matle te geven . Ook zou v~rkeerde in
_<.;C. •• .llte geyeven kunnen worden . 
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Dtt ontlokte Sto,,er or.mtdd<:'llt]" de 
spitsvor.choe opmerKing dat mensf'f, 
ooven de Vl)ftta ddr. dus voortadr. 
alleen nog maar .:en 1d<2nttt«ttsl>e1·1ijs 
nod1g hebt,en om te be1•1 Jzen dar: ze 
boven do: 50 ziJn. 
De regtstratte v«n nnze r•el soc,nll jkf' 
gegevens wordt steeds pertektPr 9eor
yaniseerd, met b~hul!- v.:~n d 1 ont~nk
kelue elek Lr on1.k" . lü JZ~l( he~ben 

geen gr~ep op wat er met all~ gegP 
vens over ons ~~~~utt. Een qriez~lt~• 
ontwtkkeling dH: ·,.;e nH.:r r:.iwr dovr 
m·:>gen la ten a aan. 

qrens, d1c aan de centt·ale politie
k.omput~t vel'l::;ondPn zijn , vindt 1n dP 
BRD kontrole op deze manter al 
plaCltS. Verd"!r ls dit paspoort voor 
zi<:!ll van "'<:11 nummer , ddL 1n feite 
gaat funktioneren a 1 s <>tn çentraal 
p~rsoonsnununer. H; t 1s namelijk de 
bedoel1.ng dat dit pasr~ort aansluit 
01 J dr" b~>stctcinde administratie; x 

Onderstaand ()(On art:1kel ovetnenom•~n 

u1t de brosjure vun de Ant.t -~1l.llta
r~st~es., Paoen .t.n NJ.jmeqen , 1\'aarbl J 
veel genru1k ts gemaakt van de Jede
gAn infotma=ie in een 3-~al artikelen 
in het bli:!d V!?rzet lnrs . J, 4 en 5, 
'Big Brather G~registre~td'). 

.,. 0 zo kan de soc1al.: en polit1.eke 
st:ruktuu~ van hele bevolkingsgroepen 
snel "'n n<ntwkeur ig wo1·den doorge
licht . Gegl"v.,ns kunnen tn een veel 
JCoter~ omvang op tallozD plaatsen 
veryP.leken f>n opgevraagd worden. 

Ook op internationaal n1vo betekent 
dit dat een penekt:J.onering van de 
massakontrole mog<> 1 L jk wrJrdt gemaakt . 
vonr ons lS ,Jan vooral van belanq 
dat er een lange term1jn planning van 
de NAVO-landen ligt, 0111 111 al d1e 
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bedrijven ....... ...... ··i . 
wat kunnen we ermee? 
In deze krant is de roep om onze 
strijd tegen de bedrijven te richten 
groot. Samen met de staat en het mi
litaire apparaat spelen de bedrijven 
ook een smerige rol in de bewapenings 
wedloop. Kijk maar naar de mil joenen, 
of zelfs miljarden winst die ze maken 
met militaire produktie en naar de 
steekpenningen die ze royaal uitdelen 
Daarom vind ik het belangrijk dat ons 
verzet zich ook richt tegen bedrijven, 
meer dan tot nu toe en ook meer ge
richt op sömenwerk1ng met arbeider
sters in die bedijven. 
De vraag is alleen hoe??? 

Moeten wij niet-arbeidersters nu aan 
de fabriekspoort gaan staan om de ar
beiders op te roepen om te gaan sta
ken? Daar zijn onderhand voldoende er
varingen mee dat dat zo niet werkt. 
Terecht. Arbeiders laten zich net zo 
min door anderen vertellen wat ze 
moeten doen als wijzelf. 
Of moeten we dan allemaal zelf de fa
brlek 1n? Dat zal n1et zo eenvoudig 
zijn. Er worden meer arbeiders ontsla
gen dan dat er arbeidsplaatsen vrijko
men. Ik denk dus niet dat we ons nu 
massaal op/in de arbeidersters (strijd) 
moeten storten. Wel vind ik solidari
teit met hun strijd belangrijk. Het zou 
goed zijn alle ervaringen van links
radikalen met arbeidersterstrijd eens 
op een rijtje te zetten en daar kon
klusles uit te trekken. 
Kunnen wij uitkeringstrekkers en mid
denklassers dan wel iets tegen de sme 
rige praktijken van de bedrijven doen? 
Ik denk van wel . Grofweg zie ik t wee 
soorten mogelijkheden : 
1. bedrijven aanpakken daar waar onze 
eigen situatie er door bepaald wordt. 
bv. u i tker ingen worden gekort omdat 
er niet genoeg geinvesteerd wordt, 
omdat alle winsten naar het bui ten
land verdwijnen. Dit zou eens grondig 
uitgezocht kunnen worden en die infor 
mat1.e zou goed gebruikt kunnen wor
den bij akties tegen kortingen. 
2. solidariteit met de striJd van ar
beidersters hier en in de Je wereld. 
Bv. d1rekce ondersteuning van hun ak
ties, maar ook informatie uitzoeken 
over een bepaald bedrijf of bedrijven 
in het algemeen. Informatie over wat 
een bedrijf produceert en waar (voor) 
het gebruikt 11ordt ; waar de 1ünsten 
naar toe gaan; over konnekties met 
de pol1tiek (denk bv . aan General Dy
namics die vs Congresleden jaarlijks 
vele dollars toestopt. \~at doet Phi
lips direkteur, tevens voorz1tt.er van 
de militaire adviesraad, op dat ge
bied nu hij al heeft laten weten dat 
hij mee wil doen aan het Star Wars on
derzoek?) Konnekties met de milita1re 
lobby en met de NAVO. 
Van belang is ook dat deze informatie 
doorgespeeld wordt naar de arbeider
sters in de betreffende bedrijven en 
naar de 3e wereld als een berdrijf 
daar vestJ.gingen heeft. Het is bela
chelijk dat wij hier vaak meer informa
tie hebben uit een Je wereld land dan 
het land zelf. Zo kunnen we een di
rekte bijdrage leveren aan de stnjd 
van arbeidersters en ook die van uit
keringstrekkers. 

Reakt1es? 
mee. 

In1t1atieven? Kom er maar 

Jenneke 

Kom je ook op 12 mei naar Utrecht? 
Om 12 . 00 uur vertrekt de anti-paus 
demonstratie vanaf de Mariaplaat.s. 
Het zal niet b ij demonstreren blijven 
Utrecht zal die dag bol staan van de 
~venementen. Verzin ook wat . Tot dan. 
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