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KOLOFON 
De Vredesaktiekl'ant is nu een 

jaar geleden opgericht door mensen 
uit Vel'schittende vredesgroepen, die 
vonden dat de diskussie over verder
gaande akties, ovel' 'ourgertijke 'on
gehoorzaamheid', nog vee t te vee t ge
.voerd en beheersd Wel'd door pOLiti
ci·, pl'ofessol'en en andel'e hoge pie
ten - in plaats van ·door mensen aan 
de basis van de v~edesbeweging, waar 
die diskussie eigentijk thuis hoort. 

Intussen zijn we een jaar verder. 
Terwijt de regel'ing zich opmaakt om 
(misschien heet plotseling) een (ver
kapt) plaatsingsbesluit te nemen1is 
die diskussie zowel binnen de offi
ciiJte vredesbeweging ats daarbuiten 
at een heet eind gevorderd. Opvat
tend is dat er steeds meel' zelfstan
dige initiatieven wol'den ondemomen 
om de dreiging van p taatsing van 
kruisl'aketten te keren - van een 
Schotierenstaking in Amsterdam tot 
de bezetting van een opatagplaats op 
de basis in Votket . 

At die direkte akties die nu wor
den voorbereid èn uitgevoerd kunnen 
in de toekomst uitgroeien tot een ge
ZQlT/entijke, niew.ve basisbeweging. 
Een basisbeweging binnen en Vel'bon
den met de at-bestaande, brede vredes
beweging. Met de Vredesaktiekrant 
witt~n we mede stimuleren dat die 
nieuwe beweging van de grond komt, 
en het liefst witten we er de spl'eek
buis van worden. 

.Een niew.Je beweging kan niet 
groeien zonder diskussie en ook di't 
wiLten we (bttjven) bevorderen. Bur
gerlijke ongehoorzaamheiä, geweld of 
parlementaire akties? Welke rot moet 
de kerk speten in de strijd tegen de 
dreiging van (kem)O'Ol'tog? Wat kan 
de bijdrage zijn van de vakbeweging? 
Atlemaat vragen waarvan het antwoord 
nog niet vastligt! 

tips, kritiek? 
Laat ons je mening ho

ren, ook als je kritiek hebt op de 
inhoud van de Vredesaktiekrant! Ook 
willen we dat aensen tips sturen 
aan de Informatiedienst van de 
krant -- elke aanwii;tng over oor
logsvoorbereidi.ngen. is belangrijk! 
En tenslotte: afgezien van .algeme
me aktie-informatie zijn we spe
ciaal geinteresS'eerd in akties , 
waaibij een verband wordt gelegd 
tussen kruisraketten en bezu.ini
gingen, want het probleem van de 
~ernwapens ataat•niet op zich! 

aan dit ·nummer 
werkten mee: 

ik wo a-d 

tip: 
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Direkte Aktie! ~s een kreet waar
aan de meeste vredesaktivisten een 
beperkte betekenis hechten. De t&rm 
wordt gebruikt voor akties als de 
blokkades van IIIUJlitietreinen begin 
' 82 of die van Nato-transporten af
gelopen herfat. Bij 'direkte akties' 
denken we meestal niet aan stakingen 
van arbeiders/sters in bedrijven. 
Maar klopt die beeldvo.rming wel? Is 
het werkelijk 'dromerig ' te geloven 
dat direkt verzet tegen de voorbe
reidingen op een kernoorlog ook •van 
binnenuit' kan worden gevoerd? 

Zojuist hebben jon&eren de spits 
afgebeten met de eerste echte sta
kingsdag tegen de kruisraketten, de 
knap georganiseerde staking van mid
delbare sc.bo~.ieren in Amsterdam en 
elders. Het lijkt hoog tijd om de 
linker kant van ons geheugen eens 
wat op te frissen. Om strijdfeiten 
op te halen die door bijna alle 
schoolboekjes stelselmatig verzwegen 
worden. Kees en Niek geven de èerste 
les: verhalen over de verzetsgeschie• 
denis van Rotterdamse havenarbeiders. 

BOYCOf 
TRANSPORT 
INDONES IE 

Ten ee.rste benadrukt Kees dat 10 
mei voor hem niet de eerste werkon
derbreking of staking is met een po
litiek karakter. "Naar mijn mening 
is elke ekonomiese staking een poli
tieke staking naar mate hij ver
scherpt en langel' duurt. ALs de ar
beiders van de Rotterdamse haven van
wege Loonkwesties in staking gaan en 
het tang duurt zijn daar ook poLitie
ke belangen mee getroffen. Z<:~ gaw.v 
de l'egeerders de zijde kiezen van de 
werkgevers - wat ze meestat doen 
dool' geweld tegen de stakers toe te 
passen - wordt het po titieke appa
raat gebruikt. Daarmee is de stp.king 
in wezen een politieke staking gewo~ 
den." 

Bij welke voorbeelden uit onze 
•vaderlandse' geschiedenis is dit 
duidelijk het geval geweest? "Dil'ekt 
na de oorlog is dat at begonnen. 
Toen de al'beiders weigerden te ~er
ken voor die bepaalde. tonen werden 
er militairen ingezet. Er Wel'd niet 
verteld, 'Die lonen kunnen niet om
hoog, want het ge td is er niet '. Ne~ 
er was maar één ding belangrijk: 
'Het ekonomiese teven moet weer op 
gang worden gebracht, de haven moet 
weel' gaan draaien, want Nedel'tand is 
afhankelijk van de Rotterdamse ha
ven. ' " De hetze tegen de stakers 
verried wel hoe sterk de rijke elite 
afhankelijk was (is?) van de handen
arbeid der havenwerkers. 

aboaaee 
NAAM 
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GEWOON ABO 

LUI'B ABO 

20 piek 

25 piek 

35 piek 

ABQ-geld storten op giro 3191118 
tnv H.Krikke te Amsterdam. 
Of stuur een briefkaartje ' naar: 

VREDESAKTIEKRANT, Postbus 11347 
1001 GH Am.sterdam. Tel: 020-168884 

GEEF EEN ABONNEMENT KADO 

De periode van vlak .na de Tweede 
Wereldoorlog laat verder zien dat ar
beiders/ster& in het verleden zowel 
ekonomiese als, vredesstrijd hebben 
gevoerd. Zo werd in 1946 geweigerd 
om schepen met wapentransporten te 
laden, die bestemd waren voor de hel'-' 
bezetting van Indonesë. De hele ha
ven ging plat, mede dankzij het ver
zet van vrouwen •. Kees: "Vrow.ven heb
ben hier voor de treinen gelegen 
waarm~e de soldaten werden aange
voerd die naar Indonesië toe moeste~ 
Dat is een grote slachtpartij ge
weest en veeL vrow.ven zijn gewond g~ 
raakt." 

havenstaking '79 
Pas later lijken de twee verzeta

lijnen los van elkaar te komen st~ 
hoewel op· beide fronten de strijd -
fel - wordt voortgezet. Een heel in
drukwekkend gebeuren was de havensta
king van 1979, waarbij een veel ho
ger loon werd geëist dan de vakbond 
had voorgesteld. Iedere morge.n drom
den de stakende arbeiders samen op 
het Afrikaanderplein, vormden dweil
ploegen en hielden massale demonstra
ties. De strijdbaarheid van vrouwen 
blijkt onder andere uit het feit dat 
ook zij met dweilploegen meegingen 
en dat zij de doortocht van vrachtwa
gens beletten door op de grond te 
gaan zitten . 

Ten tijde van de staking werden 
er ook direkte akties gevoerd in de 
zin waarin anti-militaristen dat 
woord gebruiken: tot t wee maal toe 
blokkeerden arbeiders de poorten van 
een groot kontainerbedrijf, toegangs
wegen werden geblokkeerd of opgebro
ken, en zelfs werd het kantoor van 
het FNV tijdelijk bezet! Bij .derge
lijke gelegenheden bleek ook hoe po
litiek de staking was: de Mobiele 
Eenheid werd herhaaldelijk ingezet, 
- om een bezet bedrijf' of kantoor te 
ontruimen of om vrouwen en kinderen 
weg te sleuren die een kruispunt had
den bezet. 

Bovendien was het een direkte ak
tie in een diepere, historiese zi.n. 
Hij werd namelijk zelfstandig door 
de arbeiders op touw gezet . Zonder 
voorafgaand besluit van de vakbonds
burokratie gingen slepers in staking 
en hun initiatief werd heel snel op
gepikt door mensen in" de stukgoed
sektor van de ~aven. De arbeiders ko
zen hun eigen stak.ingsleiding en ze 
vormden zelf' dweilploegen om nieuwe 
bedrijven mee te krijgen. De bond 
ging uiteindelijk om , door de druk 
van onderop. Kees: "De bonden ston
den er aanvankelijk niet achter, 
maal' door de grote druk die arbei
ders uitoefenden in gl'ot e, massale 
vergaderingen moesten ze zich wel 
achter die staking gaan ste t ten om 
niet. Los te raken van hun Leden. " 

HISTORIES 
PERSPEKTIEF 
Ook het anti-militaristies verzet 

is doorgegaan, maar het lijkt net of 
dat tijdelijk op een ander spoor be
landde. Kijk bijvoorbeeld naar de ak
ties tegen 'Reforger•, tegen de mi
litaire transporten verbonden met de 
grootscheepse Nato- oefeningen vorig 
jaar h~rfst. (Zie Vredesaktiekrant 
nr.4) Het gewelddadige fotograferen 
en het aan de haren wegslepen van 
deelnemers/sters aan deze bl okkad.e-· 
aktie is vergelijkbaar met het ge
weld dat de M. E. pleegde tegen de 
kruispuntbezetters/sters tijdens de 
havenstaking van '79. Maar er deden 
alleen mensen uit de anti-militaris
tiese hoek en mensen uit vredesgroe
pen aan mee - niet de arbeiders uit 
het omslaibedrijf (Quick Dispatch) 
waar het om ging. Niek: "Het'. opvat
tende is dat die akti-e gehe~t buiten 
het bedrijf en buiten de mensen in 
dat bedrijf om ging." 

Die verwijdering, breuk, is wel 
te betreuren, maar misschien moeten 
we hem in histories perspektief be
zien, als tijdelijk beschouwen. Blok
kades hebben een periode lang over
heersd als de geijkte, radftale ver
zetsvorm, - 'zie de massal e blokkades 
bij Dodewaard. De groepen die daar
aan meededen waren vooral . jongeren 
zonder toekomst en baanloze mensen, 
- duideli·jk groepen die aan de rand 
staan van de maatschappij. Toen de 
welvaartsstaat nog hoogtij vierde 
was het logies dat de strijd tegen 
kerngeweld en oorlog overwegend door 
groepen buiten de bedrijven werd ge
streden. 

~ie situatie kan razendsnel ver~ 
deren gegeven het rigoreuze afbraak
beleid dat de regering-Lubbers volgt. 
De ambtenarenstaking van vorig jaar 
- met brandweerlieden die het Binnen
hof met schuim volspuiten en een 'ge
voelig' gebouw als het Rijksbelasting
kantoor durven bezetten - toont dat 
de strijdbaarheid onder 'werknemers' 
toeneemt. Zowel in de vredes- als 1n 
de vakbeweging is burgerlijke onge
hoorzaamheid in. Enerzijds propage
ren vredesgroepen weigering van de
fensiebelasting uit protest tegen 
die verdomde kruisraketten. Ander
zijds roept de Voedingsbond van het 
FNV ·haar leden op om gas- en licht
nota's en luistergeld niet meer te 
betalen, om een stop op bezuinigin

gen (van sociale uitkeringen) af te 
dwingen. De maatschappelijke omstan
digheden veranderen en zo wordt de 
ruimte voor anti-mili taristiese 
strijd groter. Daarom is het beslist 
niet dromerig te hopen - en ernaar 
toe te werken - dat arbeiders/sters 
in bedrijven de strijd tegen kernwa
pens en oorlog van binnenuit verhar
den. Een taak voor vredes- en vak
bondsaktivisten samen. 

Peter 



STAKING 
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"SteL dat Lubbers gaat pLaatsen en 
er komen bezettingen. Op 'n gegeven 
moment kom je dan aan een grens, 
maar die wordt verbreed wanneer ar
beiders in de vervoerssektor zeggen 
'Wij doen het werk niet meer'. Wat 
Lubbers en zo het meeste vrezen is 
dat er behoorlijke stakingen komen." 

Deze uitgesproken mening over een 
nieuwe richting voor de vredesstrijd 
is - niet toevallig - afkomstig uit 
oppositionele vakbondskringen. De 
huidige vredesbeweging bestaat over
wegend uit mensen, die zich diep be
wust zijn van de dreiging van atoom
vernietiging, maar die overwegend 
middenklassers zijn. Vanuit deze so
ciale laag is intussen een heel mas
saal verzet opgebouwd. Arbeiders/ 
sters in bedrijven zijn hierin nog 
weinig op de voorgrond getreden. 

Toch is juist hun bijdrage aan de 
vredesstrijd essentieel, want veel 
industrie~n Z1Jn (rechtstreeks of 
indirekt) betrokken bij de voorberei
dingen voor een kernoorlog. 

Hoe kunnen we als vredesaktivisten 
uit de middenk~asse bruggen slaan 
naar arbeiders; sters in bedrijven? 
Ik ben mijn licht gaan opsteken in 
Rotterdam met zijn traditie van ar
beiders- én vrouwen~strijdbaarheid. 
In het zicht van de hijskranen van 
de haven heb ik een gesprek met men
sen die vanuit hun eigen praktijk 
praten: Kees, een gepensioneerde ar
beider met een enorme gedrevenheid 
en het vermogen zijn rijke ervaring 
over te dragen; en Niek, een rustig 
bedrijfskaderlid, ondermeer aktief 
geweest tijdens de laatste staking 
(1979). 

lf) )11~1 
Hoofdthema is het kwartier - binnen
kort - tegen de kruisraketten. In 
maart heeft de Federatieraad van het 
FNV zich unaniem uitgesproken voor 
een korte werkonderbreking OP. 10 mei 
aanstaande, onder het motto 'Het 
is Vijf voor TWaaLf'. In dat kwar
tier moeten de machines in bedrij
ven, maar ook treinen en streekbus
sen, tot stilstand komen. De vak
bondstop beoogt een zuiver symbolie
se daad te stellen. En de vraag is 
hoe hard vergader-besturen aan de 
voorbereidingen zullen trekken. Toch 
kunnen vredesaktivisten helpen om 
10 mei van onderop te doen slagen. 

Niek: "Het is zeker mogeZijk om in 
een behoorZijk aantaL bedrijven iets 
van de grond te krijgen, maar een 
hoop mensen zuLLen zich afvragen: 
waarom moet je aktie voeren in het 
bedrijf, waarom het middeL van de 
staking gebruiken? Er moet dus een 
diskussie op gang worden gebracht; 
een diskussie over het verband tus
sen de strijd tegen oorLog en de 
strijd in bedrijven. Waarom nemen 
ook in de vredesstrijd arbeiders 
zo'n esaentieLe positie in?" Je moet 
dus onder andere de steun van de in
dustriëlen aan Lubbers' sinistere 
kruisrakettenbeleid onder de loep 
nemen. 

Een tweede obstakel is de korte duur 
van de werkonderbreking. Niek: "Ik 
durf er mijn hand voor in het vuur 
te steken dat aLs je morgen naar een 
wiLLekeurig bedrijf gaat, sommige 
mensen zuLLen zeggen 'Ja,ga toch Lek
ker Lopen. Ik ga daar een beetje een 
kwartier voor aap staan! Wie gaat 
er nou tegen die kernwapens een kwar
tiertje staken? ALs je staakt, staak 
je, maat niet dit. ' " 

-3-

I~N 

\TJ.,Jl)J)II~N ()I~ 

I~I~N 

Kees: "Het wordt wat anders aLs te
gelijkertijd de sirenes gaan Loeien, 
aLs de arbeider weet dat trammen en 
treinen stiL gaan staan. Typerend 
is dat de arbeider in zo'n bedrijf 
meestaL geisoZeerd werkt, dat hij 
op een terrein of in een fabriek aL
Leen te maken heeft met zichzeLf of 
de groep om hem heen. Op een of an
dere wijze moet zichtbaar of hoor
baar zijn, dat honderdduizenden te
geLijk het werk stiLLeggen. De arbei
der wiL zich gedekt voeLen." 

Verder hoeft de onderbreking niet 
bij een 'flauw' kwartiertje te blij
ven. Kees: "Als het voLdoende Zeeft 
is er op zo'n dag aL een. sLappe 
boeL in zo'n bedrijf. Ik heb dat 
meerdere maLen meegemaakt. ALs je 
maar voLdoende enthousiasme kweekt 
wordt er naar die bepaaLde tijd toe 
toch aL prakties niet meer gewerkt. 
Er gaat een stemming heersen, er 
wordt gediskussieerd. Dat kan je be
werksteLLigen, bijvoorbeeLd door 
spandoeken· op te spannen, door te 
pLakken en kaLken in en rondom die 
bedrijven. Door voor die tijd eens 
een speech af te steken in de kanti
ne of binnen zo'n bouwkeet, zodat 
die mensen niet opeens vanuit de he~ 
meZ een seintje krijgen om een kwar
tier te gaan staken, maar er aLs het 
ware iets groeit." 

In sommige bedrijven kan dus bereikt 
worden dat het FNV-kwartiertje wordt 
gerekt, maar elders stuit je op een 
technies probleem. In elektriciteits-

centrales en hoogovens bijvoorbeeld 
is het in principe wel mogelijk de 
boel stil te leggen, maar wordt het 
onmiddellijk twee dagen! "Daar zou 
je op dat tijdstip demonstratieve 
dingen moeten organiseren. Op grote 
bedrijven aLs WiLton is het aLtijd 
gebruik geweest om een optocht over 
het bedrijfsterrein te organiseren. 
aLs er akties waren. Een aantaL men
sen moet toezicht houden op de machi
nes, maar de rest kan eraan meedoen. 
Je moet natuurLijk steunen op de 
kreativiteit van de mensen zeLf." 

Genoeg ruimte om 10 mei van onderop 
in te vullen dus. Daarnaast kan de 
gelegenheid worden aangegrepen voor 
een verdergaande diskussie. Niek: 
'~e diskussie moet op gang komen 
over de vraag: wat gaan wij straks 
doen met de doorvoer van onderdeZen 
voor de kruisraketten. Hoe gaat de 
bond zich daartegenover opsteLLen?" 

Die vraag is niet al~een van belang 
voor havenarbeiders, die recht
streeks met het oorlogstuig te maken 
hebben. Niek: "Je kan natuurZijk 
zeggen, 'Ik zit in Schin-op-GeuL. in 
een metaaLbedrijfje en hier hebben 
we er niks mee te maken', maar je 
zit weL in een bond waarbinnen ande
re arbeiders met die onderdeLen te 
maken hebben. In het ene havenbe
drijf wordt nooit overgesLagen, maar 
je zit weL in een haven waar dat te
geLijkertijd gebeurt. In de bond zou 
dat ook aan de orde moeten worden 
gesteLd." 

S1liii~N 

KRISIS-TAAL 

'De maatschappeLijke krisissen 
worden reusachtiger en vernieLender 
en brengen aLLerLei verbeteringen, 
die door vroegere strijd verzekerd 
schenen, in gevaar. De uitbuiting 
wordt verscherpt, omdat daardoor aL
Leen de daLing van de winstvoet kan 
worden vertraagd. 

'Maar tegenover de zo reusachtige 
macht van het kapitaaL kunnen de ou
de strijdvormen niet meer dienen. 
Nieuwe vormen van strijd zijn nood
zakeLijk. En hun eerste begin 
springt spontaan op in de wiLde sta
king, de direkte aktie. ' 

'Direkte aktie is aktie waarin de 
arbeiders zeLf onmiddeLLijk optre
den, zonder vakverenigingsbesturen 
uit hun naam te Zatqn handeLen. WiL
de staking heet ze in tegensteLLing 
tot de geregLementeerde, door de vak~ 
vereniging geprokLameerde staking. ' 

'ALs de druk te zwaar wordt, 
breekt buiten de vakvereniging om, 
vaak nadat deze aLLang vruchteLoos 
onderhandeLd heeft, het verzet uit. 
De koppen worden bij eLkaar gestoken 
en spontaan barst de strijd van gro
tere of kLeinere groepen los. ' 

Even lijkt het alsof het boven
staande geschreven is als toespeling 
op de situatie van vandaag. Het is 
echter een citaat ontleend aan een 
boek uit de veertiger jaren, het 
boek 'De Arbeidersraden' van 
Anton Pannekoek (Nieuwe druk Van Gen
nep/De Vlam, 1971, p.53). Pannekoek 
was één van de1inkse theoretici des
tijds en is ooit door vadertje Lenin 
veroordeeld om zijn afwijkende op
vattingen. Het citaat maakt duide
lijk, dat in het verleden juist .de 
arbeiders/stersbeweging.direkte ak
ties voerde. 

'~oor de Hout-en-Bouwbond van het 
CNV zijn er aL min-of-meer haLf?Lach~ 
tige uitspraken gedaan. De bond zegt 
dat mensen het recht moeten hebben 
om werk te weigeren dat verbonden 
is met de pLaatsing van kruisraket
ten. Maar er wordt een individueLe 
kLJest ie van gemaakt, men wijst het 
eigenZijk terug naar de arbeiders, 
terwijL het de taak van de vakorga
nisatie zou zijn om mensen op te 
roepen koLlektief te weigeren. Indi
viduen moeten het verder zeLf maar 
bekijken, en dat betekent individue
Le represaiLLes. Op 10 mei moet er 
dus niet aUeen een kwartier ge
staakt worden, maar ook gediskus
sieerd en - voor mijn part - een re
soLutie aangenomen." 

"TensLotte: wiL ;je er. een aktiviteit 
van maken die ook over 10 mei draag
kracht heeft, dan is het essentieeL 
dat vredesstrijd gedragen gaat wor
den door mensen in de bedrijven zeLf. 
Het is niet voLdoende even te vLam
men, even op te roepen en dan weer 
op de oude voet door te gaan. De 
vredesbeweging moet juist permanent 
in de richting van de bedrijven gaan 
werken. Je moet eigenlijk permanent 
werken aan het VePhogen van het be
wustzijn van de mensen in de bedrij
ven." 

DURF TE STRIJDEN! 
--------DURF TE WINNEN! 

Peter 



IN AKTIE -4 -

VORM NU 
BAS/ SGROEPEN ! 

steeds meer menaen raken ervan overtuigd dat verdergaande akties 
noodzakeHik zijn tegen de dreiging van kel'711.1Xlpens, en doen daar 
ook d.at:uJJJJerkeUjk aan mee. Steeds meer groepen binnen de vredesbeweging 
treffen voorbereidingen voor direkte akties. Dat zijn stakingen 
of ander>e akties woa'Pbij een bedrijf, kantoor of schooL zelfstandig 
plat oordt gelegd; maar ook blokkades en bezettingen ruaarbij het 
funktioneren van insteLLingen tijdelijk belemmerd oordt. 

On · direkte akties goed uit te voer>en zijn basisgroepen nodig. 
Wat verstaan .we onder die term? Dat zijn kleine , hechte groepen 
van "';!nsen, d1-e. elkaar goed k~ en vertl'OlliJen. In een basisgroep 
sta 3e als a~hev~erder~t;el' n1-et aUeen en kunt attijd terugvaLLen 
op andere vriend(um)en van de groep. Aktiea oorden gezamenLijk 
voorbereid en ge-evatueerd. 

E~ke basi~groep heeft de vrijheid om zeLf het initiatief te nemen 
tot een akhe. In een struktuur van basisgroepen is er geen sprake 
van een vaste 1akt.ie_-teiding 1 of 'bestuur ' . Wet is er natuUr> tijk 
kontak~. tussen de dwerse groepen - via stedelijke, regionale en 
Landelt-3~e overLeggen, zodat aktiea beapreekbap:r bLijven. Een opzet 
van bast-agroepen bevorder>t de eigen kreativiteit en slagvaardigheid 
van menaen. 

Bij bes tuitvorming oordt gestreefd naar konsensus. Dat betekent 
dat niet. de ~Z.ft pZ.us dén beslist, maar een zo groot mogeLijke 
me_e_rderheid, L1-efst de hele groep samen (unaniem). Bestuitvorming 
b":3 konsens~ betek':nt soms het inleveren van eigen ideeën, ook 
bt-nnen de e1-gen baat-agroep. Op het stedelijke en andere nivo 'a kan 
bestuitvorming atleen lukken als er voldoende solidariteitsgevoeL 
en vertroUlJJen tussen de groepen onderling is. 

Voor de vredesbeweging is een nieUlJJe strUktuur van basisgroepen 
heet wezenLiJK, -wiUen we werketijk druk op de keteL kunnen zetten. 
Bij het opzetten van die nieUlJJe struktuur is het echter niet de 
bedoeLing om menaen tos te weken 1 uit at bestaande vredesgroepen, 
komitees of vakorganisaties, die er aL zijn. Basisgroepen vormen 
daarop een aanvuZ.Z.ing. 

Tenalotte: menaen oorden opgeroepen om basisgroepen te vormen 
voor de huidige aktiegoLf tegen het kruial'akettenbe"Leid maar" dat 
is niet het enige doeL. Een nieUlJJe basisbeweging zou ook veeL meer 
verbanden • • moeten ~aan Leggen tussen kruisraketten/ke1'7'UJ!aPena en 
andere nt-Jpende soc-r-ale problemen, zoa~s bezuinigingen, gewetd tegen 
vroUlJJen, raci~ en de overheersing van de Derde Weretd. 

VORM NrJ BASISGROEPEN, 
LIEFST BINNEN JE EIGEN" MAATSCHAPPE-
LIJKE ORC?ANISATIE, WOON- OF FIERKOMGEVING! 

GEHEIME AKTIES 
De vredesbeweging en ant1-mil1taris
t.1.ese beweging is gro-cer dan ooit 
Steeds meer mensen worden vastbeslo
t:en om deze .t:>ewapeningswaanzin te ke
ren en gaan verder in hun verzet. 
Basisgroepen rijzen als paddestoelen 
uit de grond. Talloze initiatieven 
tot akties worden genanen . 
We z.1.jn een wezenl.1.jke bedre1ging ge
worden voor de regering en NAVO part
ners.· Bliksembezoeken en vergaderin
ge.n op topnivo z1jn anders niet te 
verkl.aren. Evenmin de verhoogde akti
vit eiten en nieuwe taktieken van de 
BVD. 
Niet toeval lig komt vooral bij radi
kale vredesgroepen en anti-militaris
tiese groepen inf1lt.ratl.e aan het 
l1cht doordat geheime akt~es uitge
lekt bl 1jken te zijn, en zelfs ruim 
van te voren bij de BVD bekend. · Ge

poogd wordt het verzet de kop in te 
drukken. Ze hopen dat de onderlinge 
paranoia, de angst voor afluisteren 
door richtmikrofoons en tel efoon, en 
voor infiltratie zo groot wordt dat 
de repressie naar binnen slaat . en~
weging hopeloos verdeeld raakt. Dat 
radikale groepen zichzelf door onder
ling wantrouwen kapot maken of isole
ren. En dat andere groepen binnen de 
vredesbeweging, die (n.og) niet voor 
burgerlijke ongehoorzaamheid he.bben 
gekozen, zich distantieren van radi
kale groepen en zo de regering een 
handje helpen met de kriminalisering 
ervan. 

Dit zal ze niet lukken. Als we er 
ten minste in slagen an onderling 
solidair te .blijven. 
Dit vereist een grote inzet van 
ieder van ons, van alle groepen. Een 
grote inzet om het probleem van kri
minalise.ring en van infiltratie aan 
te pakken. 
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Totaalweigeraars en basisgroepen wil
den op 21 maart het grote munitiekom
pleks in Veenhuizen bezetten en inbre· 
ken in de komputers daar. Op 10 maart 
werden 4 mensen door BVD agenten be
zocht met de medèdeling: "Stop er maar 
mee, we hebben onze maatregelen al 
getroffen. 

Op 26/27 maart braken 4 anti-milita
ristiese groepen i~ bij MIBO ' s, op
slagplaatsen voor 'buitengewone om
standigheden' . Ze wilden iets van de 
oorlogsvoorbereidingen van de rege
ring laten zien en namen kostbare "' 
medicijnen en apparatuur mee om naar 
b~vrijdingsbewegingen in de derde 
wereld te sturen. 

GEEN KRIMINALISERING 

AUTONOMIE 
Dat er zich binnen de vredesbewe
ging steeds meer autonome groepen 
gaan vormen is niet toevallig. Na 
talloze 'burgerlijk gehoorzame' po
gingen, ingekapseld in onze zogenaam 
de d.emokratie, wordt toch een aan
vang gema.akt met de voorbereidingen 
tot plaatsing. Het is maar al te 
duidelijk dat direkte aktie een nood 
zaak. (Diegenen die die noodzaak nog 
niet inzien raad ik aan vorige num
mers van de Vredesaktiekrant te le
zen.) 

Nu wordt de term 'autonomie', 'auto
nome groepen' , in dit verband nogal 
vaak gebruikt. Over de term en de 
invulling van dit begrip bestaat nog 
al wat verwarring. Hierover zou ik 
het een en ander uiteen willen zet
ten, zonder overigens de pretentie 
te hebben volledig te zijn, maar met 
de bedoeling een diskussie op gang 
te brengen. 

direkte aktie 
D.i.rekte aktie behoeft een anderP. 
struktuur dan de hi~~arehisbhe op
bouw van de gevestigde vredesbewe
ging. Men moet snel en flex.1.bel tot 
aktie over kunnen gáan en daarnaast 
is het nodig dat iedereen die bij 
de aktie betrokken is solidair is 
met de aktie •. Het is een logische 
ontwikkeli~g dat er steeds meer men 
sen. gefrustreerd raken door de be
leidsvoering van de "top" van de 
officiële vredesbeweging en op zoek 
gaan naar mensen , die "op gelijke 
basis" in veriet willen komen. Men
sen , die z.t.ch autonoom opstell en. 
Autonomie betekent: het (kunnen) 
leven en handelen volgens regels en 
normen, die men zelf stelt. Dat 
houdt dus in, zel fstandig opereren, 
onafhankel.1.jk zijn, geen verantwoor 
ding af hoeven leggen aan een "lei
ding", de ruimte hebben om je e.1.qen 
ideëen tot ontwikkeling te brengen 
en zelf de konsekwentles dragen. 

',-,.. 

Op 18 februari wilden ruim 300 men
sen een kömmuniltatie gebouwtje op 
de basis in Woensdrecht bezetten 
(zie ook nr.6r . Late:r bleek dat deze 
geheime aktie al een week eerder was 
Uitgelekt. Op hoog nivo werd er ver
gaderd en besloten om de aktievoer~ 
ders eerst de basi~ op t e laten gaan 
en ze dan aan te houden en registre
ren. Deze opzet slaagde. 

Een simpele kladaktie van basisgroe
pen in Utrecht bleek ook uitgelekt. 
Na 5 minuten wemelde het al van de 
politie en stillen. 30 mensen· werden 
opgepakt. 

betrekkelijk 
Autonoom zijn houdt dus zelfbepa
ling in, jijzelf, de groep waarin 
je bent , bepaalt welke akties je 
voert en boe. Andere groepen zullen 
ook voor zichzelf bepalen welke 
kriteria zij hanteren. Soms bete
kent dat dat je samen met anderen 
aktie J<:unt ondernemen , soms liggen 
de meningen verdee~d. Dat laatste 
is vaak het geval tussen de radika
lere basisgroepen en de zgn . brede 
vredesbeweging . 
Dit brengt ons gelijX op het punt 
hoe relatief eigenlijk het begrip 
autonomie is. In principe kun je 
jouw-aktie voeren en op de manier 
die jij ziet zitten en toch zal er 
"voeling" moeten worden gehouden 
met de achterban , de rest van de 
vredesbeweging . Uit strategische 
overwegingen moeten akties naar hen 
toe worden vertaald, omdat ze een 
ruggesteun- funktie hebQen en om de 
noodzaak van direkte aktie te blij
ven benadru.ldten. Wanneer de inter
pretatie van akties aan derden over 
gelaten wordt (b.v. de overheid, de 
pers) verlies je kommunikatie en 
kom je op een elland te zitten. 

Verantwoordelijkheidsgevoel naar 
anderen , respekt, kortom solidar.i
tei t, is een voorwaarde om autonoom 
te kunnen handelen. (Zie brochure 
over basisdemokratie van de Dode
waardaktie). 
OOx binnen het overleg van de basis 
groepen, stedelijk of landelijk, 
kan de autonomie van de afzonder
lijke groepen slechts beperkt blij
ven. 

solidariteit 
Nu ken ik geen enkele basisgroep, 
die willens en wetens haar zin door
drukt , wanneer het een gezamenlijke 
aktie betreft. Er kunnen zich pro
blemen gaan voordoen, wanneer ver
schillende groepen in een overleg 
zich straks autonoom gaan opstellen. 
Stel zij zeggen: "Dit is ons p l an, 
zo gaan we het doen, wie •t ziet 
zitten doet maar mee en de rest be
kijkt het zelf maar" . Dat· zou stra
tegies gezien niet slim zijn. Er 
moet steeds weer worden gepraat over 
alle aspekten, van de akties, de ar-:, 
gumenten moeten naar voren worden 
gebracht, de keuzes verhelderd, zo
dat anderen het aktieplan kunnen ak
septeren . 

Belangrijk is ook om op politieke ar 
gumenten konsensus te bereiken, maar 
over aktievormen kunnen verschillen
de ideeën naast elkaar bestaan. Een
heid in diversiteit! Wanneer aktie
ideeën zo bespreekbaar worden ge
maakt , kan de nad.ruk komen te liggen 
op gemeenschappelijke punten en kun
nen akties· eventueel op elkaar wor
den afgestemd. 

Het is essentieel dat je je solidair 
opstelt met andere akties, ook al 
doe je daar niet direkt aan mee. Op 
deze manier maken we ons niet alleen 
sterker in het verzet tegen de kruis 
raketten, maar werken we. aan iets 
dat nog veel verder reikt: een basis 
demokratie. 

Anne 

Plannen voor een tweede bezettingsak
tie in Woensdrecht bleken weer utige
lekt. Dit keer waren de basisgroepen 
de regerin9 te slim af, en verlegden 
hun akt.1.e naar Volkel, waar ze 2 uur 
iang een munitieopslag-loods bezet 
hielden. Na wat gerommel en geklad 
werd besloten verder alles in takt 
te l aten. Doel van de aktie was be
zetting . 177 mensen werden gearres
teerd en beestachtig,tegen allerlei 
wetsregels in , behandeld • 
Op 1 april werden vrouwen die op de 
basis picknickten ook grof behandeld 
en ·geregistreerd, (z.i.e pag.S) . Zelfs 
voor een onschuidigeopicknick zijn 
ze bang. 

PAS OP VOOR INFILTRATIE 
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KRIMlNALISERING 
Om krachten te kunnen blijven bunde
len .is het noodzakelijk dat erkend 
wordt dat ieder het recht heeft om 
op haar of zijn eigen manier aktie 
te voeren. Tegelijkertijd is ook 
noodzakelijk dat goed uitgelegd 
wordt waarom voor een bepaalde aktie 
wordt gekozen, en dat er ruimte is 
voqr kritiek. Kritiek, niet. om el
kaar af te breken, maar om van el
kaar te ~eren . Als je kritiek hebt, 
laat die dan horen aan degene op wie 
je die kritiek hebt. (Kritiek op de
ze krant is trouwens ook altijd wel
kom.) 

~ILTRATI:E 

Bij geheime akties die uitlekken 
komt het proble-em van lnfiltratie 
het duidelljkst naar buiten, maar 
niet alleen anti-milltaristiese 
groepen en basisgroepen in de vre
desbeweging hebben ermee te kam
pen, het is een probleem van de 
hele vredesbeweging. Bet is zaak 
om d1t heel serieus aan te pakken. 
We moeten al onze inventiviteit 
inzetten om er een effektief ant
woord op te vlnden . Bieronder een 
aantal suggesties om mee te begin
nen: 

wordt niet paranol de, maar 
blijf goed nadenken. Dit is het 
allerbelangrijkste. 

- werk alleen nauw samen met mensen 
die je goed kent. (een extra rede 
om je eigen basisgroep op te zet
ten) 

- leer andere aktievoerders ook goed 
kennen door ze aan het werk te zien, 
met ze te praten, hun motieven na 
te gaan 

- denk goed na over wie je wat 
vertel.P en waarom. Leer je mond 
houden. 

- bedenk aan de telefoon dat jouw 
lijn of die van de ander afgelUis
terd kan wordne 
bedenk in een ruimte waar je je be
vind dat er mikrofoons geplaatst 
kunnen zijn. 

Zorg dat de repressie niet naar bin
nen slaat en je elkaar gaat afmaken. 
De havikken zullen dan lachend aan 
de kant staan met hun moordtuig. 

Een belangrijk diskussiepunt bij 
burgerlijk ongehoorzame akties is 
geweld. 
Alle akties die tot nu toe ge
voerd zijn waren bewust geweldloos, 
d.w.z. tegen personen werd gee.n ge
weld gebruikt. Geweld tegen materi
aal is bij dergelijke akties vaak 
onvermijdelijk, anders lukt het 
niet op het militaire terrein te 
komen . Ve.rqelijkingen met de Baa
der-Heinhoff groep, die wel gehoord 
worden; gaan dus niet op. 

Een ander diskussiepunt is anoni
miteit. 
Anonimiteit van personen, niet van 
groepen, ls bij sommige akties es
sentieel. Een MIBO aktie kan nooit 
lukken als je je ter plekke laat 
arresteren. Bij een aktie met als 
doel bezetting of vernieling van 
moordtuig is anonimiteit niet nood
zakelijk. 

WAAROM RADI:l<ALE Alcr'I:ES? 
Vooral op radikale akties wordt nog
al eens heftig gereageerd. Hen is er 
bang voor en snapt ook vaak niet wat 
het nut er van is. Toch leveren deze 
akties een belangrijke bljdrage in 
de strijd t .egen kruisraketten en te
gen bewapening in het algemeen. 
Wat is het belang van in het geheim 
georganiseerde akties,waarbij meest
al op verböden militair terrein bin
nen gedrongen wordt? 

- ondemokratlese plannen van de rege
rlng voor oorlogsvoorbereiding, 
die verregaande gevolgen hebben · 
voór de bevolking worden openbaar 
gemaakt. (HIBO-akt.ie , Bunkerbuit). 

- --~~'W'Olle çullen die zinloos 
liggen opgeslagen krijgen een zin
volle bestemming (HI:BO). 
voor de bevolking gevaarlijke spul
len en gegevens worden vernietigd 
of schade toegebracht. (Berrigan 
e.a. die in de VS met een hamer 
de neus van kernkoppen kapot sloe
gen; vernietiging van bevolkings
register in A'dam tiidens de t wee
de wereldoorloq; uitgelekte aktie 
bij Veenhuizen.) 

- bewustmaking dat voorbereidingen 
voor een kernoorlog ' m niet alleen 
zitten in plaatsing van kruisraket
ten, maar in veel meer dan we ooit 
hadden vermoed . (HI:BO,Bunkerbuit) 

- bewustmaking dat niet alleen defen
sie bezig is .met oorlogsvoorberei
di.ng, maar oo.k heel andere minis
teries. (WVC in •t geval van HIBO) 

- laten zien dat veel mensen langza
merhand bereid zijn tot verdergaan-
de akties . De kans op kriminalise
ring kan hierdoor kleiner worden. 
(bezettingen in. Woensdrecht en 
Volkel) . 

- bij deeln,ame van een grote groep 
mensen wordt de drempel voor ande
ren om oox mee te doen kleiner. 
Voor velen geldt dat ze zich vei_. 
"liger voelen als ze met veel zijn. 
Je staat niet alleen. (of het in
derdaad veiliger is, is nog maar 
afwachten.) 

- de overheid wordt een hoop burokra
ttese overlast bezorgd. Zowel in 
Woensdrecht werd 1/3 van de aktie
voerders zonder registratië weer 
vrijgelaten omdat ze handen en 
tijd te kort kwamen. 

- andere overlast die de overheid 
wordt bezorgd en waardoor het soe
pel fUnkti"oneren van het onderdruk
kingsapparaat moeilijker wordt. 
Bewaking moet worden opgevoerd, 
meer hekken en rollen nato-draad 
moeten worden aangeleqd, etc. 

- laten zien dat je militair verbo
den terrein niet als zodanig aksep
teerd.De wereld is van ons alle
maal, niet alleen van een paar ma
loten. (Volkel be.zetting en vrou
wenpiclmick, woensdreoht bezetting) 

- de onveiligheid van het militaire 
apparaat laten zi.en. Hensen met 
minder doede bedoelingen hadden 
ook in de munitieopslag in Volkel 
kunnen inbreken . 

Jenneke. 

LAAT JE NIET PAKKEN 
Als je aan een a~tie meedoet, moet 
je je er min of meer op voorbereiden 
dat je opgepakt wordt. Misschien een 
vervelende ·gedachte, maar het is be
ter vante voren maatregelen te nemen 
dan later metde brokken zitten. 

Leeg voerdat je aan een aktie begint 
altijd eerst je zakken. Papieren en 
agenda • s kunnen jouw i den ti te i t en 
een hele hoop andere adressen prijs
geven. Sleutels kunnen ze gebruiken 
voor illegale huiszoeking. 

De eerste uren na je aanhouding ben 
je behoorlijk vogelvrij. In de mees
te gevallen sta je er alleen voor 
en is bet zaak er voor te zorgen dat 
je mentaal overeind blijft.. Je kunt 
je rustig houden; je kunt ook laten 
zien dat je je niet kapot laat maken 
Want dat is wat ze willen. 

Een van de eerste dingen die ze op 
het buro van je willen is je naam 
en adres. Je hebt echter het recht 
an te zwijgen, wat tevens betekend 
dat je ook je identiteit niet hoeft 
prijs te geven. Als je je naam niet 
geeft kunnen ze je wel langer vast 
houden en gaan ze vaak ekstra lullig 
doen. Maar je komt dan niet in hurJ 
registratie voor · en er volgt geen 
boete. 

Wel of niet je naam geven is een a .f
weging die jezelf moet maken en ook 
weer afhangt van hoe je je voelt en 
wat je eventueel hebt afgesproken 
met medearrestanten. Weiger je let 
dan op de zgn. konfrontatiespiegels. 
Ga altijd met je rug naar de spiegel 
staan, achter een dE:ur kan nl. ie
mand staan die jij niet kan zien, 
maar door die spiegel kan hij een 
portretje van je schieten, zonder 
dat jij het in de gaten hebt . 

Tijdens de eerste 6 uur mogen ze 
geen foto 1 s en vingerafd.rukken m.aken 
Als ze willen dcen ze dit toch. Maak 
bezwaar en vraag wie er opdracht toe 
heeft gegeven. Laat bet in een even
tueel procesverbaal (in je eigen 
woorden) opmaken. 
Het opgeven van een valse naam i.s 
strafbaar. Het fout spellen van je 
naam is menselijk en kan een dagvaar 
ding ongeldig maken. 
Vervolgens zullen ze je meestal 
fÓuilleren. Vrouwen mogen alleen 
door een vrouwelijke agent gefouil
leerd worden. Als aktievoerster be
antwoord je helemaal niet aan de 
ideeen die die kerels tegenover 
vrouwen hebben. Ze zullen je dan ook 
ekstra proberen te vernederen. De 
politie, is een typiese manneninste~ 
ling, bereid je dus voor op een be
hoorlijk portie vrouwenhaat. 

Na het fouilleren word je meestal 
in een cel gestopt, waar ze je een 
tijdje laten gaar koken. Wat er dan 
gebeurt hangt af' van de ernst van 
de misdaad. Is het iets onbeteke
nends dan verhoren ze je even en 

word je binnen 6 uur weer vrijgela
ten. Bij die 6 uur tellen de uren 
tussen middernacht en 9 uur 's mor
gens niet mee overigens. Is het ech
ter een misdrijf dan mogen ze je in 
verzekerde bewaring stellen. Je 
wordt dan voorgeleid aan de (hulp) 
officier van justitie, die je in be
lang van het onderzoek nog twee maal 
twee dagen vast kan houd.en. 

Pas a~s je in verzekerde bewaring 
bent gesteld, na 6 uur dus, heb je 
recht op een advokaat. Als je zelf 
een advokaat hebt geregeld moet je 
nadrukkelijk om hemlb.aar vragen, an
ders krijg je een vreemde piketadvo
kaat . 

eis je rechten op 
Het belangrijkste voor als je opge
pakt bent is eigenlijk dat je ervoor 
zorgt dat je er zelf niet onder door 
gaat. In de cel kan je dat doen door 
te proberen je niet over te geven 
aan je eigen ellende, maar wat aflei 
ding zoeken. Zingen en fluiten irri
teert agenten. Zoek kontakt met mede 
gevangenen, schreeuw, bons. maak la
waai, gymnastieken, enz. 

Bereid je men1:aal voor op het ver
hoor. Bedenk wat je wel en niet wilt 
zeggen . Houdt er rekening mee dat 
ze alles zullen proberen om je te 
breken: manipulatie, intimidatie, 
mishandeling, vernedering, truuks 
als onverwachte vriendelijkheid. 

Je kunt twee dingen doen. Helemaal 
niets zeggen, konsekwent je mond 
dicht houden, uit het raam gaan zit
ten kijken of zo iets. Maar je kunt 
ook zelf het initiatief nemen. Hen 
aftroeven, in de maling nemen, vra
gen aan hen st~llen. Laten zien dat 
je niet klein te krijgen bent. Blijf 
je rechten opeisen. Op een gegeven 
moment kunnen ze overgaan op een 
harde verhoor techniek. Het is beter 
om dan meteen je mond te houden en 
bv. te kennen te geven dat je liever 
terug naar de cel wilt, omdat het 
daar veel gezelliger is dan bij hen. 
Houdt er rekening mee dat alles wat 
je zegt tegen je gebruikt kan worden 

Er is nog veel meer over dit onder
werp te zeggen, maar het zou te ver 
voeren om er bier nu verder op in 
te gaan. Ivm. de komst van de •••••• 
hete zomer en het toenemende over
gaan tot verdergaande akties , dach
ten we dat het goed was om er wat 
over te schrijven. 

Wil je meer over dit onderwerp weten• 
dan kunnen we je het boekje 'LAAT 
JE NIET PAKKEN 1 aanraden. Verkrijg
baar in de betere boekhandel of bij 
LONT. Postbus 1823. A'dam. 
Prijs : 8 . 50 ( + 4,25 porto) 
Giro : 84991.3. 
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NEDERLAND 
ALARM 

Het vermogen om zelfstandig en krach
tig op te treden groeit zichtbaar aan 
de basis van de Nederlandse vredesbe
weging. Het Komitee Kruisraketten Nee 
wil via een vredesaktieweek begin mei 
het massale verzet tegen de dreigende 
komst van de kruisraketten nogmaals 
zichtbaar maken. Overal in bet land 
zijn vredesgroepen in touw om de week 
te doen slagen. In 'n aantal plaatsen 
zijn er ook burgerlijk ongehoorzame 
akties in het eigen programma opgeno
men, zoals de omsingeling van het 
stadhuis (Gouda) of bezettingen van 
kruispunten (Amsterdam). Bovendien 
worden er banden gesmeed met andere 
sociale groepen/organisaties, bij
voorbeeld met vakbondsaktivisten in 
de voorbereidingen voor de landelijke 
werkonderbreking op 10 mei. 
Opmerkelijk is echter dat de 'offi
ciäle'vredesbeweging en ook sommige 
'radikalere' groepen aan de basis 
nauwelijks rekening houden met de 
~~t!e~e~ die het kabinet-Lubbers 
volgt. De regering verraste de gehe
le vredesbeweging met het lokatiebe
sluit vorig jaar juni. Prakties nie
mand was er toen op berekend dat de 
heren plotseling Woensdrecht aan 
zouden wijzen als 'eventuele' mili
taire basis voor de kruisraketten. 

Het toeslaan op een onverwacht mo
ment wordt afgewisseld/gekombineerd 
met het optrekken van rookgordijnen. 
Om te voorkomen dat het verzet tegen 
de (kern)wapenwedloop feller wordt 
en om de vredesbeweging de wind uit 
de zeilen te nemen worden er aller
lei versluierende gebaren gemaakt! 
Deze taktieken hebben niets met de
mokraties bestuur te maken, maar ai
les met overheersingsdrang. 

SLAAT 
In Amsterdam stelden mensen uit 
plaatselijke vredesgroepen in de 
herfst van 1982 een !o~dEl~ op dat 
rekening hield met de taktiek van 
overrompeling. Er werd een raamwerk 
gegeven voor verdergaande akties. 
Stadhuizen en gemeentehuizen golden 
als centraal doelwit om 'recht~ 

streeks' aan de overheid duidelijk 
te maken dat de bevolking een 

plaatsingsbesluit absoluut niet 
duldt. Voorgesteld werd om plaatse
lijke yo~r.!?_e.!_e!d!n_&s_g_r~eEe~ te vor
men die in staat zijn snel te rea
geren wanneer een besluit valt. 
Voor de plaatselijke mobilisatie 
zouden ook telefoonkettingen aan
gelegd moeten worden. 

De suggesties van de Werkgroep.Nood
plan blijven nog steeds aktueel, met 
name de noodzaak van waakzaamheid en 
~i.!:e~t_v.!_r~e~. En ook-desuggestie 
om juist El~a~s.!_l!j~ te reageren op 
een doodsoordeel (plaatsingsbesluit) 
of stiekum verder kruipen naar de 
atoomvernietiging (elk besluit dat 
voorbereidingen toelaat). Krantenbe
richten begin april bevestigen dat 

VQ~HEID VOOQ DE 

DIEN5TWEIGEOMQ5! 

'N MAAND STAKEN 
DIENSTWEIGERAARS STAKEN IN.MEI! 

'~OOR HET WEIGEREN VAN MILITAIRE 
DIENST, WEIGER JE MEE TE WERKEN AAN 
HET MILITAIRISME. 
ONDERTUSSEN GAAT ER WEL EEN GEDEEL= 
TE VAN JOUW GELD NAAR DEFENSIE. DOE 
DAAR WAT AAN! WEIGER MEE TE WERKEN 
AAN HET MILITAIRISME. WEIGER MEE TE 
DOEN, WEIGER DEFENSIEBÈLASTING EN 
STAAK MET ONS MEE!" 

Dienstweigeraars zuLLen de heLe 
maand mei staken. BehaLve dat de 
stakende dienstweigeraars het risi
co Lopen geen geLd te ontvangen, 
gaat het hen waarschijnUjk ook twee 
weken gevangenis kosten. 

ELke NederLander draagt jaarLijks 
ruim 900 guLden bij voor neerLands' 
defensie. Dienstweigeraars en erken
de gewetensbezwaarden, die vrijge
steLd zijn van miLitaire dienst, zou
den dus ook van deze bijdrage vrijge
steLd moeten worden. 
De overheid heeft dergeLzyKe initia
tieven aL taLLoze maLen getorpe
deerd. Daarom maken zij er nu zeLf 
een begin mee. Uitgaande van de 900 

guLden bijdrage werken dienstweige
raars gedurende 1 ~ jaar ruim een 
maand voor defensie. En die maand 
wordt er dus niet gewerkt. 

De stakings-aktie begint op 1 mei, 
op de DAG VAN ONVREDE. TaLLoze 
dienstweigeraars zuLLen hun aktie 
beginnen met het meedoen aan de ge
pLande bLokkade van de Oranje Nas
sau-kazerne in Amsterdam. 
's Middags zuUen zij een verkLaring 
aanbieden aan het Buro TewerksteL
Ling Erkende Gewetensbezwaarden. De
ze verkLaring zaL de aankondiging 
van de stakingsaktie zijn. Gedurende 
de maand mei zuLLen stakende dienst
weigeraars overaL in het Land aktie 
voeren. 

Voor meer informatie: VeeDee teL. 
020-680999. De stakers ontvangen 
geen geLd tijdens de aktie. Boven
dien zijn er veeL aktiekosten ge
maakt. Vandaar een gironummer: 
5458678 tnv. H. van Drunen, Postbus 
206, 5260 AE Vught, ovv. STAAKT. 

ALARM 
de regering nu elk moment met een 
bekendmaking kan komen en dat we dus 
nu klaar moeten staan/ons voorberei
den op dat belangrijke - zeg maar 
gerust historiese - aktiemoment! 

In Amsterdam is men al begonnen met 
verscherping van de waakzaamheid, 
gealarmeerd door de krantenberichten 
begin april. Op ~e_d~g_n~ een aan
kondiging door het kabinet zullen 
mensen van de tiuurtplatforms der 
vredesbeweging zich aan het eind 
van de middag verzamelen op het 
Beursplein. Er wordt dan een demon
stratie gehouden naar kantoren van 
regeringspartijen om het kabinet 
onder druk te zetten het beleid ~ 
~e_k.!_r~. Overwogen wordt bijvoor
beeld om zo'n kantoor te bezetten 
en om te dopen tot een vredeshuis. 

Bereid je middels plaatselijke 
Noodplannen voor op Lubbers' volgen
de oorlogstaktiek (bij de Vredesak
tiekrant zijn nog exemplaren be
schikbaar van het oorspronkelijke 
Noodplan)~ .Leg in ieder geval 
tijdig ~l~r~l!j~e~ (telefonnummers 
van maatschappelijke organisaties 
en daarbinnen) a·an en maak spandoe
ken met stevige eisen (het beleid 
moet om). En gebruik de vredesaktie
week om alarm-ideeän te testen, zo 
als het loeien van sirenes en het 
luiden van kerkklokken. Zorg mede 
dat Nederland binnenkort alarm 
slaat! 

VREDES- EN VAK 
'ZO GAAT HET NIET LANGER. H~T RECH~ 
SE KABINET LUBBERS TART OP ALLE 
FRONTEN HET BREDE MAATSCHAPPELIJKE 
VERZET; Afbraak van uitkeringen, 
kortingen op lonen. Prijzen mogen 
onbelemmerd blijven stijgen, woon
lasten worden steeds verder opge
schroefd. 
Ondertussen kijken de ondernemers 
tevreden. Zij worden op hun wenken 
bediend. Miljarden overheidssteun, 
terwijl massa's mensen ontslagen 
worden. Vette netto winsten, ter
wijl uitkeringstrekkers, jongeren, 
WAO-ers, vrouwen en arbeiders ge
dwongen worden op de rand van de a~ 
moede te leven. Op alles wordt be
zuinigd, behalve op de winsten en 
op defensie! Afbraakbeleid en oor
logsvoorbereidingen gaan samen: Lu~ 
bers en konsorten broeien op de 
nieuwste truc om de kruisraketten 
binnen te halen.' 

'DE MAAT IS VOL. HET KRISISBELEID 
VAN LUBBERS MOET GEBROKEN WORDEN• 
ALLEEN OORLOGSHITSERS EN GROTE BE
DRIJVEN HEBBEN BAAT BIJ DIT BELEID: 

'Op vele fronten draaien de aktie
molens volop. Tegen de 1 juli maat• 
regelen vormen uitkeringstrekkers, 
vrouwen, jongeren, WAO-ers en ar
beiders een breed front. Ook in de 
strijd tegen kruisraketten en oor
log maken duizenden zich sterk.' 

Zo luidt de tekst van een pamflet 
dat in Amsterdam sinds midden-april 
verspreid wordt bij de poorten van 
bouwbedrijven en bedrijven waar mi
litaire apparatuur wordt geprodu
ceerd. In meerdere plaatsen wordt 
er gericht op de werkonderbreking 

SOLIDARITE lTSFONDS 

"NIET WIJ, DE ARBEIDERS VAN OOST, 
WEST, NOORD EN ZUID HEBBEN BEHOEFTE 
AAN OORLOG MET WELKE WAPENS DAN OOK 
MAAR DE EKONOMIESE MACHTHEBBERS IN 
DE WERELD, DIE HIERMEE HUN SUPERWIN
STEN BINNENHALEN. Ook de couponknip
pers pLus een aantaL doLgedraaide 
poLitici in de wereLd, die bereid 
zijn hieraan hand- en spandiensten 
te verrichten. " 

Dit is een citaat uit het pamfLet 
van de OVB, het onafhankeLijk ver
bond van bedrijfsorganisaties, tij
dens de grootse demonstratie in Den 
Haag uitgedeeLd. De OVB steU dr:zt 
de strijd tegen verdere bewapening 
een strijd is die iedere dag gevoerd 
moet worden in bedrijven, op kanto
ren, in schoLen, op universiteiten 
en op straat. 

De strijd tegen oorLog is een strijd 
die ook op de werkvLoer gevoerd 
moet worden, vindt De Jager, OVB
man uit Rotterdam. 
De Jager: 11 De broodpLank dwingt ar
beiders vaak tegen hun eigen princi
pes in te handeLen. Arbeiders die. 
werk weigeren dat te maken heeft 
met de voorbereidingen voor pLaat
sing van kruisraketten in Woens
drecht, komen voor de praktiese, 
financieLe konsekwenties te staan." 
Daarom heeft de OVB een so Udari
teitsfonds opgezet, om die arbei
der's die in moeiLijkheden komen met 
hun ondernemers financieeL bij te 
staan. 

ARBEIDERS WORDEN OPGEROEPEN WERK TE 
WEIG'f,REN IN DE OORLOGSINDUSTRIE EN 
IN HET BUZONDER AL HET VOORBEREIDEN
DE WERK VOOR PLAATSING VAN KRUISRA
KETTEN. Dit betreft het vervoer, de 
bouw, de tekeningen of wegenaanLeg 
rondom de basis. 
De Jager: "We moeten de heren in 
Den Haag met DADEN op de knieen krij
gen." 

De OVB is kLein vergeLeken met het 
FNV, maar steU J?e Jager: "We moe
ten aUes op aUes zetten dat die 
kruisraketten hier niet komen. Be
zuinigingen zijn erg, maar kruisra
ketten zijn dodeLzyKer. ALLe praktie
se middeLen moeten we inzetten om 
de LubberskLiek te dwingen tot niet
pLaatsing te besLuiten." 

ARBEIDERS DIE DOOR ONDERNEMERS OP 
WELKE WIJZE DAN OOK GEDWONGEN WORDEN 
MEE TE WERKEN AAN PLAATSING VAN 
KRUISRAKETTEN IN WOENSDRECHT, KUN
NEN EEN BEROEP DOEN OP HET SOLIDARI
TEITSFONDS. 
IEDER DIE HET FONDS WIL STEUNEN KAN 
BUDRAGEWN STORTEN OP HET GIRONUMMER 
VAN DE OVB: 429817, OVB R'DAM, SOLI
DARITEITSFONDS KRUISRAKETTEN. 

BESTOOK DE FEDERATIERAAD MET BRIE
VEN DAT ZIJ OOK FONDSEN MOET· OPZET
TEN, OF ZICH AAN MOETEN SLUITEN BU 
HET BESTAANDE FONDS. 
FEDERATIERAAD FNV !POSTBUS 8456/1005 
AC A 'DAM. 

MEER INLICHTINGEN OVER HET SOLIDARI
TEITSFQNDS? 
OVB: 010-773761, Mathenesserstraat 
385, Rotterdam. Of de informatie
dienst Vredesaktiekrant 020-168884. 



7 EN 1 JULI-PAKKET 

TEGEN 
BONDSAKTIVI ST EN 

van 10 mei _ya_!! .2_n_!!e.!:_OJ!. gewerkt. Zo 
gaat in Nijmegen een groep dweilak
ties in kantines van bedrijven hou
den en in Amsterdam gaát een aktie
bus van Vrouwen voor Vredes spe.
ciaal langs winkels en bedrijven 
waar veel vrouwen werken. 

Een tweede punt dat opvalt is de re 
latie die gelegd wordt tussen kruis~ 
raketten en andere nijpende pr;ble~ 
men, zoals het J....J.u_!i_P_!!k.!_e_!.. Groe
pen die op de twee fronten aktief 
zijn bundelen - terecht - .hun 
krachten! Zo maken in Eindhoven het 
Uitkeringsfront en de.FNV-werkgroep 
voor vrede en ontwapening gezamen
lijk plannen voor 10 mei. En·in Am
sterdam gaan het Uitkeringsfront 
en basisgroepen binnen de vredesbe
weging op 1 mei beide de straat op. 

·Tenslotte: op 1 mei worden in Am
sterdam ook voor 't eerst verschil
lende vormen van 4_i.r,e.!_t• v2~~ g~
~~m~~n~~r~. Op deze Dag van Onvrede 
worden naast verras. ·sings-akties 
_twee alarmblokkades gehouden, bij 
de Oranje Nassaukazerne ('s mor
gens) en bij het Rijksbelastingkan
toor ('s middags). Maar daarnaast 
worden ook kantines van bedrijven 
en kantoren bezocht om arbeiders/ 
sters op te roepen 10 mei daadwer
kelijk te staken. Wacht niet tot 
de trage molens van het FNV gaan 
draaien, maar begin nû met %elf 
bedrijven te benaderen van onderop! 

SAMEN 

GOUDEN TIP: 

Er zijn al heel was sterke ideeën 
geopperd om_de druk op de ketel te 
zetten: werk-onderbrekingen, het 
gescheiden betalen van elektriek
rekeningen, verrassende bezettin
gen - allemaal akties die tot doel 
hebben de overheid erop te wijzen 
dat het maatschappelijk leven een 
wanboel wordt mocht zij overgaan 
tot plaatsing van kruisraketten. 
Een gouden tip is·ook gedaan op een 
massale aktiebijeenkomst, gehouden 
in Nijmegen op 7 april. Het voor
stel, ingebracht door een IKV-kern, 
komt erop neer dat er op de dag van 
een plaatsingsbesluit massaal naar 
banken en girokantoren getrokken 
wordt om het geld te ontnemen. 

Dit lijkt inderdaad een eenvoudig 
maar zeer effektief aktiemiddel. 
Door al het geld van banken en gi
ro's te halen ontneem je aan de 
oorlogshitsera de basis om hun oor
log voor te bereiden. Wie heeft er 
praktiese tips om het op grote 
schaal te kunnen doen? Bel die door 
aan de Vredesaktiekrant! 

KRUISRAKETTEN 
BOUWBEDRIJVEN ONDER SCHOT 

Welke bedrijven in alle stilte en ge
heimzinnigheid benaderd zijn om 
Woensdrech~ mee kruisraket-klaar te 
maken is nog niet duidelijk. Zeker is 
wel dat de GROOTSTE VIJF BOUWBEDRIJ
VEN door Defensie benaderd zijn. 
Daarnaast zijn sommige kleinere on
dernemingen in het geniep al aan de 
slag. Zo werd min of meer toevallig 
bekend dat het ingenieursbedrijf Wit
teveen en Bos uit Deventer gevraagd 
is in verband met het 'niet-militai
re' gedeelte van Woensdrecht. 

"Sommigen voelden zich hogelijk bela
zerd" zegt Bart van Kleunen, die bij 
het Deventer bedrijf werkt. "Twee 
kollega's hadden door geruchten zelf 
de direktie gevraagd of het waar was. 
Dat werd toen ontkend." Ook de onder
nemingsraad wist er het fijne niet 
van. Waarnemend voorzitter van de 
raad, C.Oonk: "Die v·ragen ontstonden 
uit geruchten. De direktie heeft zelf 
geen duidelijkheid gebracht." Feiten 
zijn slechts aan het licht gekomen 
onder druk van de arbeiders en van 
het kollege van B en W van de gemeen
te Deventer. 

Uit Heerenveen krijgen we twee opmerke 
lijke akties door. De gemeenteraad van 
Heerenveen heeft in haar nota 'Vrede 
en veiligheid" de gemeente kernwapen
vrij verklaard. Het plaatselijke vre
desaktiekomitee is daarop ingesprong
en. Zij biedt de raad vredesvlaggen 
aan, met het verzoek meerdere exempla
ren te kopen en elke vrijdag en in de 
aktieweek te vlaggen. 

Friese vredesaktiegroepen hebben vrij
dag 13 april gepraat over het opzetten 
van een vredeskamp in Havelte, nabij 
de kernwapenbasis. Plannen zijn er ge
maakt om zodra het parlemen·t besluit 
tot plaatsing een vredeskamp op te 
zetten. 

In het plaatselijke aktiecentrum zal 
als afsluiting van de aktieweek in 
mei een manifestatie plaatsvinden: 
BOMMEN VOOR BROOD. Be!üapening is ste
len van cmnen, hier en in dederode 7.c1e
roeld. "We hebben voor een afsluiting 
in Heerenveen gekozen", zegt Louis, 
"omdàt veel mensen die van een uitke
ring moeten leven demonstraties en 
akties buiten de sta~ financieel 
niet meer op kunnen brengen". 
Het vredesaktiekomitee organiseert dit 
samen met de wereldwinkel en het uit
keringsfrorit. "In oktober vorig jaar 
heeft Lubbers, samen met een paar hon
derd prominente CDA-ers Heerenveen be
zocht. Wij hebben toen gezamelijk een 
tegen-manifestatie georganiseert, wel
ke ook in het teken stond van korting
en lonen en uitke.ringen. In de aktie
week willen we er weer aandacht aan 
besteden. De avond zal in het teken 
staan van bewapening, bezuinigingen 
en armoede hier en in de derde wereld. 
TEGEN KRUISRAKET , 1 JULI PAKKET EN 
SOLIDAIR MET ONDERDRUKTEN IN DE DERDE 

'R 

Nu heeft de direktie laten weten, dat 
zij-gewetensbezwaarden niet zal ver
plichten om mee te werken aan het 
projekt. "Dat heeft geen enkele waar
de" meent Yland, een andere arbeider 
bij Witteveen en Bos. En Bart van 
KLeunen voelt zich voor het blok ge
steld: "Als ik nu bij zo'n bedrijf 

_kon gaan werken, zou ik het niet 
doen." Het kollege vanBen W 
schreef een afwijzende brief. "Wij 
keuren het door U in dit verband ge
voerde beleid dan ook ten stelligste 
van de hand." 

Ook in Zaanstad wordt een kandidaat
bouwbedrijf onder druk gezet. Wet
houder Wim Nieuwenhuyse van Openbare 
Werken heeft Volker Stevin gedreigd 
met een boycot, mocht het bedrijf in 
zee gaan met Defensie. Zijn stand
punt wordt echter (nog) niet onder
schreven door B en W van de stad. 

MET NAME DE WAAKZAAMHEID EN PRINCI
PIÉLE OPSTELLING VAN DE ARBEIDERS IN 
DEVENTER KUNNEN ALS VOORBEELD VOOR 
ANDEREN DIENENJ MOCHT JE HOE DAN OOK 
HET VERMOEDEN HEBBEN DAT JE BEDRIJF 
IN AANMERKING KOMT EEN WOENSDRECHT
OPDRACHT IN DE WACHT TE SLEPEN, -
PROBEER DE DIREKTIE DAN TE DWINGEN 
ZICH UIT TE SPREKEN TEGEN WERKZAAM
HEDEN IN WOENSDRECHT! 

SOESTERBERG OMSINGELD. 

Op 12 mei zal voor midden-nederland 
als afsluiting van de aktieweek in 
mei en enige amerikaanse militaire 
basis omsingeld worden door duizenden 
vredesaKtivisten. De omsingeling zal 
strikt geweldloos verlopen. 
Om 13.00 uur is het verzamelen, dan 
gaat er een voor-manifestatie van 
start. Vanaf 1145 zal de omsingeling 
plaatsvinden, om op 15.00 uur tot 
een hoogtepunt te komen. 16.00 uur 
precies vindt de eindmanifestatie 
plaats met o.a. Mient Jan Faber, 
Ien van de Heuvel en Cees Schelling. 
Voor de omsingeling zijn er drie 
verzamelpunten: 
1. PALTSERWEG, voor Amersfoort, Gooi 

en Veluwe. 
2. BATENBURGERWEG, voor Zeist e.o. 
3. HERTENLAAN, voor Utrecht. 

Voor meer informatie Bert Rijpert, 
tel o33 - 62 15 63, of de Raadskeld
er, 030 - 31 62 2Y. 

Verder volgt hieronder een lijstje 
van vestigingen van Stevin, - een 
bedrijf dat waarschijnlijk door De
fensie benaderd is in verband met 
Woensdrecht. De INFOP~.tATIEDIENST 
van de Vredesaktiekrant vraagt men
sen om namen en adressen van andere 
Woensdrecht-bouwers door te geven 
(tel: .020 - 168884). 

Stevin Construction BV 
Velserweg 10 
Beverwijk (02510-29010) 

Koninklijke Wegenbouw Stevin BV 
Beneluxlaan 9 
Utrecht (030 - 940341) 

Stevin Utiliteits- en Woningbouw 
Deltstraat 35 
Den Haag (070·- 469219) 

Stevin Regio Noord 
Oosterhaven 9 
Groningen (050 - 183155) 

Z!JH lt~(f.ITEil J.IANP 
WEET I'IIET wAT ~!JIW t.IWt:fl otJET 1 
al&a ... H!J WAST Z 'IJ lfANO!Ji 

u1 ~scttut.O ••• 

OPROEP. Internationale 
Op 19 mei zal de Internationale•ge
weldloze mars tegen militarisme een 
open dag organisren in de Kargador, 
Utrecht, Oude Gracht 36, om 10.00 
uur. 
De dag staat in het teken van infor
matie over de internationale geweld
loze mars, de akties tegen de elek
troniese wapenbeurs in Brussel, sept. 
'83. Ook zullen nieuwe plannen be~ 
sproken worden: akties tegen de snel
le kweekreactor in Malville en aktie 
teg.en de NATo-oefeningen in het duit
se Fulda-dal (zie elders in de 
krant). 
Voor meer informatie: 
Rens, 076 -· 14 07 60, 
Karen, 033 - 75 35 20. 

EEN EINDJE OM Mars 
Op 7 apriL zijn een drietaL mensen 
(en hond "jochie") vanuit COMISO 
vertrokken om 2.500 kilometer te 

voet af te Leggen. Met deze tocht, 
die ongeveer 4 maanden duUI't en ein
digt in WOENSDRECHT, 7.c1iLLen zij pro
testeroen tegen de mogelijke komst 
van kruisraketten in Nederland. On
derolc1eg zullen zij pLaatseLijke vre
desaktiegroepen bezoeken. 
Iedereen die een eindje mee 7.c1iL Lo
pen kan kontakt opnemen met Rampen
plan. . Postbus 780, Sittard, 
teL.: 04490-24803. 
Financiële ondersteuning (een cent 
per kilometer) op giro 4400623, tnv. 
F.Kat, Nijmegen. 



HANDZAME MEDEDELINGEN 

dinsdag nee-dag 
Vanaf 8 mei zal iedere dinsdag op 
het Binnenhof-een vrouwenwacht ge
organiseerd worden, van 12,00 tot 
15.00 uur. 
Er is·een schema gemaakt tot ·en met 
12 juni: 
8 mei - Groningen, Friesland, Drent 

he. 
15 mei - Overijssel, Gelderland. 
22 Mei - Utrecht. 
29 mei - Noord-Holland. 

8 

/~ 

~ 
vredeskamp 

STICHTING VREDESKAMPEU DRENTHE ORGA
SEERT DIT JAAR HAAR VIERDE VREDES
KAMP. DITMAAL BIJ ELP, OP HI:.'T GROEP• 
ENKAMPEERTERREIN UTERINGSKAMP. VAN 
30 JID~I T/M ( JULI. KOSTEN 75 P.P. 
KINDEREN 25, 
VOOR MEER INFORMATIE: 05989-983. 

5 jun - Zuid-Holland. 
12 jun - Zeeland, Noord-Braban~, 

burg. 
Lim 

Indien nodig,wordt v~Ja~~~ juni 
met hetzelfde s'chema <fPDJ.<e\lllll\ begon-

_ wer!kongres 
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atoomvrijstaat 

en; er is in
tussen veel geld uitgegeven aan 
drukwerk, publiciteit,stichtings
kosten; etc •• 
Er wordt nu daadwerkelijk gezocht 
naar een aan te kopen stuk land.Ook 
zal er binnenkort een grote publici
teitskampagne gestart worden. 
Op 16 juni a.s. is de eerste offi
ciële jaarvergadering van de stich
ting Atoomvrijstaat. Om zoveel moge
lijk ideeën van andere Atoomvrij
staatburgeressen en burgers door te 
laten spelen, houden we een lande
lijke bijeenkomst op: 

26mei 
SSR 
Bemuurde.weert Westzijde 3 
Utrecht 

Tijdens deze bijeenkomst zal o.a. 
een voorlopig huishoudelijk regle
ment worden opgesteld. Tevens zal 
geprobeerd worden een landelijk 
netwerk op te zetten, teneinde re
gionaal bekendheid te geven aan 
Atoomvrijstaat. 
NEEM JE ATOOMVRIJSTAATPASPOORT MEE 
Het paspoort zal dienen als stemc 
kaart, als het nodig blijkt te zijn 
om te steDDD.en. 

Voor meer informatie: 
Wim 
Gerda 

motorkruistocht 
op zondag 27 mei zullen in allerlei 
plaatsen moto!'rijders/st~rs die te
gen de wapen~edloop zijn, zich Ve!'za
melen op een manifestatiete!'rein e!'
gens 'in West-Brabant. GezarnenU,jk 
zullen ze naar Woensdrecht rijden. 
De initiatiefnemers/sters ~illen 
met deze aktie,naast bestaande vor

men van Ve!'zet, nog eens duidelijk 
maken dat de toenemende bewapening 
een halt toegeroepen moet wo!'den. 
De kruisraketten mogen niet in Ne
derland ~orden geplaatst! 
Voo!' meer informatie: sekr. Postbus 
179,· 4190 CD Gelde!'malsen, tel. 

t unstenaars 
NOG EEN KRUISTOCHT 

KUNSTENAARS in Amsterdam en omge
ving zullen op vrijdag 11 mei in 
Amsterdam een inmens groot kruis 
leggen tegen de dreigende plaat
sing van kruisraketten en de wa
penwedloop. 
Hee doel is, om in Amsterdam van
uit vier windstreken naar het cen
trum te trekken (vanuit Noord, 
Zuid, Oost. en West naar het Museum 
plein) • Op het kruispunt zal dan 
een manifestatie gehouden worden. 
De vierledige route zal. bestaan 
uit muur, straat en bordschilde
ringen ,beelden, affiches, muziek, 
voordracheen, performances etc. 

Kosten zullen tussen de vijf en 
tien gulden liggen. 

info-dag 
oproep aan alLe anti-kernenergie en 
kernwapengroepen. 

op 26 mei vindt er in Ut"l'echt een 
info"l'matie-dag plaats. Een aantal 
gpoepen zulLen el' zeker' aan~ezig zijn 
zoals: STROHALM (LandeLijke atoom-

. stroom aktie), ATOOMVRIJSTAAT, INTER 
NATIONAAL VREDESAKTIEDORP (aanvang 
juli '84 Woensdrecht) en ANTI-KERN

ENERGIEGROEPEN (KALKAR AKTIE GROEPEN 
gpoepen, die ziàh bezig houden met 
Doel en Lingen en de 3 of 4 nieu~e 
kePnenergiecent"l'ales in Nederland). 
Het doel van deze aktie is dus naast 
het uit~isselen van praktiese info"l'
matie ook te p"l'aten 
over het afstemmen van aktiviteiten, 
akties, uitzoe~e"l'k etc. 
Groepen die ook hun eigen vergade
Ping ~iUen plannen op 26 mei in 
utrecht kunnen kontakt opnemen met : 
Be"l'nadette of Henk: 
of Wim: 

SSR, BemuUPde Wee"l't, Westzijde 3. 
Aktie St"l'ohalm, Oude GPacht 42. 
AGENDA: 
10.00 uUr' -plenaire vepgadering 
13.00 uur- vergadePing pel' g"l'oep, 

~aa"l'bij "buitenstaande"l's 
welkom zijn 

15.30 uur'- pLenair, afstemmen van 
aktiviteiten 

16.30 uur'- afsluiting. 

wereldwijs 
De Kursus WERELDWIJS is bedoeld voor 
iedereen die belangstelling heeft 
voor de derde wereld en deze belang
stelling verder wil uitdiepen. De 
kursus zal in sept van start gaan. 
Eens per twee weken, kosten 100~per 
jaar. De kosten mogen echter geen 
belemmering vormen aan de kursus mee 
te doen. 
Meer informatie en aanmelding bij 
Hans Snoek, 1 e .Oosterparkstraat .14 
Amsterdam, 

volkei 
Een vredeskamp is een permanente 
vorm van aktie. Leven op een vredes 
kamp is behalve effektief en inspi
rerend ook behoorlijk zwaar. Zeker 
als je met een klein groepje bent: 
De dagelijkse konfrontatie met het 
militaire geweld, de beslommerin• 
gen om het kamp draaiende te hou 
den, maar vooral de talloze intimi 
daties waar je aan bloot staat, zo 
wel van militairen als van de 
plaatselijke bevolking. Luid toe
terende, brallende kerels die voor 
bij rijden. Kerels die, veelal 
dronken, met.agg s praat het 
kamp op kom it 

aan
ze na een-

werkmap 
Ke"l'k en VPede heeft begin april de 
werkmap "BUPgePlijke Ongehoorzaam
heid" uitgebPacht. De map biedt pPak 
tiese mogelijkheden om met bu"l'ger
Lijke ongehoopzaamheid aan de sLag 
te gaan. Voor iede"l'e V"l'edesaktie
gpoep een goede tip • 
Onde"l'tussen heeft een gpoep leden va 
van Kerk en Vrede de mogelijke werk
VO"l'men, die uitvoePig beschre 
ven zijn, uitgep"l'obee"l'd. GPoepen die 
een be"!'oep ~iUen doen op begelei
ding kunnen sch"l'ijven naar' Kerk en 
Vrede, Utrechtse weg 159, J818 ED 
Ame"l'sfoo"l't. 
De ~e"l'kmap kost f 7.55 (5.25 en 2.30 
po"l'to). 

machtige arm 
Vrijheidsjournaal: ONZE MACHTIGE-ARM. 

"GANS HET RADARWERK STAAT STIL ALS 
ONZE MACHTIGE ARM DAT WIL". 
Het nieuwe Vrijheidsjournaal drukt 
in deze titel haar wens uit dat de 
werkonderbreking van 10 mei een da
verend sUkses wordt en gevolgd zal 
gaan worden door verdere akties in 
bedrijven. Om aan de levensgevaar
lijke ontwikkeling een halt toe te 
roepen zijn verdergaande akties no
dig, 

In deze Vrijheidsjournaal: 
-woensdrecht in aktie, 
-Interview met Mient Jan Faber en 
Jaap van der Linde (vakbondbestuur
der), 

-Gevangen vredesstrijders/sters in 
de DDR, 

-Teksten en beelden over de 'NATO 
die ons verdedigd' en over de toe
kömst die we zelf moeten bèpalen. 

VOOR MEER INFORMATIE: Cineclub Vrij 
heidsfilms, 020 - 250045, Postbus 
1626, 1000 BP Amsterdam. 



van heksennacht . tot internationale 
vrouwendag voor ontwapening 

19mei - 24mei 

tègen militarisme en 
ekonomiese uitbuiting 

ORGANISEER 'N AKTIE IN JE STAD, BUURT, ETC. 

· 26 mei: landelyke afsluiting in volkel2 uuR 
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PICKNICK 
Op 1 april is door mensen uit bet 
hele land zowe~ op de vliegbasis in 
Woensdrecht als in Volkel gepick
nickt. De reaktie van de autorite.it
en was op beide plekken verschillend 
In Woensdrecht werden de piçhnick
(st)ers door marechaussee en mili
tairen tot enkele malen toe weer 
öuiten de hekken gebracht . 
In Volkel werden alle 18 vrouwen 
gearresteerd en pas na enkele uren 
en registratie weer vrijgelaten. 

Ligt dit verschil in reaktie aan het 
feit dat er in Woesdrecht tegen de 
300 picknick(st)ers waren en in Vol
kel slechts 18 ? Of voelen de mili
tairen in Volkel zich kwetsbaarder? 
Volkel is een van de belangrijkste 
vliegbases in Nederland en er lig
gen sinds 1959 al kernwapend opge
slagen. Of was het omdat het in Vol
kel een aktie van alleen vrouwen wa.s 
en de militairen daarmee kans zagen 
hun door het militaire systeem aan
gewakkerde overheersingadrang over 
vrouwen te kunnen botviere~? 
Of misschien is het ook te wijten 
aan persoonlijke verschillen tussen 
overhel.dsdienaars, of aan een kombi
natie van dit alles. 

Hieronder volgt een verslag van de 
vrouwen picknick in Volkel waarin 
duidelijk wordt hoe autoriteiten. 
reageren op aktievoersters 

Zondag 1 april, 1 uur 's middags, 
Volkel . Op het kamp wordt onder 
vrolijk gelach de picknickmand inge
pakt . " Niet te veeL meenemen want 
ze nemen toch a l les in beslag. 
Laat die .kaas maar hier, anders 
zitten zij daar vanavond van te 
smullen." Even later vertrekt een 
groep van 15 vrouwen en 3 beren per 
auto naar de startbaan van de basis. 
We stappe.n over het prikkeldraad, 
lopen een eindje de basis op en 
statlen onze spullen u i t; de pick
nick kan beginnen. 

Na een minuut of 10 krijgen we al 
bezoek van 2 luchtmachtsoldaten in 
een busje. Of we weg willen gaan . 
Weg? We zitten net. Willen zij niet 
weggaan? Dit is een vrouwenpicknick. 
Even later komen er nog een paar 
busjes en een legervrachtwagen aan
scheuren. Eén van de busje.s rijdt de 
akrobates bijna van haar sokken. 
We haken qnze armen in elkaar en 
zingen. Opperwachtmeester van der 
AA die zich overigens pas veel later 
aan ons zal voorstellen, schreeuwt 
ons toe dat als we niet gauw op
donderen, hij ons wel zal grijpen. 
We zinge.n door. "Pak ze", roept hij 
tegen de rest . Onmiddelijk worden we 
één voor één gegrepen en in de 

GEENPLAATSING VAN KRUISRAKETTEN 
KERNWAPENS DE WERELD UIT 
onze strijd zal niet alleen ge
richt zijn tegen de Jtruisraketten, 
maar tegen het hele militaire sy
steem. 

DEFENSIEUITGAVEN DRASTIES OHLAAG. 
Een van de redenen waarom veel vrou
wen niet betaald worden voor hun 
werkzijn de enorme uitgaven voor de 
instandhouding van bet miliataire 
apparaat. Veel vrouwen zijn f1.1r 
nancieel afhankelijk van een man. 
Afhankelijkheid maakt onmondig. zo 
komt er nooit een eind aan vrouwen
onderdrukking. 

EKONOHIESE ZELFST~IGHEID VOOR VROU-
WEN. 
Het willen behouden en vergroten van 
macht ten koste van anderen ligt ten 
grondslag aan de huidige maatschappe
lijke verhoudingen . De strijd tegen 

IN VOLKEL 
vrach~agen gesmeten onder begelei
dend geschreeuw van soldaten en 
marechaussee. Niemand verzet zich 
aktief maar er wordt met ons gegooid 
alsof we voetballen zijn . 
De hoofdkamnisaris, "opper" noemt 
hij zich, geeft een voor beel d van 
sadisme en bruut geweld aan de 
anderen. We worden naar een nabijge
l egen marechaussee kazerne gebracht 
en opgesloten in een loods~ onder 
bewaking van 2 soldaten.. We vervelen 
ons geen moment. We zingen, doen 
spelletjes, akrobatiek. Na 1 1/2 uu.r 
komt de "opper" en brult dat we één 
voor één mee moeten voor ondervrag
ing, vingerafdukken en fotos, "Omdat 
jull ie aktivi sten toch nooit je naam 
willen geTen." We. protesteren; zon
der bevel tot in hechtenis nemen 
mogen er geen fotos gemaakt worden. 
Geeft niet zegt de man. Voor Volkel 
en Woensdrecht gelden speciale 
richlijnen. (Is dat wel zo en kan 
dat zomaar?) 

Eén voor één worden we nu wegge
bracht. Eerst naar van de ~ i n 
funktie van hulpofficier van justi
tie. Rij forceert zijn st.embanden 
stevig in een poging ons te intimi
deren. Daarna naar de fotograaf. 
Eén van de v r ouwen schrijft hier
over: 

De .. opper" stelt zich voor, nç:>emt 
z 'n rang en vertel t me dát we e en 
strafbaar feit hebben gepl eegd. 
Dat we er deze keer nog goed vanaf 
komen. De volgenqe keer .zouden we 
een proces krijgen en zou het kamp 
tevens opgedoekt worden. Als i k 
hem zeg dat ik het scl\andelijk 
vind zoal s hij tegen ons is op
getreden met al dat gewel d, vliegt 
hij me vanaf z ' n buro bijna aan 
van woède . We pleegden een ern
stig misdrl.jf, brul t hij me toe en 
omdat we ons zo misdadig opstel den 
moesten bij en z'n mannen wel 
·flink optreden • • • Naar een volgen
de kamer voor vingerafdrukken. Die 
lukken niet zo best. M'n hand 
wordt vast gepakt, maar m'n vinger 
veegt en wipt naar boven. Vinger
afdruk misl ukt , wat jammer nou. 
Het verhoor speel t zich verder in 
s~ilte af en hij noteert precies 
wat hij aan me ziet. 

Vanwaar deze aktie? 
De ru1.mte die besteed wordt om 
moordtuig op te slaan is slecht 
bestede ruimte en geld dat voor 
moordtuig wordt uitgegeven is 
slecht besteed geld. Bovend1.en was 
de p1.cknic1t bedoeld als solidari
teitsgebaar met ·het vredesaktie
kamp Woensdrecht en met het vrou
wenvredeskamp in Greenham Common, 
dat de dag daarop ontruimd zou 
, ... orden. Omdat ons over leger en 
bewapening altijd sprookjes worden 
verteld bevonden zich in het gezel~ 
schap 3 beren en Roodkapje en haar 
grootmoeder. 
De mate van aggressie waarop op 
onze picknick gereageerd werd zei 
voor de zoveel ste keer weer meer 
over het leger dan we zelf hadden 
kunnen verzinnen. 

VERZETSWEEK 
het miliatire systeem zal daarom een 
strijd moeten zijn tegen de onrecht
vaardige verhoudingen. Verhoudingen 
waarbij vrouwen tweederangs burqers 
zijn en een groot deel van de wereld 
bevolking van de honger krepeert. 

OPHEFFING VAN MACBTSONGELiaKHEID. 
Vrouwen h.ebben nog weinig ekonomie
se e.n politieke macht . We zullen om 
de beperkte macht die we hebben moet
en gebruiken . 

Terwijl de defensie- uitgaven de 15 
miljard naderen wordt er nog meer 
bezuinigd op lonen en uitkeringen. 
Ieder jaar zullen de uitgaven voor 
neerl ands· defensie met 3% stijgen. 
Dat, terwijl duizenden met procenten 
tegelijk moe'ten inleveren. oè af
braak-pol itiek treft vooral vrouwen. 

Uitker.ingen gaan steeds verder om
laag , waardoor veel vrouwen , met 
name zwarte vrouwen en die met kin
deren, ver onder het geldende mini
mum moeten leven. 

Dat hier fel tegen geprotesteerd 
wÖrdt is meer dan tereéht. Het is 
bittere noodzaak. Ondanks de vele 
(vrouwen) akties van de laatste 
tojden, blijft het heren- kabinet 
Lubbers hardleers. Over de plaats
ing van kruisraketten wordt over on
ze hoofden beslist . BeZUinigingen 
gaan door!. 

ORGANISEER DAAROM IN BUURT. SCHOOL 
BEDRIJF, DORP I STAD EEN AKTIE 
TEGEN DE DREIGENDE PLAATSING VAN 
KRUISRAKETTEN Etl HET VERKNIPTE BE
LEID VAN DIT KABINET. 

REENHAM 
COMMON 

LAATSTE NIEUWS GREENHAM COOMON 
maandagavond 16 april 
De sfeer is prima! Alle 6 kampen 
zijn er nog steeds. Het kamp bij . 
de hoofdpoort is zelfs uitgebreidt, 
ondanks de extra hekken die zijn 
neergezet. Er zijn nu 3 vuren. 
De nieuwste taktiek van de politie 
is nu om steeds lahgs te komen met 
brandblussers en de vuren te doven. 
Verder houden ze zich rustig. 
Er kàmen heel veel vrouwen langs 
die een paar dagen blijven. Veel 
van deze vrouwen ·komen voor het 
·eerst . 
Heel wat vrouwen van het kamp zijn 
naar Comiso, ter ondersteuning van 
de vrouwen die daar terecht moesten 
staan vorige week. 
Een proces tegen 12 vrouwen die bij 
de ontruimingen op 2 april waren ge
arresteerd is nietig verklaard om
dat de jury bevooroordeeld was. Een 
journaliste die een paar dagen op 
het kamp woonde heeft daar bewijzen 
voor aangedragen- Het proces wordt 
nu in juni opni~uw gevoerd. 

VROUWENVERZET 
Momenteel -worden akties voorbereid 
in ieder geval in Groningen,Utrecht, 
Wagen1ngen, Nijmegen, Amst erdam, De
venter en Haarlem. o.a. prikakt1es bij 
en een fietstocht l angs bedrijven die 
zich bezighouden met militaire produk
tie, akties tegen seksueel geweld en 
militarisme op heksennacht, het spin
nen van een web om het Britse konsu
laat, en verschillende manifest.aties. 
Op 24 mei gaan vrouwen over het hele 
land hun dagelijkse werkzaamheden 
staken. 
Let op aankondigingen op dit affiesje 
en in het VROUWENWEEKBLAD. Stuur daar 
ook je eigen plannen heen.Adres: 
Postbus 16825, A'dam, tel.020-275035 
Voor verdere info over akties in deze 
week: ' 
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VREDESSTRIJD ANDER AKSENT 
ZOLANG DE STRIJD VAN ZWARl'E MENSEN 
.IN NEDERLAND EN ELDERS IN DE WERELD 
NIET ERKEND WORDT DOOR DB WI'l"l'E VRE
DESBEWm~, ZAL DE WESTERSE VREDES
S~ EEN ZEER BEPERKTE BL.LJVBN. 
ZOLANG DE VREDESBEWEGING VOORNAMB
LIJK EEN WI'l"l'E BEWEGING BLIJFT I ZAL 
DEZE DE RACISTIESE VERHOUDINGEN IN 
ONZE MAATsCHAPPIJ BLIJVEN WEERSPIE
GELEN. 
HET WORDT BOOG TIJD DAT MEER WI'l"l'E 
MENSEN Z~CB GAAN VERDIEPEN IN BOE 
DE STRIJD VOOR VREDE IN NEDERLAND 
EEN STRL1D KAN WORDEN VOOR VREDE 
IN DE HELE WERELD 1 EN BOE.· DE STRIJD 
TEGEN RAciSME VE,RSTERKT KAN WORDEN. 

IN DE VORIGE VREDESAKT.IEKRANI' WERD 
EEN AANZET DAARl'OE GEGEIIEN N.A.V. 
EEN WEEKEND WAAR DOOR EEN AANTAL 
VROOWEN VREDESGROEPEN EN ANri-MILI
TARISTIESE VROUWENGROEPEN PLANNEN 
WERDEN GEMAAKT VOOR EEN AicriEWBEK. 
(ZIE ART. "HOE ZWART IS DE VRÊoESBE
WBGING") 
BIER EEN INTERVIEW MET GBARIETJE 
CBOENNI , PIE AJ.cr'IEF IS IN HET SURI
NAAMSE VROUWBNKOLLEKTIEF ASBANTr EN 
IN DE BEWEGING VAN SURINAAMS LINKS. 
ASHAN!'I IS EEN VAN DE ZWARTE VROOWEN
GROEPEN DIE HEBBEN lATEN WETEN 
DAT ZE GEINTERESSEERD WAREN IN DE 
UITKOMST VAN BO~EMD WEEKEND, 
WAAR ZE BELAAS NIET BIJ KONDEN ZIJN. 
VANDAAR DAT WE MET BEN KONTAKT HEB
BEN QPGENOMEN OM TE PRATEN OVER BOE 
ZLJ TEGEN DE WrrrE VREDESBEWEGING 
AAN!<IJI(EN EN BOE DE VREDESSTRIJD VAN 
ZWARI'E MENSEN IS. 

WAT IS JULLIE BETROKKENHEID BIJ DE 
NEDERLANDSE VRE;DESBEWEGING? 

'~'ls je kijkt naar de demonstra
tie twee jaar geLeden in Amsterdam 
ws het zo dat el' heeL IJ)einig Su:r>i
namer8 of überhaupt Zl.claZ'te mensen 
aamvezig l.ti<U'en. We hadden zeLf met 
Aahanti zo'n 2~ mensen kunnen mobi
Lisel'en. Het teek net of de vredes~ 
atl'ijd voor zl.ti<U'te mensen zo'n ver
van-:mi:jn-bed sho!J) r.la8, IJ)8et je IJ)el. 
Ze zagen de urgentie daarvan niet in 
•• • dus IJ)8 û1al'en aLlang blij dat er 
zoveel vrouwen gekomen l.ti<U'en. Heet 
veeL pl'opaganda hadden IJ)8 gemaakt. 
pamfLetjes uitgedeeLd op de markt;" 

"In de afgetopèn tijd is het toch 
IJ)e'l heet hard gegaan, als je ziet 
dat binnen 2 jaap tijd ~00 mensen o.p 
4e been l.ti<U'en. De 8e!J)8ging van Su:r>i
naama Links heeft in het Komitee 
Kruisl'aketten Nee in Den Haag meege
IJ)erkt en heeft veet mensen gemobiLi
seerd. We hebben bandjes gemaakt met 
aarnami en sranantongo (hun eigen 
taLen) om mensen op te roepen, we 
hebben een info avond geol'ganiseel'd 
en mensen hebben gehoLpen met het ma
ken van spandoeken. Op 2 podia in 
Den Haag hebben we een pl'Ogramma 
vool' zl.ti<U'te mensen gebl'acht. Maar 
goed, het is nog in een heet pl'iL 
stadium." 

''flat IJ)e toch IJ)8t missen in de Vl'e
deabe!J)eging is dat el' bijna geen hel'. 
kenning is. Mensen moeten el' iets 
tla1J zichzeLf in hel'kennen "'it je ze 
aktivel'en. Maar zoaLs het er nu uit 
ziet is de Vl'edesbeweging el'g IJ)it. 
De laatste tijd IJ)Ordt er "'et IJ)at aan
dacht beateed aan de pl'oblematiek in 
de Del'de WereLd. maar i n het begin 
ws aHes gekonsentreerd rond Eu:r>o
pa, geen nieuwe kernz.Japens in Europa 
en een del'de IJ)ereLdool'tog vool'komèn, 
tel'IJ)ij~ er vel'domme elke dag mensen 
stel'Ven in de derde wereLd, IJ)eet 
je." 

"Wij zl.ti<U'te mensen moeten de Vl'e
deastl'ijd een andel' akaent hetpen 
geven. We hadden t!J)8e jaar ge 'leden 
de teus 'Geen nieuwe kel'n!J)apens in 
Eul'opa, ook niet in Afrika, Zuid-Ame
l'ika of Azië' . Zoveel ool'Logen wor
den el' gevoel'd ovel'aL, of dat nou 
bu:r>gerool'togen zijn of Landen onder 
e~kaar. Kijk maar naar de beetden op 
TV of IJ)at er in de kranten staat 
iede't'e dag. 11 

"Ik denk dat je dat sool't dingen 
ook moet oppakken, met de vl'edesbe
IJ)eging in die tanden kontakt zoeken, 
info uit"'isseten. A1.s je de Ameri
kaanse agressie aan de kaak steLt, 
dat is "'et degeLijk ook Vl'edesatl'ijd 
Dat zou je ook moeten oppakken, wat 
el' in E.t Sa~vador en Nicaragua ge
beu:r>t. 11 

"Met de invat in Grenada hebben 
IJ)e de demonstratie die middag hetpen 
organiael'en. Ging in een mum van 
tijd, te gek zoats ze dat deden. Op 
29 oktober hebben we met een Grenada 
spandoek ge topen. " 

"Bovendien is het ook nog zo dat 
z!J)al'te mensen hun handen voL heb
ben aan andel'e dingen. Ook de hele 
anti-l'aCistieae strijd, daar ben je 
dag en nacht mee bezig, en dan Lijkt 
het zo aLsof de Vl'edesstrijd geen 
pl'ioriteit ia. maar je hebt een be
pel'kte dosis energie die je toch 
moet vel'de ten. 11 

"Wij hebben de fiLosofie dat je 
in deze samenLeving IJ)aal' racisme 
at eed~ opentijkel' !Jol'dt . je enel'gie 
in de eerste plaats in de eigen ge
meenschap moet stoppen, om die in 
iedel' gevat IJ)at be!J)U8tel' te maken. 
Dat is IJ)aar IJ)e nu mee bezig zijn. 

"We hebben bijvoorbeeLd gezegd: 
binnen onze ·gemeenschap zijn zoveeL 
struktu:r>en, eigen'liJ"k is het zo dat 
de organisatiegraad van de zwarte 
gemeenschap heeL · erg hoog is. Je 
mel'kt el' weinig van. Maar a ta je 
naar de sociaLe klubs kijkt: sport
verenigingen, kuttu:r>ele vel'enigingen 
wouwengroepen, muziekverenigingen, 
dansvel'enigingen met etectric boogie 
en weet ik veeL. Ontzettend veet 
kteine organisaties zijn er. Je zou 
moeten pl'obel'en binnen die bestaande 
Ol'ganisatiea het thema anti-racisme 
tel' spl'ake te bl'engen in pLaats van 
steeds IJ)eel' nieuwe groepen tegen l'a
ciame op te richten. Dat heeft niet 
zoveeL zin." 

"We zijn bezig een net!J)erk op te 
setten van z!J)al'te groepen zodat zo 
snel mogetijk mensen geinobiUseel'd 
kunnen IJ)Ol'den. nog dezeLfde dag dat 
er iets moet gebeUl'en. We hebben ook 
gedacht aan zetfverdedigingskomitees 
om het zetfvel'trouwen te vel'groten. 
Ons komitee is van plan op 18 augus
tus een manifestatieldemonstl'atie te 
Ol'ganiaeren in vel'band met de dood 
van Ke~in op 20/21 augustus vol'ig 
jaar. We "'itten ook feesten en her
denkingen - zoats de afschaffing van 
de stavel'nij in Suriname, 1 juLi 
1863 - in het teken van anti-racisme 
aetten. Ook "'itten "'e met "'itte gro~ 
pen om de tafel gaan zitten om te 
kijken hoe zij de strijd kunnen on
dersteunen, want met de kteine z!J)al'
te gemeenschap kun je niet atles 
doen. Daarbij denken we met name aan 
de Vl'edesbeweging." 

AAN WELKE VOORWAAROBM ZOU DE VRE
DESBEWEGING MOETEN VOLDOEN WILLEN 
JULLIE GOED KUNNEN SAMENWERKEN? 

"In de eerste pLaats dat ze de 
anti-l'acisme strijd zouden moeten 
oppakken. Het is "'eL . heet mooi. die 
wedesstl'ijd, maar a'Ls het in· je 
eigen Land. je eigen bUW't en je 
eigen stl'aat niet goed gaat ben je 
ook nergens. Weet je, het l'acisme 
IJ)Ol'dt met de dag el'gel' en opentiJ"ker 
en IJ)redel'. Wit je de stl'ijd voeren 
op een. bl'edel' v1.ak dan moet je h.et 
Liefst dicht bij huis beginnen. " 

"El' zit nog heeL IJ)at scheef in de 
positie van Vl'ouwen en ZIJ)al'te mensen 
Daar moet je binnen eigen geLedel'en 
aandacht aan besteden. En • •• de el'Va
ring Ligt er.> eigentijk met andel'e 
IJ)itte gro.epen IJ)aar zl.ti<U'te groepen 
aan deetgenomen hebben. Die verteL
Len dat je eigenLijk hetemaaL niet 
sel'ieus IJOl'dt genomen en dat er IJ)ei
nig aandacht wol'dt besteed aan je 
eigen pl'obtemen. Witte mensen hoeven 
echt niet voor ZIJ)al'te mensen aLLel'
Lei aktiviteiten te ol'ganisel'en om 
hun bewust te maken, dat doen wij 
zeLf IJ)e'/,, Maal' die hete superiol'i
teitsgedachte en -houding die is ook 
niet uit de tucht komen vaLLen. Die 
heb je van kinds af aan ge teel'd en 
die za'L je af moeten Leren, ook at 
kost het nog zoveeL moeite." 

"Vl'oegel' hadden IJ)e ook het idee 
dat wouwen niet racistiea zijn, die 
zijn toch zeLf een onderdrukte groe~ 
maar daar zijn IJ)e IJ)87, op teruggeko
men. Of je nu man of Vl'OUW bent, je 
kr>ijgt dezetfde sociaLisatie aLs je 
IJ)it bent . Je teest dezeLfde Kuifje 
of Sjors-en-Sjimmie boeken en je 
ziet dezeLfde Tal'zan fitms . Zo IJ)el'kt 
het toch? 

~Ats dat punt van die supel'iol'i~ 
teit sel'ieus IJ)Ol'dt aangepakt denk ik 
dat dat at een heeL grote ingang ie. 
om samen veet dingen te doen. Pas 
aLs "'ij daarin gekend IJ)Orden· ata ge
Ujk!J)aardige partnel'. Dat weet je 
ook wet uit de vrouwenbe!J)eging. Vrou 
IJ)en wilten ook graag met mannen sa
m8n!J)el'ken, maar pas aLs je el'kend 
IJ)Ordt als getij~dig. AL die Lij
nen kun je dool'tl'ekken." 

INTERVIEW 

"Het is een ~estie van inLeveren 
van groepen in de sqmenteving. Men
sen die eigentijk jal'entang hebben 
mogen heel'aen ovel' zl.ti<U'te mensen. 
Het Westen heeft jarentang mogen 
heel'sen en dat doen ze nog steeds 
over de hete derde wereLd." 

HEB JE KONKRETE IDEEEN OVER HOE WE 
DE ANTI-RACISME STRIJD EN DE VREDES
STRIJD KUNNEN VERBINDEN? 

BijvoorbeeLd het feit dat el' IJ)ei
nig konkl'ete Vel'bindingen IJ)Orden ge
Legd met de positie van mensen in de 
Del'de Wel'etd. En ats dat gebeUl't IJ)Ol'
den ze. aLteen maal' afgeschitderd aLs 
zieLige· mensen. BetemaaL geen ~Jaar
digheid, heLemaal geen respekt vool' 
IJ)at mensen doen, tel'WijL ze daar> 
echt keihard bezig zijn. 11 

"Een andel' punt ia dat er 600 dui
zend zl.ti<U'te mensen in Nederland zijn 
Dat is best een heel pel'centage, dus 
IJ)i,7,7,en we ook gekend IJ)Ol'den. We zou
den herkenning moeten hebben, in af
fiches bijvool'beeLd. A'La je affiches 
maakt - zet el' iets van zwal'te men
sen in. ALs je een manifestatie or
ganiseert en el' ia een podium om te 
spreken, geef de zwarte gemeenschap 
ook een kans om daal' een IJ)oordje te 
doen. 11 

"Ook moet je andel'e symboLen ne
men ats je met zwarte mensen aamen
IJ)el'kt. De Dokwerkel' in Amstel'dam bij 
voorbeeLd heeft een speciaLe IJ)aa;r>de 
binnen de IJ)itte be!J)eging maar zegt 
veet zwarte mensen niks. ~ Mei wol'dt 
dool' een heet klein groepje z!J)arte 
mensen geviel'd. " 

ASHANTI órganiseert ontmoetingsavon
den en trainingen voor vrouwen. Het 
blad van de groep, • Ashanti • , komt 
eens per twee • aanden uit. Er is ook 
een theatermuziekgroep. 
De BEWEGING VAN SURINAAMS LINKS (BSL) 
houdt zich bezig met de ontwikkelin
gen in Sur..i.name en met de pos i tie 
van zwarte mensen hier, met· anti-ra
cisme strijd. Ze organiseren scholin• 
gen en geven een )u'ant uit. Uit een 
van hun scholingaweekenden is een 
landelijk anti-racisme komi tee ont
staan. V~rder zitten ze in een samen 
werkingaverband van anti-racisme ko
mitees dat~àktief is geweest rond de 
processen tegen de 10 Molukkers i _n 
Assen; en werken ze samen .et het 
platform van demokratiese buitenland
se organisaties in Amsterdam, dat on
der andere strijd voert tegen het ra 
cistiese overheidsbeleid ten aanzien 
van • minderheden' • 

An , Suus en Jenneke 



BUITENLAND 

DUITSLAND 
''The fir>st battle of the next war", 
zo heet een Amer>ikaans kinder>spe L 
dat voor een paar doLLar te koop is . 
De nukLeair>e onder>gang is binnen 5 
UUl' te haLen. Een speL, werkeLijk
heid echter' voor EUl'opa en in het 
bijzondero vooro DuitsLand. Door de 
stationel'ing van de nieuwe proecisie
wpens, kt'uisraketten, Pet'shings en 
de Patroiot en door intensivering van 
US miLitaire aktiviteiten, wordt 
DuitsLand, en met name Oost-Hessen, 
het potentiiJLe sLachtveLd van het 
eeroste uuro. 
In Midden en Oost-Hessen, het FULDA
DAL, Ligt het zwaar>tepunt van de US 
stroategen. Patttiotrakettenbases, de
pots van konventioneLe, chemische en 
nul<Leaire wapens schieten daar de 
grond uit . In de hoek F.l'ankfort-FuL
da zijn 50.000 AmeriJ:<anen getegerd. 
PL.annen om nog eens 30.000 soLdaten 
daar te pLaatsen, tiggen ktaal'. 
Tegen de miLitarisering van het daL 
FuLda komt een in feLheid toenemend 
verozet op gang. Milieu en vredesak
tivisten pLannen samen akties. Voor 
de komende herfst is de aktie "Manö
verbehindet'Ung und Mensahennets" in 
voorobereiding. 
Opzet is om een week Lang akties te-

SICILIE 

Op vrijdag 13 en zaterdag 14 april 
moesten twaalf. vrouwen voorkomen 
voor ~en rechtbank op Sicilië. Het 
was 't eerste proces op dit Ital1~ 
se eiland' waarin vrouwen voor het 
voeren van geweldloze aktie werden 
berecht. Ze werden aangeklaagd we
gens het blokkeren van de toegangs
poorten tot de. militaire basis Ma
gliocco, vorig jaar •aart. Magliocco 
is de grootste kruisrakettenbasis 
van Europa, waar uiteindelijk 112 
nieuwe kernraketten gestationeerd 
zullen worden, 

De twaalf vrouwen (een Italiaanse, 
twee Duitse, twee Ierse, vier Engel
se, een Deense eu twee Nederlandse 
vrouwen} werden na de arrestatie zes 
dagen vastgehouden. De bedoeling 
toen (in •aart '83} was 011 haar on
middellijk ook een proces te geven. 
Later werd daarvan afgezien , waar
schijnlijk ui. t angst voor pubHci
teit. In pla.ats daarvan werden de 
vrouwen gedeporteerd, met als reden 
'landloperij • (geen geld op zak!) . 
B.et geld was echter in banden van de 
gevangenisauthoriteiten. Deze zelfde 
truc werd later nog verscheidene ma
len gebruikt o• andere vredesakti 
visten het land uit te zetten . 
Bet werd de gedeporteerde vrouwen 
vrijwel onmogelijk gemaakt bet pro
ces voor te bereiden. Met de advoka
ten kon vooraf uitsluitend via de 
telefoon kontakt worden gehouden. 
Toch gingen de vrouwen terug voor 
het proces. ZO riskeerden zij 2 tot 
12 jaar gevangenisstraf, voigens 
een wet daterend uit de tijd van 
Musaolilli. 
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gen de miLitair'€ oefeningèn en de 
veroderogaande militarisering van de 
roegio te voeren. In die week zuLLen 
el' rond het oefengebied, ih de buurot 
van miLitaire bases in Oost-Hessen, 
vroedeskampen opgezet woroden. Vanuit 
deze kampen woroden gezame tijke, open 
bal'e en geheime akties gevoerd. 
Naast het daadwerkeLijk storen/ver
hinderen van de oefeningen door de
monstraties, bLokkades enz., zaL de 
nadruk Liggen op informatie naar de 
bevoLking. Daarom zuLLen de vredes
kampen in nauwe samenweroking met 
pLaatseLijke aktiek01TD11itees opgezet 
worden. 
Mocht in Oost-Hessen dit jaar geen 
miLitaire oefening pLaats vinden, 

wat zeer onwaarschijnt ijk Lijkt, dan 
is het aLternatief een totaaLblokka
de van de miLitaire intrastruktuur 
(munitie-depots, kernwapenbases, 
oefenterreinen, etc.) in het FuLda
daL. 
De aktie-week wordt af ges Loten op 
zaterdag met een mensenketting. Met 
de ketting zaL de miLitarisering van 
de regio zichtbaar woroden. 
Voo.r meer informatie: ABC Laden, 
Ohmstraase 2, 6400 FuLda. 

Met deze aktie hopen de vrouwen 
verder de aandacht te vestigen op 
~e aanwezigheid van de kruisraket
ten en het feit dat ze gerich.t 
staan op de zeer explosieve situa
tie in het Midden•Oosten. De komst 
van de raketten zal leiden tot mi
litarisering van het hele eiland 
en een nieuwe opbloei bewerkstel
ligen van de .maffia, die grote be
langen heeft bij de bouw van de ba
sis en de komst van 15 duizend Ame
rikanen. 

Tijdens het proces heeft een groep 
vredesaktiv~stes in Amsterdam een 
solidariteitsaktie geho~den bij het 
Italiaanse konsulaat. Ze eisten dat 
een telegram gestuurd zou worden· 
naar de rechter. Een groep vrouwen 
van Vrouwen voor Vrede heeft tege
lijkertijd dezelfd.e eisen gesteld 
aan de Italiaanse ambassadeur in 
Den Ba.ag. 
Inmiddels hebben we van onze bui
tenland-korrespondent in Italiê 
vernomen dat de vrouwen een voor
waardelijke straf hebben gekregen 
van twee weken of een geld-boete 
van 50 duizend lire (ongeveer dui
ze.nd gulden} . De vrouwe.n hebben de 
deportatie-eis niet kunnen terug
draaien, ze moeten Italië vóór de 
twintigste weer verlaten hebben om 
er nooit meer terug te keren. 

Dit zal de vredesaktivistes er 
echter niet van weerhouden de 
stTijd voort te zetten. Integen
deel, zij eisen onvoorwaardelijk 
dat er gestopt wordt met het arres
teren en deporteren van. vredesakti
vistes/en; dat aan de plaatsing 
van kruisraketten een halt wordt 
toegeroepen, en dat de· reeds ge
p l aatste worden teruggevlogen! Hun 
strijd gaat onverminderd door. 

mutlangen 
DUITSLAND, AKTIEKAMP 

In MUTLANGEN, daar waar de Pershings 
staan, .ie op 20 apr>iL een aktiekamp 
van start gegaan. Het kamp is voor 
onbepaaLde tijd. Het doeL is om et' 
een internationaaL gebeUl'en van te 
maken, geweZdL·oae aktie te voeren, 
wor>kshope en trainingen te houden. 
Kontaktadres: Friedenekamp, Forststro 
3, 7075 MutLangen, teZ. 

hunsrück 9 
DUITSLAND, VROUWENVERZETSKAMP 

In maart is de voorbereiding begon
nen van het tweede Vr>ouwenver>zets
kamp in HUNSRÜCx. Op 2 juLi zaL het 
kamp opgebouwd worden en het duUl't 
tot 31 augustus. 
Voor meer> informatie : F.l'auenwider
stand im Hunsrück, Elisabeth Domäne, 
6540 Simmern, tel. 

· ~'?J fRAUfN 
\t/IDllSTANDSCAttP 

BROOD I.P.V. KRUISRAKETTEN 

In MOLESWORTH, een "slapende" ba
sis l.n Engeland, heeft een groep 
vreCiesaktivisten een stuk land van 
de basis omgeploegd. Moles-worth is 
de tweede basis in Engeland waar de 
kruisraketten gestationeerd worden. 
Sinds ~·n twee jaar is daar dan 
ook een vredeskamp ( hierover meer 
in Vredesaktiekrant 6). 
De bedoeling is dat er graan op 
verbouwd g~at woraen . Oe opbrengst 
van de oogst is bestemd voor Eri
trea. 

VERNIETIGINGSOORLOG 
IN MIDDEN -AMERIKA 

Terwijl de Verenigde Staten met 
kruisraketten de atoom-vernietiging 
in West-Europa voorbereiden, zijn 
ze in Midden-Amerika al een tijd 
lang bezig met een openlijke ver
nietigingsoorlog. Een regen van on
heilsspelfende berichten bevestigt 
dat: de stationering van Amerikaan
se troepen langs de grens met El 
Salvador, spionagevluchten om de 
bevrijde gebieden van dat land in 
kaart te brengen, het leggen van 
mijnen door de CIA in Nicaraguaan
se havenplaatsen en de financiering 
van een rebellenleger van 11 dui
zend mannen. 

Wij vinden dat de vredesstrijd in 
West-Europa en de anti-interventie
strijd in de Derde Wereld niet van 
elkaar te scheiden zijn. Daarom la
ten we hieronçler het El Salvador 
Komitee Nederland aan het woord. 
Het komitee maakt zich zorgen over 
de verzwakking van de solidariteit 
met het verzet uit voorkeur voor de 
zogenaamde 'dialoog': 

"Na vier jaar oorlog verlangt ie
dereen in El Salvador naar vrede. 
Ook buiten dit land lijkt iedereen 
voorstander van een • dialoog' • 
'Oorlog voeren heeft geen zin, al
leen een politieke oplossing kan 
de zaak nog redden' is de teneur 
van vele kommentaren en artikelen 
het afgelopen jaar. Een logiese te
neur lijkt het, want wie is er niet 
voor vrede, zeker na jaren van oor
log m.et op dit moment een saldo van 
zeker 50 duizend doden." 

Ken. dient echter wel te bedenke.n 
dat de strijd in El Salvador niet 
het gevolg is van oorlogszuchtig
heid bij de bevrijdingsbeweging. In 
feJ:te was ·er geen ande.re uitweg in 
El Salvador . Ook voortzetting is 
voor de bevrijdingsbeweging geen 
kwestie van vrije keuze . " 

"Zeker op korte termijn wordt een 
overwinning als onmogelijk be
schouwd. Daarom heeft de bevrij
dingsbeweging FHLN gezocht naar 
een politieke oplossing, om een di
rekt ingrijpen van de VS te voorko
men. Als laatste in een reeks 
heeft het FHLN onlangs het voorstel 
gedaan om een ~~r .!_ol2.!_g~, ~r~d~ na
!_i~n~l~ !..92.e!..i!!5J.. te voz:men, die de 
voorwaarden zou moeten· .scheppen 
voor vrije verkiezingen. Daarvoor 
zullen veiligheidskorpsen en doods-

eskaders natuurlijk ontbonden moe
ten worden en het leger gezuiverd. 
In feite is dit het uiterste voor
stel van het verzet. Elke oplos
sing· die geen diepgaande sociale, 
ekonomiese en politieke hervormtn~ 
gen omvat is op den duur gedoemd 
te mislukken." 

"I n tegenstelling tot bet verzet 
heeft de regering-Reagan tot nu 
toe niets willen weten over een 
werkelijke oplossing. Hen wil 
slechts de militaire hulp kunnen 
rechtvaardigen en de Salvadoraanse 
strijdkrachten op de been houden 
tot aan de Amerikaanse presidents
verkiezingen. Als Reagan herver
kozen wordt kan men daarna wel
licht de zaken in El Salvador echt 
hard aanpakken . Het· zal nog lang 
duren voor men begrijpt dat ver
dere militaire eskalatie geen zin 
heeft." 

"Door de algemene roep om een dia -
loog is bij heel wat mensen de 
drang verdwenen om het verzet ak._ 
tief te bli)v~n steunen. Waarom 
zou je materiele steun blijven 
geven als je vindt dat er niet 
meer gevochten, maar gepraat moet 
worden? Die redenering is echter 
onjuist. Als de materiele basis 
voor het verzet verzwakt., wordt be
vorderd, dat de VS doorgaan met 
het huidige heleid.Alle krachten 
zouden geb~uikt moeten worden om 
aan de vs en haar bondgenoten tlui
delijk te maken dat zijzelf een 
vreedzame oplossing van het kon
flikt in de weg staan. 

El Salvador Komttee 
(ESI<N) 



GREENHAM COMMON -13-

In de Vredesakti ekrant nummers 
1 en 5 hebben we al gesc h r even 
over het vrouwenvredeskamp in 
Greenham Common. Hier een ver
slag van een intens i eve en i n
spirerende week. Ondanks, of · 
misschien ongeacht voortduren
de ontruimingen en een pol i t i e 
overval om de mil i tairen de 
kans te geven een (deel van ) 
een konv ooi kruisraketten voor 
oefening buiten de basis te 
brengen, blijven d& vrouwen 
vastberaden om de strijd te 
winnen. Haar kracht is niet ka
pot te krijgen . Integendeel , 
zij groeit steeds meer. 

overval met 
kruisraketten 

8 maart. We waren die nacht met on
geveer 15 vrouwen op de blue gate, 
een van de 6 kampen rond de basis. 
Drie vrouwen uit de buurt van Har
wich waren gekomen om die nacht 
wacht te houden. Bijna allemaal 

eliepen we in de openlucht. Overdags 
waren we weer ontruimd, voor de 2e 
keer die week. 
Ik sliep net een uurtje. Plotseling 
schoot ik wakker. Boven me stonden 
2 politieagenten, van die Engelse 
bobbies, die me stevig in hun greep 
hadden . "Hey, wait a minute" zei ik 
en verzette me. Meteen lieten ze me 
los, maar bleven pal naast me'staan. 
' t Wemelde van de bobbies, wel · 90 
of 100, we waren helemaal omsingeld. 
"Shit, ze kunnen 't natuurlijk niet 
hebben dat we hier niet weg te krij
gen zijn en nu is dit hun nieuwste 
truuk van ontruimen,. Ze arresteren 
ons allemaal en nemen de hele handel 
mee." dacht ik. Een aantal vrouwen 
bleek hetzelfde gedacht te hebben. 
Anderen dachten dat het een dope
check was of besche.rming tegen een 
knokploeg. De agenten bleven zo 
staan en een paar minuten lang ge
beurde er ogenschijnlijk weinig. 
Plotseling kwamen er vraqhtwagens 
van de basis, de poort ging open. 
Voorop een busje met in 't rood erop 
'ongeval~en eenheid' . Ontsteltenis 
en woede alom. 'shiiit , ze halen de 
kruisraketten naar buiten: 
Sommige vrouwen renden woedend op 
en neer om tussen de bobbies door 
te komen. Tevergeefs. We begonnen 
te gillen om de aandacht van de an
dere kampen te trekken. Later bleek 
dat die niets gehoord hadden . Een 
waarschuwingspijl wou niet omhoog, 
en spatte zijn kleurige sterren op 
de grond. Van een vrouw die in haar 
auto wou kruipen om de vrachtwagens 
achterna te rijden en de telefoon
alarm in werking te zetten, werden 
de autosleuteltjes afgepakt. Pas 
toen het transport vergenoeg weg zou 
zijn kreeg ze die terug. Twee vrou
wen, nog op blote voeten, renden 
naar de indigo gate. 
De bobbies vertrokken. Al gauw kwa
men vrouwen van de andere kampen. 
"Was het echt het konvooi? Hoeveel 
vrachtwagens? Hoe zagen ze eruit? 
Was •t wel de lanceerinrichting, had 
'ie 6 rijen wielen?" 
Niemand wist het precies te vertel
len. Sommigen dachten 3 vrachtwa
gens, anderen 5 of 6 . In de opschud
ding had niemand echt goed gekeken . 
In ieder'geval was het al gauw dui 
delijk dat het geen volledig konvooi 
was geweest. Dat bestaat uit 22 
vrachtwagens waaronder 4 met een 
lanceerinrichting. Dat hadden ze 
toch kennelijk niet aangedurfd. 
Later hoorden we ook dat de·vracht
wagenchauffeurs, (jonge broekies van 
een jaar of 20) instruktie hadden 
om i n ieder geval door te r ijden. 
De 'ongevallen eenheid' bus die bui
ten het hek was blijven staan, was 
dus kennelijk bedoeld voor als een 
van ons zich voor het transport zou 
hebben geworpen. 

ERKENNING GROEIT 
Terug in Nederland lees i k in de 
Volkskrant dat sinds de aankomst van 
de kruisraketten i n december in En
geland het verzet e.r tegen sterk i .s 
afgenomen. Natuurlijk is er een eer
ste schokreaktie geweest, maar veel 
mensen lijken zich daarvan nu te her
stellen. De stroom bezoekers en sym
patieanten voor de vrouwen in Green
ham is groter dan ooit . Ook is er 
een belangrijke doorbraak binnen CND. 
Er is een groep ontstaar: die dirak
te akties organiseren. Door de top 
wordt nu ook erkend dat ieder strijd 
op haer of zijn eigen manier voert. 
Dagelijke komen er tientallen bezoe
kers uit het hele land naar de Green
ham vrouwen; stapels post, telegram
men en cheques. Bij een ontruiming 
komen direkt vrouwen uit de omgeving 
met busjes en auto's om spullen in 
veiligheid te brengen . Ze stellen 
hun garages en schuren ter beschik
king o~ spullen in onder te brengen. 
En wat ook heel belangrijk is, ze 
staan regelmatig borg voor vrouwen 
die veroordeeld zijn en alleen op 
borg weer worden vrijgelaten. 

Na de eerste opwinding en verwarring 
begonnen we alweer te bedenken wat 
we verder konden doen. We vermoédden 
dat ze via een andere poort weer te
rug zouden gaan. Dat bleek trouwens 
niet te kloppen. Al gauw kwamen de 
eerste persmensen - radio , tv, kran
ten- en zaten we weer om het vuur. 
De vrouwen die waren gekomen om die 
nacht de wacht te houden, voelden 
zi ch verslagen: "We hebben gefaald, 
we hebben ze niet kunnen stoppen: 
Maar de vaste kampbewoonsters keken 
er anders tegenaan, ondanks dat ze 
zich ook overrompeld hadden gevoeld. 
Een vrouw zei: "Niet wij hebben ge
faald, maar zij. Het is een neder
laag voor de hele mensheid dat die 
kruisraketten nu door 't hele land 
over de openbare wegen rondrijden:' 
En een ander: "We konden niets doen 
toen ze naar bui ten kwamen, niet 
vanwege de vrouwen die hier zijn, 
maar vanwege alle vrouwen die hier 
ni~t zijn. 11 

Uit hun woorden sprak verontwaardi
ging, zeker geen machteloosheid. 
Natuurlijk hadden ze ooi< een klap 
gekregen, maar ze vertikten het om 
zich daardoor uit het veld te laten 
slaan. Ze reageerden strijdbaar. Een 
van hen riep een journaliste die 
weer vertrok gekscherend toe: 
"Schrijf een positief verhaal, an
ders zullen we je hielen afsnijden . " 

Ondertussen kregen we het bericht 
dat het transport ergens door een 
vrachtwagen gesignaleerd was, rich
ting zuidwesten. Verschillende men
sen bleken in hun autos de wegen af 
te zoeken naar het transport, nadat 
ze via de telefoonketting waren ge
waarschuwd. Ook hoorden we dat CNV 
(de Engelse IKV) het alarm ni et se
rieus had genomen en 'niet verder 
had doorgebeld . 

CND en andere groepen hebben een 
roelatiesysteem opgezet om •s nachts 
de wacht te komer.. houden. We maakten 
zelfs mee dat vrouwen de hele nacht 
hadden gewaakt en om 6 uur weg moes
ten om om 8 uur weer op hun werk te 
kunnen zijn. Bezoekers hebben vaak 
een paar uur moeten rijden om naar 
het kamp te komen. Ze brengen brand
hout, eten, dekens en kopen. zelfs 
heel dure slaapzakken waarin je bui
ten kunt slapen voor de vrouwen. Ze 
deden dit opvalLend vanzelfspre
kend. Je had gelukkig niet het ge
voel dat je vreselijk dankbaar hoef
de te zijn. Dit is wat zij konden 
doen. Het was ook hun kamp , alleen 
zij waren niet in de omstandigheid 
dat ze ook konden blijven en daarom 
deden ze het op deze manier. 

De Greenham vrouwen zijn langzamer
har-d het symbool van verzet tegen 
de kruisraketten aan het worden en 
hun onverzettelijkheid is een inspi
ratiebron voor velen. Eindelij k be
ginnen ze de erkenning die hen toe
komt te krijgen. 

goeie oefening 
Hoewel de kranten het natuurlijk 
hadden over de "taktiese overwinning" 
van de regering, hebben de vrouwen 
in Greenham er toch mooi voor ge
zorgd dat de militairen bijna 4 maan• 
den niet met de lanceerinrichting 
buiten de basis hebben kunnen oefe
nen . Bovendien durfden ze nog maar 
een klein deel van het konvooi naar 
buiten te brengen. 
De militairen hebben welliswaar hun 
oefening gehad, maar de Greenham 
vrouwen hebben minstens zo'n goeie 
oefening gehad . De 1~ dag die ik er 
daarna nog was doken er steeds weer 
gesprekken op over de gebeurtenissen 
en hoe in het vervolg te reageren. 
Een van de vrouwen vertelde: "Ik 
realiseerde me ineens dat zolang ze 
oefenen we ze misschien kunnen tegen· 
houden, maar als het menens i:s en 
ze die dingen echt willen afschieten 
zullen ze ons gewoon neerknallen. We 
moeten ons niet alleen op het tegen
houden van de krui sraketten richten." 
Trouwens, dat doen ze ook niet. 
Een ander vertelde: "Mijn droom is 
dat er duizenden en duizenden vrou
wen overal in het kamp zijn. Dan 
zouden we ze echt kunnen tegenhou
den. Daar moeten we aan werken." 

In een diskussie met een vrouw op
perde ik het idee om enorme barrika
des op te werpen of de weg open te 
breken . Maar daar geloofde ze niet 
in: "Dan steek je weer al je energie 
in hun. Kijk maar hoe goed die sol
dat en zich vandaag voelen, hoeveel 
praatjes ze hebben, ze voelen zich 
overwinnaars. Ik wil iets heel an
ders. Op zich zijn kruisraketten 
niet zo belangrijk, meer het hele 
systeem en de denkwijze die er ach
ter zit': 

de onmacht 
van de macht 

Op zich ben ik het ermee eens dat je 
er niet in moet trappen om toch de 
logika van de machthebbers te blij
ven volgen, daar in mee te gaan. En 
kunnen barriksdes wel echt effektief 
zijn , meer dan alleen maar lastig 
zijn? Zijn zij niet veel sterker dan 
wij, althans in fysiek geweld? 
De kracht van de Greenham vrouwen 
ligt juist in haar enorme doorzet
tingasvermogen en in haar levendige 
fantasie waarmee ze geheel nieuwe 
vormen van verzet en van met elkaar 
samenleven ontwikkelen. ·Heel opval
lend is ook dat er totaal geen beke
ringatechnieken worden toegepast. 
Niets is erop gericht om mensen om 
te turnen. Zij doen wat volgens hen 
goed is. En dat baseren. ze op een 
brede feministiese visie met als 
uitgangspunt gelijkheid. Ze wijken 
niet meer voor het gezag van de 
overheid en de regels van de be
staande maatschappij, waardoor de 
belachelijkheid ervan steeds duide
lijker wordt. Ze voldoen niet (mee~ 
aan het verwachtingspatroon. Ze rea
geren niet agressief op wat er op 
hen a.fkomt. maar vechten op een to
taal ander nivo terug: 
Niemand had verwacht dat ze zouden 
blijven, maar ze zijn er nog steeds , 
al 2~ jaar. 
Bij ontruimingen maken ze zich niet 
erg druk om hun zelfgebouwde paleis
jes en persoonlijke bezittingen die 
in een vuilniswagen worden vermalen. 
Onderkomens of niet, ze blijven toch. 
Bezittingen kan de overheid ze afne
men, maar hun onverzettelijkheid 
niet. En wat voor waarde heeft bezi t 
als toch alles morgen weggevaagd kan 
zijn door ee.n bom. 
De bewaking wordt steeds meer opge
voerd, hoge hekken en rollen Navo
prikkeldraad liggen om de basis (net 
een konsentra t i ekamp) , maar ondanks 
dat dringen de vrouwen de basis bin
nen zo vaak ze dat willen. En de 
militairen maar hekken repareren. 
Wetten en gevangenisstraffen zijn 
bedoeld als af'schrikking, ma.ar de 
vrouwen zien gevangenisstraffen als 
de logiese konsekwentie van hun keu
ze. En al die ervaringen leert ze 
alleen maar weer meer hoe de onder
drukking wordt georganiseerd. 
Omdat de vrouwen niet zo reageren 
als verwacht was, weet de overheid 
er geen effektief antwoord. op 
en is niet i n staat de vrouwen er 
definiteif weg te krijgen en te voor• 
komen dat ze de basis op gaan. 
Daardoor zijn de vrouwen in Greenham 
een serieuze bedreiging voor de ge
vestigd.e orde die alleen de logi}Sa 
van onderdrukking en geweld kent. 
De vrouwen zi j n er en bli j ven er. 
Zichtbaar en konfronterend met hun 
eigen vormen van verzet en van sa
menleven. 

zwarte vrouwen 
Een ander punt dat opvalt is dat sa
menwerking met zwarte vrouwengroepen 
daar al verder gevorderd is. Er wa
ren ook zwarte vrouwen die regelma
tig op het kamp kwamen. Er zijn kon
takten met vrouwen in de Stille 
Zuidzee en Nicaragua en met een 
groep Mauritiers die vanuit Engeland 
strijd voert tegen de militarisering 
van de Indiese Oceaan. In Londen wa
ren in alle vrouwencentra en bij een 
rechtszaak zowel zwarte als witte 
vrouwen aanwezig. En aan het infor
matiemateriaal is te zien dat de 
vredesstri jd daar al veel breder ge
voerd wordt dan hier. Er wordt niet 
alleen gekonstateerd dat armoede, 
vrouwenonderdrukking, fascisme, ra
cisme en militarisme met elkaar te 
maken hebben, het is ook duidelijk 
te zien dat zij dit alles bij elkaar 
betrekken. Hoe is het anders moge
lijk dat zwarte vrouwen direkt naast 
en met witte vrouwen hun strijd voe
ren. Dat kan alleen wanneer het ook 
echt hun strijd is. 

Jenneke 



REDAXIONEEL 
Mochten we als Nederlandse vredesbeweging nog twijfelen aan 

de betekenis en de kracht van ons verzet dan hebben de bonzen 
van de Nato ons daar de afgelopen weken uitsluitsel over gege
ven. De bliksembezoeken van Nederlandse en Amerikaanse rege
ringsleiders over en weer en de internationale druk om een 
plaatsingabewijs af te dwingen bewijzen hoe sterk de invloed 
is die uitgaat van onze vredesstrijd . Al het geruk aan het ka
binet bevestigt dat als we maar voet bij stuk houden , dit uit
eindelijk tot een kentering in de (kern)wapenwedloop in Euro,pa 
kan leiden. 

Het afgelopen jaar is de vredesbeweging onmiskenbaar ge
groeid :l:n kracht en in aktie-vermogen . Dat is niet alleen 
zichtbaar in de druk die er vanuit de kerken en door groepen 
binnen het CDA wordt uitgeoefend om van plaatsing af te zien . 
Het is vooral ook te merken aan de direkte altties - picknics, 
bezettingen, omsingelingen - waar steeds meer vredesgroepen 
voor kiezen . Op het stakingstront hebben Amsterdam.se scholie
ren de spits afgebeten met een indrukwekkende stakingsdag op 
12 april . Hoe meer maatschappelijke groepen bun dappere voor
beeld volgen, hoe groter de kans dat bet halsstarrige kabinet
Lubbers zal zwichten . 

Bovendien kunnen we de komende maanden een ~u~b~l~yu~a~ aa
ken, indien we de strijd tegen de kruisraketten kombineren met 
het even harde gevecht tegen de bezuinigingen. Parallel aan de 
vredesakties scherpen WAO-ers, vrouwen, uitkeringstrekkers/ 
stera, jongeren en arbeidera in mei en juni hun altties aan te
gen het beruchte 1 juli pakket. Daarom kunnen we via deze alt
tiegolf de grondslag leggen voor een heel brede sociale bewe
ging - tegen twee hete hangijzers tegelijk . 

Nederland kan de strijd tegen de kruisraketten winnen, dat 
staat voor ons als een paal boven water! Maar h.oewel de beren 
in Den Haag de hete adem al in de nek voelen, moeten we hun 
drang om te overheersen vooral niet onderschatte.n. Op elk •o
ment kan. het kabinet een beslissing bekend maken, die het be
gin van bouwwerkzaamheden in Woensdrecht inhoudt en dus - dat 
we verder worden meegesleept in de richting van een atoom
oorlog. Wees daarom bedacht op streken van Lubbers en bereid 
je n6 voor om scherp en luid te reageren. 

EN STUUR ONS JE (NOOD-)PLANNEN l.fETEEN TOE, WANT MOCHT HET 
DOODSOORDEEL GEVELD WORDEN DAN KOP!T DE VREDESAKTIEKRANT MET 
EEN SPECIALE EDITIE UIT. 

Politieke stappen inzake kruisraketten: 

Woensdrecht aanwijzen betekent nog niets 
Zand aanvoeren betekent niet beton storten 
Beton storten betekent niet bouwen 
Bouwen betekent niet beslissen 
Beslissen betekent niet plaatsen 
Plaatsen betekent niet gebrUiken 
GEBRUIKEN BETEKENT WEL HET EINDE 

WINSTEN OMHOOG 

klein ekonomies kommentaar 

Met de ekonomiese krisis is het al 
net zo gesteld als met het kruisra
kettenbeleid. Op beide fronten krij
gen we voortdurend fabeltjes voorge
schoteld. Volgens de ondernemers, 
met van Veen voorop, zou het slecht 
gaan met onze •vaderlandse' ekonomie 
Toch hebben de heren ondernemers in 
1983 paradijselijke winsten gebQekt , 
In de eerste negen maanden van het 
jaar maakten Shell, Unilever , Phi
lip~ en Akzo tezamen zo'n 10 milj ard 
winst! 

Oe winsten _s!_e~n, en dat gold ook 
voor de grootste bouwbedrijven. Bal
last-Nedam , Boskalis , Bredero, Hól
land Betongroep, Volker Stevin en 
Wilma zagen hun winsten gemi ddeld 
met 41 procent toenemen. Met de bouw 
van bunkers en de aanleg van wegen 
rondom de basis in Woensdrecht zul
len de superwinsten zeker nóg meer 
stijgen. Welke Nederlandse belangen 
zijn dus gediend met de komst van de 
nieuwe kernraketten? ! 

Waar 1983 voor veel bedrijven vette 
winsten bracht, was het voor de gewo 
ne -mensen een rampjaar. Oe zes groot 
ste bouwbedrijven ontsl oegen 4 dui
zend mensen, Philips 3 duizend (bi j 
een winst van 362 mi lJoen) , Akzo een 
kleine 500 personen (winst 284 mil
joe.n) en Unilever ook nog eens dui
zend {1300 miljoen winst). Daarnaast 
ontvingen de ondernemers gigantiese 
bedragen aan staatssubsidies (18 mil 
jard in 1983}. Natuurlijk gaat dat 

LONEN OMLAAG 
onder het mom van •werkgelegenheid' , 
maar net zoals men over 'defensie' 
praat wordt het tegendeel bedoeld. 
Het ~eleid van oorlog ( 15 miljard 
naar 'Defensie' in 1984) en de af
braakpolitiek van het huidige kabi
net tref'fen speciaal jongeren en uit 
keringstrekkers/sters. In 1983 werd 
het jeugdloon nret 10 procent ver
laagd en verdet' werd het recht op 
een WWV-uitkering voor jongeren on
der 23 jaar feitelijk afgeschaft. In 
1984 worden de kortingen voortgezet. 
De nieuwste klap is de verlaging van 
de uitkeringspercentages (van WW, 
WWV en WAO) tot 70 procent van het 
laatst verdiende loon - in het ka

der van de beruchte ' 1 juli opera
ties' . Voor j ongeren en baanlozen 
zijn zowel het kruisraketten- als 
het krisisbeleid ronduit funest! 

Het zou daarom goed zijn als méér 
groepen in hun komende akties die 
twee hete hangijzers - kernraketten 
en bezuinigingen - met elkaar zouden 
verbinden. Want hoe meer je erover 
nadenkt, hoe meer parallellen je 
ziet. Op beide fronten maken de he
ren in Den Haag veelvuldi g gebruik 
van drogredeneringen , van schijngeba 
ren en andere trucs. Op beide punten 
bestaat ~;:m=::lm!=~=t:mallmttlD.Tl:;'·1 pelijk 
bers en 
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