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Redaktioneel
In dit nummer veel stukken van anderen,
ja zelfs uit andere bladen zonder voorbehoud overgenomen. Dat is niet alleen
een kwestie van luiheid. Wij, mensen
van de nieuwsbrief en het secretariaat
merken eigenlijk nooit of en zoja hoe
de nieuwsbrief gewardeerd wordt. We
krijgen i.i.g. bedroevend weinig copy
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binnen. Grijp nu je kans en schrijf bv.
stuken voor het MD.-congres.
Wat betreft het vervolg op het basisgroepen-wiekent:Er is toen afgesproken
(?) dat er gewacht zou worden op een
nieuw inititief.Inmiddels is o.a. Jos
uit Kaktus er mee bezig, maar hij heeft
nog hulp nodig.Een dag over de toekomst met een nieuwe en aantrekkelijke
opzet.Er wordt gewacht op de resultaten
van een soortgelijk wiekent in Oost, omdat daarvan ws. geleerd kan worden.
Informeer hierover bij het secretariaat.
Veel leesplezier e •••. reageer eens.
Peer

Deelnemerssters uit - Assen, Am*dam, Haarlem, Eindhoven, Ede,
Doetinchem, Arnhem, Wageninigen, Amersfoort, Lienden, Tiel,
Den Haag. In totaal zo'n 30 mensen.
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RONDJE AANWEZIGE GROEPEN
Er ontstond het volgende beeld over de huidige situatie: Er
zijn nog maar weinig Basisgroepen in den lande, deze zijn wel
aktief. Ook ontstaan er nog steeds af en toe nieuwe groepen,
(Burphh AM*dam) De Bg.en verschillen nogal in hoe hecht ze zijn
en in grootte. Binnen Bg.en is men aktief als levensstijl maar
ook vanuit een veel lossere betrokkenheid. De aktiviteiten van
Bg.en zijn: Antimilitarisme, Soesterberg, Reforger, (brosjures)
schrijven (met name kernenergie), ideeen vormen voor meer kreatief aktievoeren, maar ook; antifascisme, antiracisme, vluchtelingenbeleid en Shell-acties.
Natuurlijk hebben nogal wat mensen uit Bg.en aktief meegewerkt
aan de voorbereidingen en uitvoering van de Borsseleaktie afgelopen april.
Er was een afname van aktieve mensen door frustraties over gebrek aan strategie en vanwege hard politieoptreden.
In tegenstelling tot wat de naam basisgroepen doet vermoeden, is
er, al vrij lang, geen basisgroepenstructuur meer, in ieder geval landelijk is die volkomen afwezig.
Eerder is een soort konsumptieaktievoeren ontstaan, er is niet
gewerkt aan een duidelijke strategie.
Dit bleek ook uit het begin van de voorbereiding van de Borssele aktie: Weinig mensen die meeorganiseerden, nog minder die
deelnamen aan de ideeenvorming. Er is ook weinig informatieoverdracht geweest.
Sommige regio's zijn wel gegroeid (bv Groningen)

In 3 groepen is zondag verder gepraat over de hieronder aangegeven ~nderwerpen: Bij de uitkomsten
van deze groepen, zijn de plenaire reakties erop
vermeld.

STRATEGIE ANTIKERNENERGIE AKTIES
Om onze strategie te kunnen plaatsen in het spectrum van de hele AKB werd een inventarisatie gemaakt van andere AKB organisatie of organisaties (zoals bv. MilieuFederaties, VHD, Natuur en
Milieu) die zich (deels) met kernenergie bezighouden. Dit bleek
dermate tijdrovend dat besloten werd dit later te doen.
Vervolgens werd naar de eigen startegie gekeken.
- We moeten onszelf niet plaatsen in het centrum, alsof de Bg.en alleen nog aktief zijn tegen kernenergie.
- Verschil van mening was er over het punt van al dan .niet gemeenschappelijke strategieen met de andere klups, aan de ene kant ben je samen
sterker, aan de andere kant lever je (te) veel in, en niet alleen actievormen.
- Afgeronde strategieideeen waren er niet. Wel een aantal losse
ideeen als het uitbrengen van een folder ivm. de nieuwe centrales. Een folder die mensen bang maakt. Dit heeft als nadeel dat
angst vaak contraproduktief werkt. Beter zou het zijn om eeen
perspectief te bieden. Bij de verspreiding zijn mensen te betrekken die event~eel later te mobiliseren zijnvooor meer directere
akties.
- Direkte aktie heeft alleen nut, als er suksesjes te boeken
zijn.(bv. dumpingsakties begin 80er jaren.) In de toekomst bv.
akties tegen proefboringen in zoutkoepels.
- De anonimiteit van geheime akties werkt verbreding tegen.
Ook heeft de otonomenaktie in Borssele verbreding tegengewerkt.
- Via akties moeten we ons als Bg.en duidelijker profileren,
en hierin onze Bg.en structuur duidelijk maken.
- Eraan werken dat de AKE strijd weer speerpunt wordt, en het
perspectief van die strijd duidelijk wordt.
- De tijd, tot aan het besluit over de nieuwe centrales gebruiken om mensen te mobiliseren voor direkte aksie. Hierbij
werken aan verbreding en betrokkenheid tonen bij aktiviteiten van bv. MilieuDefensie (en hun strategiecongres dit najaar)

ORGANISATIESTRUCTUUR,SAMENWERKING
Er werden 2 groepen mensen onderscheiden:
- mensen die kontinu aksies voorbereiden en voeren.
- mensen die alleen aan bepaalde aksies meedoen Er is dus verschil in prioriteit kwa tijdsbesteding. Ook is
èr niet 1 aksievorm die iedereen aanspreekt en er is verschil
in visie over aksievoeren.
Over het algemeen is de organisatiegraad slecht. Zo is er in
het zuiden des lands geen communicatiecircuit. in andere regio's is die situatie beter tot goed.
Sommige mensen hebben ook geen zin in structuur. Een en ander heeft tot gevolg dat mensen moeilijk voor aksies te mobiliseren zijn vanwege ontbrekende adressen of mobilisatiestructuur.
In de toekomst zou men ook beter kunnen mobiliseren bij verwante organisaties als BONK, radicale kraakbeweging in plaats
van alleen binnen de Bg.en.

Mobilisatie kan ook vanuit een nieuwe analyse. We hebben ook
nog gesproken over een volgende massale aksie. Problemen ontstaan bij een verschil in visie over de aksievorm. In hoeverre moet de vorm van tevoren vastliggen? Een vaststaande opzet
mobiliseert beter, is publicitair beter te verkopen en materieel makkelijker te realiseren.
Een meer open opzet laat meer ruimte open voor eigen kreativiteit.
Hoe ga om met mensen die bij een vaste opzet zich niet aan
deafspraken houden, stap je zonodig (? typ) als grootste groep
uit de aksie?

ûn

AtSIEVORMEN,GRIMMIGHEID

De aksievorm hangt samen met het aksiedoel. Bij grotere aksies
is er een vernietigende spiraal van geweld als reaksie op politieoptreden of soms alleen aanwezigheid van bv. ME.
Individueel wordt verschillend over geweld gedacht. Als 'nieuwe' aksievormen werden genoemd: Greenpeaceachtige stunts,
{scoren goed bij het publiek) en ludieke aksies.
Aksies moeten gevoerd wordenvanuit zelfrespect, niet vanuit
een slachtofferrol ten opzichte van de ME.
Sabótageakties moeten gepaard gaan van goeie analyses en persverklaringen
Een andere vorm kan zijn, je na sabotage bewust te laten arresteren. In de rechtszaken je uitstraling gebruiken. Hierbij
moeten persoonlijke risico's van gevangen zitten goed doordacht worden en steun gezocht worden bij andere, bekende, organisaties. Er is geen behoefte aan martelaars.

KRITIEK OP HET WIEKENT
De slechte voorbereiding van het wiekent bestond uit het late
bekend maken ervan. geen duidelijke discussiestukken. Er was
weinig tijd door het pas beginnen op zaterdagavond.
Er is weinig over strategie gepraat, nauwelijks over het idee
van Bg.en ondanks het voornemen daartoe.
Dit soort wiekenden lijken steeds meer een opvangcentrum te
worden voor AKEstrijderssters die nergens anders meer terecht
kunnen en in feite niets te maken hebben met de basisgroepen.
Hierdoor verwatering van de radicale uitgangspunten.
Dit laatste leverde onrust op doordat een aantal mensen tegen
wie het zeker niet bedoeld was zich aangesproken voelden.
Er werden diskussies afgekapt.
Het belengerijkste aspekt van Bg.en is de direkte aktie, door
mensen met heel verschillende visies waren de diskussies te
breed.
Onduidelijk bleef wat dan de enige echte Bg.idee is, door deze afperking kan de kreativiteit in ideevorming ook belemmerd worden.
q WiM
Nb. Kenmerkend voor het wiekent was mijns inziens de haast
waarmee mensen wegwilden ruim voor de (gezamenlijk) afgesproken eindtijd.
En dat er nauwelijks gewerkt wordt aan een vervolg aan dit
toch wel algemeen bevonden teleurstellend verlopen diskussiewiekent.
Volgende keer beter, groetjes notulist Wim Grijzen
en van uw typist Peer

Is het hier oorlog 1987
Andermaal belevenissen van de anti-militaristiese wandelklup IHHO?
IHHO? koos haar actieterrrein afgelopen
jaar op het traject Den Haag - Nijmegen.
Er waren di jaar zo'n 60 deelnemerssters
niet iedereen liep alle 5 dagen mee.
Nu wat meer over de tocht zelf, later
volgt een verslag van de voorbereidingen, persbeleid, mobilisatie etc.
maandag 20 jull
In Den Haag kwamen we in een groot kraakpand bijeen. Behalve bij de voorbereiding
van de eigen acties raakten we ook meteen
betrokken bij andere activiteiten.
Onze eerste actie betrof het aanbrengen
van houten geweren op de deur van de KNBLO ter plaatse. Na aangebeld te hebben
werd de deur van binnenuit geopend en
braken de geweren. De KNBLO is de sportorganisatie, verantwoordelijk voor de Nijmeegse 4-daagse. En ook voor het toelaten van
militairen met uniform en wapens.
Leuzen roepend ging een deel van ons daarna door naar de Chileense ambassade. WE
waren gevraagd aan een demonstratie mee
te doen om aandacht te vragen voor het lot
van 15 ter dood verdeelde verzetsstrijders
in Chili. Doordat er gespoten werd vond de
politie het nodig 37 mensen te arrestere.
24 Hiervan waren van IHHO?, een absoluut
rekord in onze actiegeschiedenis.
Na ongeveer 4 uur was iedereen weer vrij.
dinsdag 21 juli
De eerste wandeldag startten we bij het ministerie van Defensie. Geen politie, geen
pers (het was ook nog 06.00 uur) Via Rijswijkt Voorburg naar Delft gewandeld. Bij
Oldelft een blokkade van ongeveer 3 kwartier; de Nv Optiese industrie Oldelft was
betrokken bij de levering van nachtzicht-

kijkers aan Iran. Het lukte niet om alle 5
de ingangen te blokkeren. De r~acties van
het personeel waren wisselend: Gelaten,
boos, agressief, zowel lijfelijk als verbaal, en een zeer opgewekt "goedemorgen".
Wel duidelijk werd hoe mensen die meewerken zich verschuilen achte~ oneigenlijke
argumenten: Parlementaire dem·ocra·tie, de
vrije markt en werkgelegenheid·.
Verder in Delft nog een blik•embezoek aan
het oorlogsmuseum. Na Delft gewand~ld
tussen de kassen en door de polder tot aan
de Rotte. Per dag waren grofweg routes van
25 en van 40 km. uitgezet.
De eerste dag was mèteen de zw~arste, zowel de 25 als de 40 km. werden ruim overschreden
De volgende actie was bij het Nationaal
Territoriaal Commando in Gouda. Het NTC
coordineert de troepenbewegingen in oorlogstijd. Maar ook oefeningen, bv. Reforger, horen bij het takenpakket.
Bij het NTC werd een slagveld aangeboden en gezongen.
woensdag 22 juli
De 2e dag, opnieuw dorr de polder, van
Gouda naar Utrecht. Eerste .actie bij het
Nationaal Logistiek Commando, hier vindt
de coordinatie van inzet van materieel
plaats. 2 Mensen zwommen een gracht over
en hingen een spandoek op. Konsterriatie
en frustatie bij de Maresjosee. Wat ze
ook probeerden, de 2waren niet bereikbaar. Lachen dus.
In het centrum van Utregt het Paygiatries Militair Hospitaal aangedaan .• Via
straattejater werd getoond dat het belachelijk is, dat dienstweigeraars wel
psygiatries gekeurd moeten worden, terwijl dienstwilligen niet gekeurd worden.
Hierbij werd van Eekelen, minister van
oorlog, rondgereden in een winkelwagentje omringd door zorgzaam verplegend
personeel.

donderdag 23 juli
3e dag Utregt-Wageningen. Onder enorme
stortbuien, 2 uur lang.
Onze eerste actie bij een villa in Driebergen. Niet zomaar een villa, maar de
hoofdcommándo-bunker voor de luchtmaçht.
Op de begane grond zijn, achter de ramen,
binnen, muren opgetrokken. vanaf de buitenkant zijn op die binnenmuur gescilderde vitrages zichtbaar. Beetje mal hé
We boden dan ook vredesvitrages aan.
Aan het verlangen niet alleen actie te
voeren maar ook mooi te wandelen werd
die adg ruimscQoots voldaan.
Wandelend en met de bus naar Wageningen
Begeleid door een swingorkestje, de intocht. Bij "De Wereld" 1 minuut stilte
gehouden, om stil te staan bij de nog
steeds niet bereikte wereldvrede.
~
vrijdag 24 juli
Alweer de laatste dag. Gewandeld naar
de kerncentrale Dodewaard, deze een
half uur geblokkeerd. Dit keer wel de
nodige politie die voor ons de brug
naar de centrale bezet hield. Ondersteuning hadden we van mensen van de
basisgroepen uit Oost. In nijmegen
hadden we de actie geoefend. Onze
toch besloten we in de eind-in-tocht van
de Nijmeegse 4-dagse. Ondanks begeleiding door stillen en platte petten, konden we onze actie uitvoeren. De politie
had erg goed door wie we waren ondanks
dat we onze shirts verborgen hielden.
500 Meter voor de eretribune werden we
volledig ingesloten door 25 platte petten. Voor de tribune, waarop o.a. de
burgermoeder, de marsleider en veel hoge militairen ontrolden we een spandoek,
lieten onze T-shirts zien en riepen luid
Is Het Hier Oorlog? Op het spandQ~k "wandelfeest zonder oorlogsgeest". Be\alve
wat duwen werden we niet gehinderd door
de politie. Het gaf ons een kick, dat

dit lukte, terwijl wat we gingen doen
al aangekondigd werd in de Veluwepost.
(foutje in het persbeleid, hum}
Kwa publiciteit haalde de wandeltocht
de landelijke pers niet, wel de regionale bladen op het trajekt.
De sfeer in de week onderling was goed
We evalueren het geheel 26 en 27 september. In dat wiekent ook de plannen
voor volgend jaar. Als gebied voor volgend jaar scoort het hoge noorden
hoog.
Wim Grijzen
info:landelijk IHHO postbus 1667, 9701
BR in Groningen
plaatselijk:Wim, postbus 384,
6700 AJ Wageningen
Finansiele steun:giro 1641428 tnv.
IHHO Groningen
Dit hele stuk is ingekort vanwege plaats
gebrek. Dit is gedaan door uw typist, tevens redacteur tevens lay-outer van dit
wonderschone blad. Ja, zo gaat dat. Wat
een macht. Nou kan je natuurlijk denken,
als je dit hele lulverhaal geschrapt had
kon het gehele verslag van IHHO? erin.
Dat is nou een typies voorbeeld van kleinburgerlijk, boerzwa-gruttersdenken!! Zo.
Er kan eigenlijk nog best een plaatje onder.
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VROUWENAKTIVITEITEN
Het weekend van 8 en 9 augustus hebben ongeveer
dertig vrouwen de vliegbasis en omgeving van
Woensdrecht beziggehouden.
Vrijdagnacht was er al suksesvol geschilderd op
het wa·chthok bij het hek in. de. buurt van het
vrouwenvak. Minder ~oed slaa~den de pogingen,
zaterdag, om de basis per eigen vervoer.te
bekijken. In plaats daarvan is toen een stuk
hek wat opgeschilderd.'s Nachts is een kort
geleden opgeknapt en ooit gekraakt huis op de
(fokker-).ba-sis versierd door teksten.
Dit alles kon plaatsvinden door de goede en
minimale samenwerking met het blauw/grijze
volk. ~ Q

f

Zondagoc~tend vroeg zijn twee vrouwen een fietstocht over de basis gaan maken, dit werd zeer
gewaardeerd door de plaatselijke l.b. Zij werden
wel opgepakt maar waren voor het middaguur weer
uit het politie-buro vertrokken. Daar hadden ze
nog 2 met verfbommen bewerkte busjes zien binnenrijden. Drie vrouwen werden voor de 2, na een
ontruiming gegooide, eieren aangehouden. Later nog
twee vrouwen; ~én omdat ze ~én klokhuis had
gegooid. Iedereen was al snel weer vertrokken na
de celletjes de nodige opknapbeurten te hebben
gegeven.

Tenslotte zijn zondagavond vijf vrouwen aan de
kooiweg een poort overgeklommen en ze konden daar
ruimschoots schilderen tot de verf op was, de
marechaussee het genoeg vond en ze de nacht droog
mochten doorbrengen in Putte.
In tijden heb ik nog niet zo'n vol en welbesteed
Wtf..ktNT
letterlijk meegem~~kt.

Zoals de laatste tijd nog niet eerdergepland,
wordt op zondag 13 september in Arnhem een
landelijke overleg-/diskussiedag voor vrouwen
opgezet. Afhankelijk van het aantal en hun
enthousiasme kunnen we dan over onderwerpen als:
- kracht in vrouwenstrijd,- geweld en repressie
(ja alweer, maar nu hopelijk anders),- nieuwe en
ludieke axieideein,- Het Initiatief en- stijlen
van leven praten. Ik hoop dat er behoorlijk veel
vrouwen komen omdat dit soort dagen best nuttig
kan zijn.
Denk je nu al "wat leuk!" en heb je idee~n dan kan
je daar wat mee doen. Stuur op wat je vindt (of
als je alleen meer info wilt) samen met een aan
jezelf- gerichte envelop mAt postzegel. We sturen
dan Het Diskussiestukc
groeten, zjoske.
p./a. tweede van swindenstraat 86-hs
1093 VX emsterdam
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Binnen een deel van de radikale Anti-Kernenergie-Beweging in Nederland is het plan
ontstaan om een inter·nationaal Iongres te organiseren voor radikale anti-kernenergie groepen. Het idee is ontstaan omdat onze kontakten met anti-kernenergiegroepen
in andere landen of niet aanvezig zijn, of heel slecht en summier zijn. En ook omdat we het idee hebben van elkaars ervaringen te kunnen leren: dat door het uitvisseten van informatie de radikat anti-kernenergiebeveging in kracht toe zal kunnen
ne=en; nieuve ideeën op kan doen.
In Nederland is het met de radikale AXB niet zo goed gesteld, hoe het in andere
landen is, weten we vaak niet. Dat is jammer, en aan die onvetendheid moet, vat
ons betreft, een eind komen. Wij denken dat zo'n Kongres voor ons als beveging
h~l stimulerend en motiverend kan zijn en hopen dat dat voor meer landen geldt.
Wat ons betreft villen ve proberen het Kongres te organiseren in het najaar van
'88 en wel in Nederland. omdat dat het makkelijkst is omdat vij het villen organiseren en omdat het redelijk centraal ligt voor de landen di~ ve voor het Konarea
uitnodigen. Die landen zijn: West-Duitsland, Groot Brittanie, Ierland, Belgie,
Frankrijk, Denemarken, Zveden. Noorvegen, Finland, Zvitserland, Oostenrijk, Spanje,
Baskenland, Italië, Portugal en Griekenland.
Deze eerste brief is bedoeld om uitleg van en bekendheid aan het idee te geven,
maar ook om al de reacties te peilen, etc. Maar daarover later meer.
Het plan ziet er nu als volgt uit:
We denken aan een Kongres van 4 dagen in het najaar (nov?) van 1988. Tijdens
die vier da&en moet er voldoende tijd gelegenheid zijn voor het leggen van kontakten, voor het informeel uitvisselen van informatie.
Voor het inhoudelijke deel van het programma denken ve aan de volgende onderverpen:
1- Situatie per land - kernenergieprogramma (kort)
- geschiedenis anti-kernenergiebeweging (kort)
- vaar zijn jullie mee bezig (kort)
- relatie met minder radikale groepen
- hoe gaan ve om met verbreding. Hoe open zijn we als
beveging voor nieuve mensen.
- organisatie/struktuur van de radikale groepen
- repressie
2- Grensoverschrijdende transporten. Uitwisseling van informatie.
3- Wenselijkheid/mogelijkheid/manieren om tot continuering van de contakten
en informatie-uitvisseling te komen.
Natuurlijk moet de inhoudelijke kant nog verder uitgeverkt vorden. tips, suggesties
en dergelijke zijn dan ook 'tielkom. Het is !!.i!U. bij voorbaat de bedoeling om tot
konkrete gezamenlijke aktievoorstellen te komen. Dat lijkt ons ook vrijvel onmogelijk. het lijkt ons in eerste instantie beter om te weten waar en hoe iedereen mee
bezig is.
Wat we van jullie vragen is in eerste instantie een reactie op het idee van een
deraeHjk kongres, maar ook meer adressen van groepen of het zelf verder verspreiden van deze brief. Het mooiste zou zijn dat jullie al een landelijk kontaktadres
zouden kunnen noemen dat voortaan de verspreiding van informatie over het kongres
ter hand wil nemen.
Ook is het voor ons van belang te veten velke talen jullie kennen. Deze brief is
in zoveel mogelijk talen vertaald, maar het zou heel makkelijk zijn als we dat in
het vervolg zouden kunnen beperken. Tijdens het Kongres zijn ve ook van plan zoveel
mo~elijk simultaan te vertalen, maar ook dan is het heel makkelijk als dat tot 2
á 3 talen beperkt zou kunnen blijven.
R\ijft er nog één belangrijke vraag open: Wat zijn radikale anti-kernenergieg~oepen1
Omdat dat in elk land kan verschillen. villen ~e vat over ons zelf vertellen en dan
is het aan jullie of je je aangesproken voelt.
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Aktievormen zijn daarbij natuurlijk belangrijk, maar niet het enigste. Naast het
voeren van akties die er opgericht zijn het kernenergie-prograftllll8 direkt schade
te berokkenen (zonls bezettingen, blokkades, sabotage. etc). zijn ve o.a. ook bezig met andere samenwerkingsvormen. We hebben ons georganiseerd in kleine vrienden/innen-groepen: mensen die elkaar goed kennen, vertrouwen. steun aan elkaar
hebben, etc. Beslissingen worden genomen met algemene instemming (concensus),
Iedereen heeft evenveel te zeggen. er zijn geen leiders/sters. geen hierarcbie
en de groepen zijn autonoom. Sommigen zijn geweldloos, anderen niet. Natuurlijk
wordt hierboven de ideale situatie beschreven. Zo gaat het niet altijd. Kaar we
hechten er veel waarde aan om deze situatie na te streven. Dit heeft alles te
.aken met vat ve villen: we streven geen veranderingen binnen deze maatschappij na,
maar het einde van der.e ~atschappij, om samen een nieuwe, betere vorm te ontwikkelen oe met elkaar samen te leven, zonder sexisme, zonder militairisme. zonder
grootschalige ondeaokratische energievormen, zonder racisme, fascisme, honger, uitbuiting, en aa zo maar door. Dat houdt in dat we niet alleen met kernenergie bezig
zijn, maar ook andere deelstrijden voeren. Maar we zijn allemaal, om heel verschillende redenen, veel met de anti-kernenergie strijd bezig •. We hebben onze hoop en
veertrouwen niet gevestigd op het parlement, we voeren in eerste instantie ook geen
aktie om de reaering tot andere gedachten te brengen, we voeren aktie tegen de direkt betrokkenen: de kerncentrales. de toeleveringsbedrijven. etc.
Als het plan voor het Iongres aanslaat. dan willen·ve een aantal maanden van te
voren (aug/sept) een brochure uitbrengen als voorbereiding daarop. In die brochure moet dan een overzicht komen van de situatie in de eerder genoemde landen.
Deze brochure moet ook interessant zijn voor mensen die niet aan het tongres deelnemen en zal vertaald ~orden in een aantal talen. Wij willen he~ praktische ~erk
op ons nemen. maar hebben jullie hulp natuurlijk wel nodig.
Onze plannen zijn als volgt: in dec/jan krijgen de groepen die belangstelling
tonen, een tweede brief met daarin de verdere uitwerking van de plannen, praktische
zaken over vaar en wanneer het plaats gaat vinden. een overzicht van de reacties,
een lijst met kontaktpersonen per land, etc. etc.
Tot zover. Stuur je reacties (kritiek. tips, aanvullingen. etc.) en vooral meer
adressen, naar:
KONGRES AKB
POSTBUS 8094
6710 AB EDE
NEDERLAND

Bovenstaand stuk is inmiddels iets gewijzigd, ik
had de goeie versie nog niet. De oplettende lezeres heeft gemerkt dat het congres i.i •. g. verschoven is naar eind '88. Dit omdat er wat problemen waren binnen de voorbereidingsgroep. Nu gaan
we er weer mee verder, met een groep van ongeveer 7 mensen. Veel te weinig dus. Nu valt het
nog wel mee, maar later zal er ontzettend veel moeten gaan gebeuren. Kom helpen!!! Voor de duidelijkheid:Ook inhoudelijk staat nog lang niet alles vast, je kan nog meebepalen.
Op dit moment zoeken we nog vertalerssters voor
de volgende talen:Fins en yoegoslavies. Bel
het effe door aan het secretariaat of 020-253401
(Peer). En nogmaals ....... kom helpen.

ak 1· eS

Amsterdam:
t·
- voor inlichtingen tel. 020-649395
.
- vanaf 13-8-1987 Elke donderdagavond een ANTI-MILITARISTISCHE PARADE VANAF
DE v. Ostadestraat 233b vanaf 18.00 uur.
- 26-8-87 Info-avond over reforger in caf' "VRANKRIJt" om 21.00 uur in de
Spuistraat 216, met video.
- 29-8-87 FIETS-DEMONSTRATIE met vooraf MANIFESTATIE op het beursplein vanaf
11.00 uur en om 1.3~00 uur vertrek fietsdemo ri-chting Schiphol-Oost.
Haarlem:
- 29-8-1987 FIETSDEMO naar Schiphol en aansluitend MANJFESTATIE
inl. tel. 023-323792

1S

Eindhoven:
- 19-9-1987 SLOT MANIFESTATIE in de tent van de nieuwe scene, naast de Stadschouwburg van 11.00 tot 17.00 uur. Inl. vredeswinkel tel. 040 - 444707
Rotterdam:
- vaor inÏ.tel.Ol0-4118824 (Bernard) of 010-4254537
- Bij aankomst VLOOT, elke dag een PICKET-LINE bij de ingangen van Q.D. en
E.C.T. De eerste dag heeft een demonstratief begin.
- 25-8-1987 Omsingeling MTMC in Capelle a/d !Jssel van 14.00 tot 16.00 uur
Verzameld wordt op het metrostation ALEXANDER vertrektijd is om 14.00 uur
- 30- 8-87: MANIFESTATIE, in de sociale akademie, Nieuwstraat 15, Rotterdam
centrum van 11.30 tot 18.00
Groningen:
- !r trekt een karavaan mobiele anti-militaristen rond die pamfletten zullen
uitdelen o.a. rondom de depots in Vriezenveen, Coevorden en ter ~pel •n die
zal proberen met de colonnes mee te rijden,
Brunssum:
- Er kotnt een klein internationaal vredeskampje 500 meter van het AFCENT
HOOFDKWARTIER? op de gemeente-camping Brunssum bij de Zeekoelen.
- informatie: Vredesburo Heerlen te1.045-722800 of Rampenplan 04490-24803.
Woensdrecnt:
- voor inlichtingen tel. 01646-15183
- Wegens het 700-jarig bestaan van Bergen op Zoom, vergoedt de Ned.Spoorwegen
in de periode 27-8 t/m 6-9 op dát station, je terugreis op vertoon van je
heenreis-kaartje.
Voor meer inlichtingen betr. akties het Landelijk Sekretariaat, Esdoorn- straat 14, 3551 AJ, Utrecht. tel, 030-442122.
LANDELIJKE AKTIES:
- Noodrem Akties; als protest tegen de Ned.Spoorwegen, die voor het REFORGERtransport per trein, hun medewerking geven.
- PAMFLETTEN-STENCILS; in verschillende steden zijn stencils gemaakt om aan
het publiek uit te delen. Ook is er een stencil gemaakt in 't Engels voor
de Amerikanen.
- AFICHES: Overal in het land worden duizenden anti-reforger afiches gep
REFORGER-EXPRES KRANT: (zie bijlage) Er zijn 40,000 exemplaren van vers. eid
in het land en een groot gedeelte is ook in Rotterdam huis aan huis verspreid
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L. A. K. A .~r.~~~BD:i.W~Wr:-.lf'J~
Het Landelijk Anti Kernenergie Archief in Ede
is alweer
bijna een jaar.... geopend
voor ' 'publiek'
•. _..,.._.....,,.......
..
.......,.. • ._..AIIfl_. •.,......":...
'"... """.....
Terwi
we eigenlijk helemaal geen tijd hebben
om publiciteit te maken, hetknippen en verwerken van alle kranten kost heel veel tijd, mer~
ken we toch dat we in een behoefte voorzien.
Met 30.000 knipsels, 700 boeken en ettelijke
tijdschriften hebben we ook veel te bieden.
We willen nu wat meer tijd gaan vrijmaken voor
publiciteit en het zelf verzorgen van artike. len. Maar we hebben meer mensen nodig.~~~~~1
Voor het ~ni.p.P.~n, bi houden, opkna en van de
·ll·'!'Rl..;-,u;.~··.:~~:a·~v.~<.....P..\f'f~~;1Y.:.l~....6;.!l::or-•~~~,..;~~~-l!~a;-m.;'l"~
ruimte en allerlei andere meer pra
ese lus- ~~.~~
sen, maar ook voor het schrijven, publiciteit,
beantwoorden van vragen etc, etc.
Het liefst mensen die regelmatig willen en kunnen komen maar ook als je maar af
toe ti d
hebt ben je welkom.
Kom in ieder geval eens
wat op te zoeken of wat
Financiele steun is ook
dr s: Stephensenstraat
~~l~~~~~~6717 CS Ede .~~~~
Open: Donderdag 13 - 21
Telefoon: 08380 - 21414
Giro: 4609119 t.n.v. D.Bannink,
Na een telefoontje is het mogelijk ook
dagen langs te komen.
;;_4i(J'!'!:;JI•r·""'~'""'""·~....,_

';IC..a-..·~""t:-s\.,W"·.r. :...~

·.~· ~~

,..._,.-.;'!!'-..".~

Jaar strijd tegen
Wanneer was oo a weer e eerste act e waaraan
ik meedeed?, wat schrijft het archief daarover?,
hoe ontwikkelen de actievormen van de AKB zich?.
deze, en andere vragen worden beantwoord in de le
tiitgave van het archief. Alle acties van de afgelopen 10 jaar plus een artikel over de geschiedenis van de AKB in een mooi boekje.~~f~~
Te bestellen door overmaking van f6,60 (f2,10 porto) op giro 4609119 tnv. D.Bannink, Ede ovv. brochure 1
_ ...... - .. -· ·

S'l'RAT.&.;IE.XXNGRES 26 septe:nber 1987
Vereniging Milieudefensie organiseert op 26 september een strateg'iecongx:es
voor de anti-ke.rnE'll€'xgie J::eweging. De centrale vraag van de bijeenkanst
zal

zijn~

gezamenlijke ak.tiviteiten er kanen tot de zaner van 1988

en hoe de akties van de verschillerrle groepen uit de AKB elkaar kulmen
versterken. In dit diskussiestuk virrl je een konkreet voorstel, uitgewerkt in vijf pmten. Dit voorstel staat op de strategiedag ter diskussie.
Het voorstel is vrij beknopt gehouden. Achtergrondinfo.nnatie is te vin:len
in het tananurrmer van Allicht

dat eind augustus verschijnt.

De opzet van het strategiecongres is an 's ochterxis na een korte uiteenzetting wer het aktievoorstel in kleinere groepen wer het plan te pratèn.

's Middags volgt dan eerst een plenair deel, waarna in groepen dit of een
gewijzigd aktievoorstel zal 'toi.Orden

uitg~kt.

9

Afgelopen juni kwam uit den Haag het beste nieuws sinds jaren voor de

anti-kernenergie beweging •.De ra:;ering heeft het besluit tot de l:xJUw van
niEUWe kerncentrales voor onbepaalde tijd uitgesteld. Nijpels bracht naar
ruiten dat in de huidige kabinetspericxle geen besluit meer zal 'IID:den
gencmen. Later kwamen andere berichten die spraken van een uitstel van
tenninste á'ID jaar. V66r het najaar van 1988 is in ieder geval geen
besluit meer te verwachten.

Het uitstel is te danken aan de plblieke opinie en dus voor een belangrijk
deel aan het werk van de

.Al(B.

Door onze akties het afgelopen jaar zijn

we

erin geslaagd de herinnermg .aan Tsjexnobyllevend te houden en <nier de
bevol.king' vrijwel een consensus . tegen de l:x:uw van nieuwe kerncentrales

tot stand te brengen.

Het afgelopen jaar is niet gekozen voor êên gezamenlijke aktie, maar 'Wel
voor een gezamenlijk hoogtep.mt. De prikakties gevolgd door de blokkade
plus dESlO'lStratie in Borssele, de lobby-aktiviteitenen het rongres van
Natuur en Milieu en de ak.ties tegen de stralingsoo:r:men 1 de nota wer

drinkwater en het proces tegen Borssele van Milieudefensie hebben

elkaar versterkt. Dit ondanks de grote menill;J'sverschillen wer het
verloop van de Borssele-ak.tie.
Die lijn kunnen we doorzetten het kanend jaar. Tijdens het strategieoongres willen

\\1e

gezamenlijke hoogtepunten kiezen waarbinnen iedereen op

zijn of haar sterke punten aan de slag kan.
Strategiedag voor de anti-kernenergiebewegtng.
10.00-17.00u
in RASA, · Pauwstr.l3, Utrecht.
Info. Milieudefensie, Damrak 26,
Amsterdam. tel. 020-221366
·

stop cantrum demokraten
Centrum Demokraten willen op
19 september as. in Haarlem demonstreren onder het motto 'Demokratie
is vrijheid voor iedereen, ook voor
centrum demokraten. • Tijdens de
demonstratie van de e.D. willen
zij pamfletten en ander propaganda
materiaal uitdelen. In deze propaganda is onder meer te lezen wat de
C.D. zelf onder vrijheid voor iedereen verstaat. Zo willen zij dat
oa buitenlanders maar moeten oprotten
en willen ze een multiraciale samenleving tegengaan. In no. 34 van
de maand mei '87 van het blad AFDRUK
staat een artikel 'Eurofascisten
bijeen', waarin wordt gemeld dat,
hoewel C.D. niet aanwezig, Nederlanders daar C.D. affiches en dito
propaganda uitdeelden. Konklusie:
een extra bevestiging van het reeds
bekende feit dat de C.D. fescisties
is.
Onze burgermoeder heeft de door
de C.D. geplande demonstratie verboden. Dit niet omdat zij tegen de
C.D. is, maar om de openbare orde
niet te laten verstoren. Zij beroept
zich hierbij hierop door te zeggen
dat aktiviteiten van de C.D. in
andere gemeenten tot grote problemen
hebben geleid.

(Haarlem Tegen FasciSJile en
Discriminatie) heeft reeds op 6
augustus jl.. middels uitnodigingen
aan vele aktieve groepen binnen
Haarlem, een overleg doen plaatsvinden. Hieruit is gekomen, dat we
een aktie met een landelijk karakter
moeten organiseren om zodoende massaal ons protest te uiten tegen
deze fascisten.
Het is de bedoeling dat de C.D.
niet vanaf het stationsplein de
stad in kan, dus denk er zelf over
wat voor soort aktiemiddel je hiertoe
wilt gebruiken.
Bellen: 023- 313429
Schrijven: Anti Fascisten Haarlem,
foetbus 934 Haarlem.
HFl'D

De

Reaktie van de e.D. hierop is dat
zij ondanks een verbod toch hun
demonstratie door willen zetten.
Zij zullen zich hiertoe verzamelen
om 9.30 op het stationsplein en
dan in optocht naar de grote markt
vertrekken. Daar aangekomen willen
zij een petitie aanbieden waarin
het verzoek tot vrije vergaderruimte
in openbare gelegenheden in Haarlem.
Iets waarvoor de gemeente geen toestemming voor wil geven.
Naar zeggen van de e.D. kunnen we
rekenen op enkele honderden demonstranten.
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