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Inspirerend campagneplan
Als aanloop naar de 20ste maart heeft 
het LPTNO een inspirerend campagne-
plan gelanceerd, dat voorziet in tal van 
landelijke en regionale activiteiten. Daarin 
spelen de plaatselijke platforms en groepen 
tegen de ‘Nieuwe Oorlog’ een onmisbare 
rol. Zo omvat de campagne onder meer 
een professionele media-aanpak en het 
verspreiden van door het LPTNO uitge-
bracht actiemateriaal zoals A7-stickers, 
A5-pamfletten en A3-affiches. Ook is er 
een handtekeningactie. Het landelijk plat-
form vraagt de ruim 200 lidorganisaties en 
plaatselijke platforms tijdig actiemateriaal 
te bestellen en alvast bussen te reserveren 
voor de 20ste maart. 
Tot de lidorganisaties behoren ook de uit-
gevers van Vredeskoerier ‘t Kan Anders, 
alsmede diverse andere vredes-, politieke, 
migranten- en vluchtelingenorganisaties, 
zoals het Iraaks Platform, dat een belang-
rijke rol speelt in de campagne. 
Als een van de onderdelen van de cam-
pagne stelt het LPTNO voor op 6 februari in 
München actie te voeren tegen een eventu-
ele NAVO-bezetting van Irak en op de 7de 
te demonstreren tijdens de ‘NATO Sicher-
heitskonferenz’ in die Beierse stad. Daar 
komt de top van de oorlogspolitici - onder 
wie Rumsfeld en De Hoop Scheffer -, plus 
militairen en wapenhandelaars bijeen. 
Een van de vele andere campagne-onder-
delen betreft in de Irakoorlog gebruikte ex-
tra-dubieuze wapens, zoals uraniummunitie 
en clusterbommen. 

Bezwaar
Eén onderdeel uit het A5-pamflet dat op-
roept voor de 20ste maart kan bij pacifisten 
en antimilitaristen - en wellicht ook andere 
tegenstanders van de ‘Nieuwe Oorlog’ 
-  op zeer weinig waardering rekenen. De 
gewraakte zinnen staan in de tweede ali-
nea, onder het kopje ‘Zelfbeschikking voor 
Irakezen’: ‘De Iraakse regeringsraad moet 

in staat worden gesteld om zelf te zorgen 
voor de veiligheid.  Dit kan zo nodig met 
de hulp van niet-westerse troepen.’ Met 
deze woorden laten de opstellers van de 
pamflettekst zien dat zij meegaan in ge-
weldsdenken. Dat is jammer, want het kan 
toch niet de taak zijn van vredesactivisten 
om te pleiten voor militaire oplossingen. Zij 
moeten niet op de stoel van bestuurders 
gaan zitten. Het noodzakelijke pleidooi 
voor ontwapening staat haaks op het ad-

vies om troepen (in dit geval niet-westerse) 
in te zetten. 
De aanbeveling in het pamflet aangaande 
niet-westerse troepen is bovendien in 
tegenspraak met een persbericht dat het 
Landelijk Platform op 14-12-03 uitbracht. 
Daarin stelt het Platform: ‘De afgelopen 
maanden is de veiligheidstoestand in Irak 
voortdurend verslechterd. Verrassend is dat 
niet, gezien het gegeven dat democratie 
en het handhaven van mensenrechten niet 
door middel van militair geweld en van bui-
ten af opgelegd kunnen worden.’

Niettemin kan dit bezwaar tegen een deel 
van het pamflet geen reden zijn om af te 
zien van demonstratiedeelname. Met de 
hoofdeis van de 20ste is immers niks mis. 
Om die reden treft u tóch een in dit blad 
gevouwen A5-pamflet aan.
Help mee de demonstratie tot een groot 
succes te maken!

Gerard van Alkemade

Demonstratie Amsterdam 20 maart

Stop de bezetting van Irak -
Nederlandse troepen nú terug!
Het Landelijk Platform tegen de ‘Nieuwe Oorlog’ (LPTNO) organi-
seert op zaterdag 20 maart een demonstratie in Amsterdam, die 
om 13.00 uur op de Dam begint. De hoofdeis is: ‘Stop de bezetting 
van Irak - Nederlandse troepen nú terug!’ De 20ste maart is pre-
cies een jaar na het begin van de Irakoorlog; de demonstratie is 
onderdeel van internationale acties op die dag, op initiatief van het 
Europees Sociaal Forum. 

Twee deelneemsters tonen onderweg het spandoek van de Vrouwen-vredestocht door 
Palestina: Israël en de bezette gebieden. 
Redactielid Sonja van Wier nam van afgelopen 20 december tot 11 januari dit jaar deel 
aan de Vrouwen-vredestocht door Palestina (Israël en de bezette Palestijnse gebieden). 
De internationale tocht was een initiatief van Noorse vrouwen, met onder meer als doelen: 
het bepleiten van vrede en verzoening, het leggen van contacten met activisten voor 
vrede en mensenrechten, het opdoen van kennis over de situatie en het betuigen van 
solidariteit en morele steun. Al tijdens de emotionele en inspannende voetreis noteerde 
Sonja voor ons blad haar ervaringen. In dit nummer, twee van haar verslagen van de 
tocht. Op pagina 2: 'Ontmoeting met Arafat' en op pagina 6 van de Magazine-editie: 
'Ramallah: geen toekomst voor jongeren'.

Vrouwen-vredestocht door Palestina
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Arafat heeft hele witte handen. Hij kan zijn 
rechterbeen niet goed stil houden. Hij lijkt 
goedgemutst. Hij is helder en zeer ter zake. Wij, 
zo’n vijftig vrouwen van overal ter wereld, deel-
nemers aan de Human Rights March in Israël en 
in de door Israël Bezette Gebieden, hebben een 
bijeenkomst met hem. De avond voor kerst. Het 
paleis. Het ziet er nu al uit als een monument. 
Grote puinhopen, autowrakken er bovenop. Een 
half weggeschoten toren met een metershoog 
waterreservoir. Soldaten bij de ingang. 

De bus mag door. Onze telefoons moeten in de bus 
blijven. We mogen naar binnen. Daar is een grote 
kale ruimte met tegels op de vloer. We gaan een 
verdieping hoger, naar net zo’n grote betegelde zaal. 
Twee vrouwen achter in de zaal met ons spandoek. 
Maar de president is er nog niet. Enkele ministers, 
zijn bodygards (die ken je zo langzamerhand van 
de tevee) zijn er al wel. Twee Palestijnse vrouwen 
en Toril uit Noorwegen die alles georganiseerd heeft 
en Mathilda uit Denemarken achter de tafel. Dan 
komt hij binnen. 
Arafat gaat zitten. Hij is blij met ons en zegt drie 
keer welkom. Als Toril haar tegenspeech geeft 
interumpeert hij onmiddellijk. Zij heeft het over 'zijn 
residentie'. Hij corrigeert: 'mijn gevangenis'. Hij is 
goed geïnformeerd, deze vader van de toekomstige 
staat Palestina die er nog niet is. Bij alle antwoorden 
vergeet hij nergens de namen te noemen van allen 
die hem geholpen hebben. De Noor Andersen, die 
hielp Oslo op te starten. Madrid, Washington. Neder-
land dat een haven gaf die nu weggebombardeerd 
is. Hij zegt dat de relaties met Hanan Ashrawi nog 
altijd goed zijn, hoewel zij het parlement verliet. Als 
een van ons zegt dat hij Khomeini nooit zijn vriend 
had mogen noemen, protesteert hij fel, hij verdedigt: 
‘my brother. She has to learn history.’ 

Traangas
Terug naar het hotel. De volgende dag lopen we, na 
een moeizame bustocht over allerlei sluipwegen vol 
keien, mee in een ‘vredestocht’ in twee plaatsen op 
de westoever. Normaal duurt die rit een halfuurtje, 
nu anderhalf uur en de chauffeur moet alles op alles 
zetten om de onderkant van de bus heel te houden. 
In de volgende plaats zwermen de kinderen uit over 
de heuvels. Vragen van Palestina, borden met Ara-
fats portret, vlaggen van Hamas met diverse voor 
ons leesbare teksten. Of alles door de beugel kan 

weet ik niet, maar de blijdschap en 
vreugde, bovendien ook al die rijen 
mensen die op de heuvel tegen de 
avondlucht afsteken, het is een bijna 
onwerkelijk beeld. Kennelijk veront-
rusten de gescandeerde teksten de 
Israëlische soldaten. Ze schieten een 
drietal traangasgranaten op maar net 
acceptabele afstand op ons af. Kin-
deren beginnen te rennen. Het valt 
wel mee. Een paar Deense vrouwen 
staan in de frontlinie. Ze blijken enorm 
geschrokken. 

‘s Avonds in het hotel barst de kritiek 
los. Willen we wel zo’n tocht met al die 
Arafatvlaggen en leuzen van Hamas? 
Zijn we nog wel veilig. In het nieuws 
is zojuist gebleken dat Rafah voor de 
tweede keer gebombardeerd is. Onze 
vier gastvrouwen verdedigen zich met 
verve. Emotieel als wij zijn, zij gaan 
er in alle rust op in. Wij zijn nooit in 
gevaar geweest, ze willen ons niet 
voor hun kar spannen, Hamas hoort 
bij hun volk, Arafat is hun president. 
Dat laatste horen we niet een keer 
maar vele malen. Zo impopulair als 
Arafat de laatste jaren in Europa is, 
zo geliefd is hij hier. Ik had dat niet 
verwacht, maar vermoed dat ze zich 
als één man achter hem hebben ge-
schaard. Dat hij is opgesloten in zijn 
paleis kwetst hen. Maar een kreet van 
een van ons, dat ze ons gebruikt heb-
ben, heeft ze gekwetst. En dat maken 
ze wel duidelijk ook. 

Ik raak zo langzamerhand wat ver-
ward. Al die gebeurtenissen waarover 
ik alsmaar hoor, gaan wat langs me 
heen glijden. Kabia, waar we langsge-
reden zijn, en waar Sharon in 1953 in 
een massaslachting 73 mensen heeft 
laten vermoorden. Maar het is langs 
deze wegen in Palestijns gebied bijna 
overal ellende en vernedering. Overal 
die wegversperringen. Die controles. 
In een gebied dat niet groter is dan 
Gelderland en dat nu ommuurd wordt, 
staan ook nog eens ruim zeventig 
wegversperringen, waar geen enkele 

Ontmoeting met Arafat Palestijn zomaar langs kan. Het aan-
tal vrouwen dat aan de grens moest 
bevallen is inmiddels tot 74 gestegen. 
Van een tweeling op die manier ge-
boren, stierf er een. Van een andere 
vrouw werd het kind door een Isra-
elische soldaat doodgeschoten. Het 
is overigens ook hier doorgedrongen 
dat de Israëlische soldaten er voor 
een deel goed genoeg van krijgen 
en liever de gevangenis indraaien 
dan dat ze in de Bezette Gebieden 
moeten dienen. 

Sonja van Wier
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De nationale Japanse organisatie 
van slachtoffers van de atoombom-
men op Hiroshima en Nagasaki 
heeft - samen met andere anti-nu-
cleaire activisten - een beroep op 
de VS-regering gedaan. 
Het beroep betreft het tentoonstellen 
van de bommenwerper die de atoom-
bom op Hiroshima gooide, zonder dat 
het betreffende museum ook maar 
enige aandacht besteedt aan de ver-
schrikkelijke gevolgen van die bom. 

De Muur: folder over Israëls 
apartheidsmuur: een 
overzicht in woord en beeld

Onlangs verscheen met als titel ‘De 
Muur’ een zeer informatieve kleuren-
folder over Israëls apartheidsmuur. 
Deze Nederlandstalige productie is het 
resultaat van samenwerking tussen de 
Israëlische vredesgroep Gush Shalom 
en het Steuncomité Israëlische Vredes-
groepen en Mensenrechtenorganisa-
ties (SIVMO).

De folder brengt in woord en beeld op heldere wijze 
wat de desastreuze gevolgen zijn van de bouw van 
de muur in en rond de Westelijke Jordaanoever. 
De circa 700 kilometer lange muur zal diep in de 
Palestijnse gebieden snijden en het leven van de 
Palestijnse bevolking onmogelijk maken. Aan de 
hand van overzichtelijke kaarten kunt u zien hoe 
de eerste fase van de muur, die inmiddels klaar is, 
verloopt en hoe het vervolgtraject er vermoedelijk 
uit zal komen te zien.

De folder is te bestellen bij stichting SIVMO, postbus 
15823, 1001 NH Amsterdam, 020-6758925. 
Afname in pakketjes van 5 exemplaren;
minimumafname: 1 pakketje à € 5.
Prijzen:
• Tot 50 exemplaren: € 5 per pakketje 
• 51-250 exemplaren: € 3,75 per pakketje 
• 251 of meer exemplaren: € 2,50 per pakketje 
De prijzen zijn inclusief verzendkosten.

Met de aanschaf van de folder steunt u ook het werk 
van Gush Shalom. Na aftrek van de kosten zal het 
resterende bedrag aan hen worden overgemaakt.

P.S.: In februari ‘04 buigt het Internationaal Ge-
rechtshof in Den Haag zich over de rechtmatigheid 
van ‘de muur’. 

Dit voorjaar begint in Dublin een proces tegen vijf ‘ploegschaar’-activisten van 
de ‘Pitstop Ploughshares’. Op 4 februari 2003 maakten zij - in het spoor van 
Jesaja’s profetie - een begin met het omsmeden van een gevechtsvliegtuig 
van de VS-marine op vliegveld Shannon. Daarmee protesteerden zij tegen 
het gebruik van Shannon voor massale troepen- en materieeltransporten voor 
de Irakoorlog. Op de foto: de vijf van de ‘Pitstop’, geflankeerd door Martin 
Sheen (r), president Bush in een populaire Ierse tv-serie.

Japanse protesten tegen atoom-
bommenwerper in VS-museum

De Japanse anti-nucleaire beweging 
wil dat informatie over die gevolgen 
aan de expositie wordt toegevoegd. 
De beweging stelt dat het tentoonstel-
len van de ‘Enola Gay’, de B-29-bom-
menwerper die de ‘Little Boy’-bom op 
6 augustus 1945 afwierp, de ‘nucleaire 
eeuw’ verheerlijkt. De ‘Enola Gay’ is 
sinds afgelopen december een van 
de topstukken van het ‘Smithsonian 
National Air and Space Museum’, in 
Washington.   

Ierse ‘ploegschaar’-activisten voor de rechter
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Overzicht rechtszaken
Rechtszaken maken deel uit van de strijd. Aanwezigheid op de publieke tribune 
wordt op prijs gesteld. Houdt Akties tegen Kernwapens op de hoogte van dagvaar-
dingen, boetes, schikkingsvoorstellen, seponeringen, uitspraken enz.. Schrijf of 
bel ATK, Spijkermakersstraat 28, 2512 ES, Den Haag, tel. 070-3890235. Finan-
ciële steun op rekening 30.87.39.744 van Akties tegen Kernwapens, Bolsward

• Op 15 januari moest een vredesactiviste bij de kantonrechter in Den Haag 
voorkomen omdat zij op 3 maart 2003 bloemetjes had geschilderd op een pant-
serwagen van de marechaussee voor de deur van de VS-ambassade. Na de 
uitspraak - eind januari - kan uit protest tegen de stelselmatige onderdrukking 
van de vrijheid van meningsuiting in Den Haag - met name bij de VS-ambas-
sade - nog een spontaan protest volgen bij de ambassade. Komt allen; info: 
06-23555247
• Op resp. 4 en 6 februari moeten twee vredesactivisten voorkomen bij de kan-
tonrechter in Maastricht inzake een blokkade bij de OVSE-top op 2 december 
2003, uit protest tegen de komst van VS-minister Powell. De advocaat probeert 
beide zaken op één datum behandeld te krijgen. Info: 06-23555247
• Op 12 maart moeten twee vredesactivistes verschijnen voor de kantonrechter in 
Den Haag vanwege hun protest bij de ABN-Amrobank op 9 januari 2004, tegen 
de investeringen van deze bank in het Britse bedrijf Insys, dat o.a. clusterbom-
men produceert. Hun wordt het niet opvolgen van een politievordering ten laste 
gelegd, cq. het blokkeren van de ingang van de bank. Extra wrang is dat deze 
actie plaatsvond omdat op 12 december 2003 twee andere mensen van de 
campagne tegen clusterbommen bij dezelfde ABN-Amrobank door de Haagse 
politie werden verwijderd, omdat ze geen demonstratievergunning hadden. Nu 
is die helemaal niet vereist bij protesten van een of twee mensen en bestaat er 
geen demonstratievergunning, slechts een meldingsplicht vanuit de APV. De 
actie van 9 januari was in ieder geval wel aangemeld en toch vond de politie 
weer eens reden om op te treden. Over beide acties worden klachten ingediend 
bij korpsbeheerder burg. Deetman en de Haagse gemeenteraad. 
• Eind 2003 heeft vredesactivist Frans Rutgrink opnieuw een klachtbrief aan 
burgemeester Deetman gericht inzake herhaald agressief optreden van be-
veiligingspersoneel van de VS-ambassade in burger en in uniform, tot ver 
buiten de daar geplaatste hekken. De agressie gold fotograferen van en bij de 
ambassade. In een excuusbrief aan de activist (zie het oktobernummer 2003 
van dit blad) had de burgemeester gemeld dat fotograferen bij de ambassade 
niet verboden is. De activist verzoekt de burgemeester krachtig te protesteren 
bij de verantwoordelijken op de ambassade. 
• In een klachtenprocedure, namelijk inzake het optreden van de Haagse politie 
tijdens de NIID-wapenbeurs in 2002 is na lang gedoe nu de klager op twee 
van zijn drie punten in het gelijk gesteld, omdat de rechter had bepaald dat de 
demonstratie niet beperkt had mogen worden, aangezien er geen gevaar  was 
voor de openbare orde, gezondheid of verkeersbelangen. Hoewel de klager 
de klachten mede namens het Haags Vredes Platform (HVP) had ingediend, 
is één klacht niet gegrond verklaard omdat een machting van het HVP zou 
ontbreken. Toch is een machtigingsbrief van het HVP tijdig verstuurd en krijgt 
de klacht dus nog een vervolg.
• De wraking van de kantonrechter, die op 4 november 2003 een vredesactiviste 
die voor moest komen inzake haar protest bij de VS-ambassade, niet wenste 
te laten spreken over haar motivatie, heeft als eerste vervolg een gesprek op 
22 januari met de president van de Haagse rechtbank aangaande de onheuse 
bejegening. Een nieuwe zittingsdatum is niet bekend.
• Aangaande het protest op 7 november 2003 bij de VS-ambassade, waarover in 
het novembernummer 2003 van dit blad werd bericht, heeft een vredesactiviste 
een schikkingsvoorstel (boete) ontvangen. Zij is niet van plan te betalen en zal 
dus t.z.t. gedagvaard worden.
• Vijf van de zeven vredesactivisten die in april 2003 bij Sevenum een munitie-
trein blokkeerden die wapentuig voor de Irakoorlog naar Rotterdam vervoerde, 
hebben een schadevergoeding gekregen voor hun onterechte langdurige (10 
dagen) voorarrest. Aangezien de zaak geseponeerd (geen vervolging) werd, 
hadden zij daar recht op. Over de vergoeding van de twee NN’s (anonieme 
verdachten) is de advocaat nog in overleg.    

Holletje
In iedereen zit een klein dictatortje. Verscho-
len in een holletje onder de oppervlakte. 
Regelmatig van lucht voorzien door slechte 
gedachten. We mogen dan wel groeps-
mensen zijn, maar ergens diep van binnen 
willen we dat de groep doet wat wij zeggen 
of slechts durven te denken. En soms zelfs 
dat niet eens, omdat onze gedachten diep zijn 
weggedrukt door een ander klein dictatortje. 
In iedereen zit een klein dictatortje. Verscho-
len in een holletje onder onze huid en soms 
steekt hij zijn hoofd erboven uit als een rijpe 
puist. Een puist die wanneer hij niet tegen de 
spiegel wordt gespoten, door gaat etteren. We 
zijn dol op democratie, zolang we maar niets 
tegen onze zin hoeven te doen, iedereen het 
met ons eens is en onfatsoen, daarvan zijn 
we overtuigd, dat zijn de anderen. 
In iedereen zit een klein bang dictatortje, 
die zich opgesloten voelt en gelooft dat de 
anderen kwaad in de zin hebben met hem 
en met de wereld. En dat er maar één ding 
opzit, dat het dus echt niet anders kan, dat de 
wereld slechts op één manier te redden is.
In iedereen zit een klein dictatortje. Verscho-
len in een onbekende holte in ons hoofd te 
wachten, op een kans de macht te grijpen. En 
die kans doet zich altijd voor en waar stopt het 
dan. In huis, bij de vereniging, de vakbond, de 
vredesbeweging, in het café, op het werk, bij 
de partij, op straat, in het stadion, in het leger 
of in een groot paleis. 
In iedereen zit een klein dictatortje, verscho-
len in een holletje onder de oppervlakte. Het 
is niet erg wanneer we het weten, zorgen dat 
hij daar blijft, hem er pas uitlaten wanneer 
hij een lange baard heeft en hij in plaats van 
angstwekkend te zijn, slechts de grap van 
de dag is. 

Harry Zevenbergen 
(op www.subliterair.org: dagelijkse Zevenbal-
column van Harry Zevenbergen en Adriaan 
Bontebal)



‘t KAN ANDERS Vredeskoerier - januari/februari 20044 ‘t KAN ANDERS Vredeskoerier - januari/februari 2004 5 WAPENHANDEL

Citaat van het jaar

‘Hoe kan het zijn dat je nog steeds wa-
pens levert aan landen die in conflict zijn? 
Ook westerse landen doen daar aan 
mee. Nederland doet er echter niet aan 
mee, want Nederland heeft een prima 
wapenexportbeleid; ik kan daar mijn 
hand voor in het vuur steken.’ (Minister 
Van Ardenne-van der Hoeven, Ontwik-
kelingssamenwerking, najaar 2003) 1)

Dubbele normen, 
wapens naar Jemen

Een beetje geheimzinnig deed Jaap de 
Hoop Scheffer wel. ‘Kan ik dit openbaar 
maken’?, zo vroeg hij aan de ambtenaar 
die naast hem zat. Het was een Kamerlid 
opgevallen dat Nederland in 2002 voor 
150.000 euro onderdelen voor wapens 
en munitie aan Jemen leverde en het Ka-
merlid vraagt om opheldering. ‘Het gaat 
om motoren voor pantservoertuigen’, 
zo leest de NAVO-secretarisgeneraal 
in spe uit een overzicht dat voor hem 
op tafel ligt.

Een week later komt Tsjechië onder vuur 
te liggen als blijkt dat een handelaar uit dit 
land wapens aan de overheid van Jemen 

heeft verkocht. Jemen is immers een staat 
in de frontlinie van de oorlog tegen het ter-
rorisme. Kennelijk geldt deze kritiek niet de 
Nederlandse leverantie. 2) 

Compensatiebeleid 
heeft een prijs

In november 2003 bracht de lobbygroep 
voor de defensie-industrie, NIID, een nota 
uit over het compensatiebeleid. Compen-
satiebeleid bestaat uit het bedingen van 
tegenorders voor de industrie bij grote 
wapenaankopen door de Nederlandse 
overheid in het buitenland. Het acht pa-
gina’s tellende document onderstreept 
onder meer het belang van het compen-
satiemechanisme voor het Nederlandse 
bedrijfsleven. De nota staat daarbij vrijwel 
haaks op de visie van de Campagne tegen 
Wapenhandel die stelt dat de resultaten 
van dit beleid vrijwel altijd tegenvallen. 
Overigens is ook de Algemene Reken-
kamer niet enthousiast over de financiële 
resultaten van het beleid. Helemaal geen 
aandacht wijdt de nota aan de wapenex-
porteffecten van het compensatiebeleid. Zo 
gaan in dit kader onderdelen van Hellfire 
raketten naar de VS die ze vervolgens af-
vuurt op een voddenboer in Afghanistan. 
Echt gebeurd. 
Uit de Verenigde Staten gaat een deel van 
de raketten weer door naar Israël, dat ze 
afvuurt voor buitengerechtelijke executies 
en moorden op boeren in boomgaarden. 
In het laatste debat over de Nederlandse 
wapenexporten stelt ook Jaap de Hoop 
Scheffer geen zicht te hebben op deze 
exporten. Daarmee is compensatiebeleid 
een mooie methode om het wapenexport-
beleid te ondergraven. 3)

Fregatten naar Jakarta 
kosten een boel

Indonesië kampt nog steeds met een 
reusachtige staatsschuld, om maar 
een van de problemen te noemen die 
het land teisteren. Toch schrikt de Ne-
derlandse overheid er niet voor terug 
Jan en Alleman (een admiraal en de 
ambassadeur) in te zetten om voor een 
kleine miljard euro vier fregatten aan het 
land te verkopen. De Campagne tegen 
Wapenhandel schrijft in januari 2004 een 
rapport over deze peperdure transactie 
(in één klap goed voor tweemaal de ge-
middelde jaaromzet van de Nederlandse 
wapenhandel). Het rapport komt op onze 
website of is voor 5,00 euro te bestellen 
bij de Campagne tegen Wapenhandel, 
Amsterdam (giro 3767096 o.v.v. Fregat-
ten naar Jakarta).

1) Bron: Vaststelling van de begroting Ministe-
rie van Buitenlandse Zaken, 29.200 V, nr. 17
2) Bronnen: Openbaar debat Nederlands wa-
penexportbeleid, 20/11/03; en Czechs coming 
under fire for secretive arms deals to Yemen, 
AP, 30/11/03
3) Bronnen: NIID NOTA; Compensatie en de 
Nederlandse defensiegerelateerde industrie, 
Den Haag 12/11/03; en Explosieve Materie, 
hoofdstuk 6: Compensatiebeleid Nederland 
geeft zijn wapenexportbeleid uit handen, 
Papieren Tijger, 2003.

Martin Broek

Campagne tegen Wapenhandel, 
Anna Spenglerstraat 71, 1054 NH 
Amsterdam. Tel/fax: 020 6164684; 
amokmar@antenna.nl
www.stopwapenhandel.org

Kleinschalig straattheater tijdens de manifestatie 
afgelopen 18 december van ‘Keer het Tij’-Den 
Haag op het Plein. Daar demonstreerden zo’n 200 
mensen, voor een belangrijk deel migranten en 
vluchtelingen. Foto’s: Boyd Noorda

Aan de landelijke actiedag van ‘Keer het Tij’ op 18 
december 2003 deden in diverse regio’s in totaal 
zo’n 3OOO deelnemers mee. Centraal in de pro-
testen tegen ‘Balkenende II’ stond de afbraak van 
sociale voorzieningen. Dit terwijl er wel geld is voor  
militair optreden in onder meer Irak.  

Keer het Tij Sprekerslijst

Het Humanistisch Vredesberaad 
heeft voor het seizoen 2004/2005 
een sprekerslijst samengesteld. 

Op de lijst namen en adressen van 
activisten, wetenschappers, en ex-
perts die beschikbaar zijn voor onder 
meer lezingen over een breed scala 
aan onderwerpen, waaronder ont-
wapening, vrouwenrechten, ontwik-
kelingssamenwerking, TV-geweld, 
Islam, Mahatma Gandhi, Cultuur van 
Vrede en Geweldloosheid, Peace 
Brigades International, kernwapens, 
terrorisme, vredesopvoeding, biolo-
gische landbouw.

Info: 
Tilly de Waal-de Groot, 035-6215817  
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Ramallah heeft geen voetbalstadion 
noch andere grote sportvoorzienin-
gen. Jongeren hebben er vertier noch 
toekomst terwijl de bewegingsvrijheid 
er ook al niet is. En dan is dit nog de 
levendigste stad van de westelijke Jor-
daanoever, in andere steden zijn er 
helemaal geen mogelijkheden meer. 
Nabloes schijnt voor een deel leeg te 
lopen. Dat geldt zeker voor steden als 
Kalkilia en Tulkarem, die door de Isra-
elische muur afgekneld worden. Dat 
maakt de situatie hier zo explosief. De 
vrouwen hebben er hun handen aan 
vol jongeren rustig te houden. Dat lukt 
ze niet meer. De burgemeester van 
Ramallah zegt dat je niet van Pales-
tijnen die in deze omstandigheden 
leven kunt verwachten dat ze hun 
kinderen als engeltjes willen of zelfs 
maar kunnen opvoeden. Zijn taak is 
onmetelijk moeilijk, vergeleken bij het 
burgemeesterschap van een stad in 
Europa, want de dagelijkse beslom-
meringen vreten tijd. De voorzienin-
gen als water en gas in orde houden, 
het onderwijs en ga maar door. 

Snufje nationalisme
Toch wordt alles op alles gezet om een 
beetje een normaal leven mogelijk te 
maken. In vluchtelingenkampen vind 
je kleuterklasjes waar de kinderen 
leren lezen en schrijven, tekenen 
en zingen. Dergelijke voorzieningen 
helpen ook de moeders in hun voort-
bestaan. Waren die scholen er niet 
dan zouden ze de hele dag in angst 
zitten waar hun kinderen nu weer zijn. 
Wat een merkwaardige ervaring. Deze 
kinderen, jonge kinderen, voortdurend 
in een oorlogssitatie verwikkeld. Een 
groepje van zo’n stuk of tien wil ons 
spreken. Wat vertellen ze? Dat ze vre-
de willen en een einde aan de oorlog 
en hun land Palestina. Het wordt met 
verve verteld. Maar een snufje natio-
nalisme kan in deze omstandigheden 
geen kwaad. 
In het vluchtelingenkamp vertelt de 
38-jarige Fatimah hoe op 15 decem-
ber 2001 haar elfjarige zoon Yasser 
werd doodgeschoten omdat hij de 
‘coordinator van een terroristische 
bende’ zou zijn. ‘Een kind van elf’, zegt 

ze, ‘dat kan toch niet. Hij had met ste-
nen gegooid. Dat wel. Maar dat doen 
ze allemaal.’ Ruim een maand later 
werd haar 15-jarige zoon Samier door 
een Israëlische kogel gedood. Ook hij 
had met stenen gegooid. Soms huilt 
ze kort. Dan vertelt ze verder. Naast 
haar zit een man, die ons te jong lijkt 
om haar man te zijn, maar die te oud 
is om haar kind te kunnen zijn. Het is 
haar ruim twintigjarige zoon, die niet 
meer lacht of boos wordt, zoals een blij 
mens. Dat is tenminste wat ik er van 
zie. Je ziet dat hij kwaad is, maar het 
zit ergens binnen in hem. Hij geeft zo’n 
slap handje. Zwijgzaam gaat hij pos-
ters halen waarop zijn broers zijn af-
gebeeld als martelaar. Noem het maar 
de rouwkaarten. Die worden als een 
Palestijns kind door Israëlische kogels 
getroffen is overal opgehangen. Ik zeg 
dat ik die posters niet wil omdat als de 
Israëlische douane die in mijn bagage 
vindt ik vermoedelijk later dit land niet 
meer in kan. De Palestijnse vrouw die 
ons begeleidt zegt in het Engels dat 
we ze gewoon moeten aanvaarden. 

Erna spreken we nog met de moeder 
van een 21-jarige Palestijn die een 
gevangenisstraf van drie jaar kreeg, 
werd vrijgelaten en geliquideerd. Het 
lichaam werd naar het mortuarium 
gebracht en niet vrijgegeven. Een 

procedure bij het Hooggerechtshof 
werd gewonnen, zodat dagen later 
de familie hun zoon toch naar Pales-
tijns gebruik kon begraven. Als ik dan 
tenslotte - de omstandigheden ten spijt 
- van een heerlijke Palestijnse lunch 
ga genieten, zit ik naast twee vrouwen 
wier mannen elk een gevangenisstraf 
van zeven jaar hebben gekregen en 
geen bezoek mogen ontvangen. Aan 
het eind van de middag gaan we naar 
het theater. Het toneel ligt vol kran-
ten, opgepropt en gestapeld tot vier 
puinhopen. Vijf mensen spelen. Hoe 
zijn ze hier terecht gekomen. Vroeger 
genoten ze van de dag en de wegen 
waar ze langs liepen, omdat ze er 
langs liepen, omdat dat leven was. 
Maar nu, anderhalf uur lang verbazing 
en satire over de eigen situatie. Het 
leuke van een tragedie is dat je er een 
komedie van kan maken. We lachen 
ons de tranen uit het lijf. Aan het eind 
van het stuk zijn niet de spelers, wel 
wie zij uitbeelden dood en de vraag 
is waarom dit voor de wereld slechts 
nieuws was en actie uitbleef. 

Hossen
Wij gaan de stad weer in, naar een 
restaurant waar de eigenaar de am-
bitie heeft het volume van de verster-
ker zo ver te openen dat er blijdschap 
ontstaat. Omdat onze verzoeken het 
geluid te dimmen nooit langer dan 
luttele minuten werkten gaan we ten-
slote de dansvloer op. Applaus, maar 
ook gelach. Ze dansen hier wel even 
mooier en beter. Weinig later danst 
het halve restaurant. Merkwaardig. Dit 
werkt. We hossen de ellende eruit. Om 
elf uur wandel ik met Janny Beekman 
naar ons hotel. We doen er een uur 
over, maar genieten van de rust op 
straat en de frisse licht. 
Sonja van Wier

De agressie hangt als een soort stofwolk boven Ramallah. Getoeter 
van auto’s, geschreeuw. Bij besprekingen rinkelen voortdurend de mo-
bieltjes. Er wordt ook niet gevraagd om ze uit te zetten. Als tijdens een 
voorstelling in de schouwburg iemand op de eerste rij een gesprek 
begint loopt de directeur er heen om te zeggen dat dit niet kan. Zelf 
wordt hij herhaaldelijk de voorstelling uitgebeld. Het lijkt wel alsof de 
mensen met drukte en lawaai het gebrek aan vrijheid compenseren. 
Leven in de brouwerij binnen een beperkt aantal vierkante kilometers. 

Ramallah: geen toekomst voor jongeren

Ongeveer zestig vrouwen, hoofdzakelijk uit Europa en de VS namen deel aan 
de Vrouwen-vredestocht door Palestina 
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Jaap van Praag, oprichter en eerste 
voorzitter van het Humanistisch Ver-
bond zei: ‘Ongewelddadige midde-
len doen meer recht aan de mense-
lijke waardigheid, maar zijn ook een 
zaak van effectiviteit omdat geweld 
degenen verderft die het toepas-
sen’. Een oud-beroepsmilitair, later 
medewerker van de wereldwinkel, 
bevestigde deze uitspraak. Tijdens 
de politionele acties was hij in Indo-
nesië: ‘We hadden een fijne groep, 
maar nadat één van onze jongens 
was gesneuveld zag ik mensen in 
beesten veranderen, het heeft van mij 
een pacifist gemaakt’, vertelde hij. ‘Er 
werden spelletjes gedaan en wedden-
schappen afgesloten wie de meeste 
Indonesiërs kon doden. Onschuldige 
vrouwen en kinderen die op het land 
werkten werden als ongedierte weg-
gemaaid. Afschuwelijk!’

Na afloop van de Vietnamoorlog 
kwamen schoorvoetend de verhalen 
over oorlogsmisdaden daar gepleegd. 
Bovendien hoorden we hoe een aantal 
teruggekeerde Amerikaanse militairen 
niet meer aan de burgersamenleving 
kon wennen. Ze waren niet meer te 
handhaven vanwege hun geweld-
dadigheid. Ook in hun huwelijk ging 
het vaak fout; vrouwen en kinderen 
werden mishandeld. Hetzelfde horen 
we over Nederlandse militairen die in 
Joegoslavië zijn geweest. Sommige 
vrouwen willen nog begrip opbrengen 
voor hun man, zien hem als slachtoffer 
van wat hij heeft meegemaakt, maar 
hoelang verdraag je geweld, vooral als 
je ziet dat ook de kinderen slachtoffer 
worden?

Roofdieren
Je denkt soms dat het zien en mee-
maken van geweld mensen moet 
afschrikken, maar zo werkt het vaak 
niet. Steeds meer worden we met ge-
weld geconfronteerd, al is het maar via 
de televisie. Steeds meer lijkt geweld 
ook geaccepteerd te worden. Er wordt 
wel eens gezegd dat roofdieren die 
mensenbloed geproefd hebben extra 
gevaarlijk zijn. Geldt dat ook voor de 
mens zelf? Zeker lijkt me dat het zelf 
toepassen van geweld iets met je 
doet, iets in je verandert. Maar zelfs 
het regelmatig zien van geweld doet 

iets met je. Het lijkt veel mensen 
onverschilliger te maken over wat de 
ander wordt aangedaan.

Bloemen en beertjes
Valt er een dodelijk slachtoffer dan 
klaagt men ‘ach en wee’; er wordt 
een stille tocht gehouden, bloemen 
en beertjes op de plek des onheils 
gelegd en dat is het dan. Moet er 
niet veel meer aandacht zijn voor de 
verderfelijke invloed van geweld op 
de mens zelf? Lang heeft de mens 
gedacht de natuur te kunnen beheer-
sen, men ging er zelfs van uit dat de 
natuur oneindig was. We weten nu 
beter. Wij mensen zijn deel van de 
natuur en ervan afhankelijk. Triest, dat 
dit begrip pas moet doordringen nu 
de gevolgen van menselijke uitbuiting 
zo dramatisch zichtbaar worden. De 
Club van Rome (1972) en het Brundt-
landrapport (1987) moesten ons wak-
kerschudden. Maar zelfs deskundigen 
die beter moesten weten, hielden ons 
voor dat het zo’n vaart niet liep. Dat is 
nu niet meer vol te houden.

Meer, ten koste van anderen
Klimaatverandering door thermische 
vervuiling heeft al stormen en vloed-
golven veroorzaakt waardoor velen 
om het leven kwamen. Gletsjers 
en ijsbergen smelten waardoor het 
zeewater stijgt en land onder water 
verdwijnt. Woestijnvorming bedreigt 
een groot deel van de wereldbe-
volking, vooral in de Derde Wereld. 
Terwijl we al onze krachten zouden 
moeten bundelen om te redden wat 
er nog te redden valt, lijken we op een 
versnelde vernietiging uit te zijn. Heb-
zucht en machtswellust zijn daarvan 
de drijfveren. Ondanks alle welvaart 
die we in het rijke Westen genieten, 
lijkt het niet genoeg. We willen meer, 
meer, meer, desnoods ten koste van 
anderen, zoals mensen in de Derde 
Wereld en zelfs ons eigen nage-
slacht. Amerika loopt daarin voorop 
en onze eigen regering, de mond vol 
over normen en waarden, hobbelt er 
achteraan. 

Milieuvernietiging
‘Oorlog kan niet meer’, heeft oud-PSP- 
parlementariër Hans Wiebenga vaak 
gezegd. Oorlog is misdadig en door 
nieuwe middelen en technieken wordt 
oorlog steeds misdadiger. In een mo-
derne oorlog zijn vooral onschuldige 
burgers de slachtoffers. Wat het milieu 
betreft vrees ik, dat een groot deel en 
misschien wel het grootste deel van 
milieuvernietiging op rekening van 
oorlog en oorlogsvoorbereiding komt. 
Hiroshima en Nagasaki zijn de misère 

van de daar gedropte atoombommen 
nog steeds niet te boven. Vietnam 
kampt nog met de gevolgen van ont-
bladeringsmethoden toegepast door 
Amerikaanse militairen. Proeven met 
kernwapens ( onder andere op het atol 
Moruroa in Frans Polynesië), hebben 
talloze slachtoffers gekost.

Lichtpuntje
Als je dit overziet word je niet vrolijk 
en vraag je je af of de mens op zelf-
vernietiging uit is. Toch is er misschien 
een lichtpuntje. Er wordt de laatste tijd 
veel gesproken over individualisme en 
meestal niet in positieve zin. We moe-
ten echter niet vergeten dat individu-
alisme mensen ook onafhankelijker, 
zelfbewuster heeft gemaakt. Door 
de eeuwen heen hebben machtheb-
bers gebruik gemaakt van angst en 
onzekerheid bij de bevolking. Het is 
nog niet zolang geleden dat vorst of 
kerkbestuurder de dienst uitmaakte 
en dat het volk gehoorzaam volgde. 
Vaak sloten wereldlijke en kerkelijke 
machthebbers daarbij een verbond. 
Angst en onzekerheid werden aan-
gewakkerd, de zondebok was vlug 
gevonden en zo werd de bevolking 
rijp gemaakt voor oorlog (dat zien we 
ook nu nog).

Emancipatie
Secularisatie, emancipatie van de 
arbeider en de vrouw hebben ertoe 
geleid dat mensen zich bewust wer-
den van eigen mogelijkheden, inzagen 
dat ze zelf onderscheid konden maken 
tussen goed en kwaad. Gehoorzaam-
heid, ons als deugd voorgehouden, 
kan iemand zelfs tot misdadiger tegen 
de mensheid maken. Dat besef dringt 
steeds meer door. We staan nog maar 
aan het begin van deze doorbraak van 
inzicht, maar die ontwikkeling gaat wel 
hard. Misschien dat deze vorm van 
individualisme de ‘bevrijding’ kan 
brengen.

Tilly de Waal, Hilversum 

Oorlog en andere 
rampen 

‘Onze aarde heeft genoeg voor ieders 
behoeften, maar niet voor ieders 
hebzucht’ (Mahatma Gandhi)

Macht en terreur

Onlangs verscheen bij uitgeverij 
Lemniscaat 'Macht en terreur; de 
wereld na 11 september'. Auteur 
is Noam Chomsky (1928), al meer 
dan veertig jaar een gedegen en 
spraakmakend politiek commen-
tator. Chomsky plaatst de aansla-
gen van 11 september 2001 in 
de context van de Amerikaanse 
buitenlandse interventies na de 
Tweede Wereldoorlog.
Prijs: € 14,95. ISBN  90-5637-548-2
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Naar een cultuur van Vrede en Geweldloosheid

Conflicten geweldloos oplossen

Deel I - Conflicten 

Conflicten op zichzelf, aldus Huis-
man, behoren tot het leven. Ze 
dienen niet ontkend, maar opgelost. 
Het is ook niet zo, dat geweld nooit 
loont. Het is wél zo, dat geweld 
tegengeweld uitlokt, met als resul-
taat veelal een neerwaartse spiraal 
van geweld. Ontzagwekkend is de 
reeks van gewapende conflicten in 
de moderne geschiedenis, waarvan, 
zonder volledigheid te pretenderen, 
in het boek melding wordt gemaakt. 
Huiveringwekkend is het progressief 
toegenomen aantal slachtoffers, niet 
alleen door oorlogen, maar ook door 
democide, dat wil zeggen burgers ge-
dood door de eigen staat. De auteur 
gaat in op de militaire interventies, al 
of niet onder auspiciën van de Ver-
enigde Naties; op de organen ook, met 
al hun afkortingen, die daarbij een rol 
speelden. Ingegaan wordt ook op de 
verschillen tussen Peacekeeping, 
Peacemaking, Peacebuilding en 
Humanitaire interventie. 

Ook de veranderingen in de Neder-
landse krijgsmacht komen aan de 
orde in het licht van de nieuwe taak-
stellingen. Hier duikt de uit de krijgs-
macht afkomstige term Cimic op, dat 
staat voor Civiel Militaire Coöperatie; 
het betreft opleiding op ook niet-mi-
litaire gebieden voor opdrachten die 
samenwerking tussen militairen en 
burgerorganisaties beogen. Huisman 
onderscheidt vredesoperaties van de 
eerste, tweede en derde generatie, 
met hun karakteristieke verschillen. 
In een apart hoofdstuk beoordeelt hij 
de onderscheiden soorten vredesope-
raties, maar ook handelsembargo’s en 
vormen van boycot. 

Systematisch
Door de gekozen opzet van het boek 
komen dezelfde onderwerpen in ver-

schillende hoofdstukken terug. Het is 
zeer systematisch, maar de argeloze 
lezer moet zich wel bewust zijn dat 
bepaalde onderwerpen eerst zo objec-
tief mogelijk, wat afstandelijk, worden 
weergegeven om pas later tegen 
het licht te worden gehouden. (Een 
paar interessante opmerkingen, zo 
tussendoor; op blz. 97: ‘Maatschap-
pelijke structuren lijden vaak onder 
een invasie van militairen. In Cam-
bodja ondervond de economie ter 
plaatse nare gevolgen door de grote 
uitgaven van de relatief rijke militairen. 
De gewone man kon de stijgende prij-
zen haast niet bijbenen’. Op blz. 78: 
‘Waarom neemt Nederland deel aan 
vredesmissies? - Uit idealisme en om 
het Nederlandse leger in stand te kun-
nen houden’.)  

Deel II - Cultuur 

Dit deel is wellicht de kern van het 
boek. Het betreft een zoektocht naar 
wat een cultuur van Vrede en Ge-
weldloosheid inhoudt, of zou moeten 
inhouden. ‘In een cultuur van geweld’, 
aldus Huisman, ‘heerst de mening dat 
conflicten de veiligheid aantasten en 
dat ze met geweld kunnen worden 
opgelost. Er heerst geweldsdenken. 
Naarmate het structureel geweld in 
de samenleving heviger is, is de vici-
euze cirkel van geweld dramatischer. 
Een cultuur van geweld kent een 
autoritaire besluitvorming, heeft een 
hiërarchische opbouw, is mandomi-
nant, is nauwelijks open voor nieuwe 
ideeën, kent vijandsbeelden, schakelt 
tegenstanders uit en is gericht op ex-
ploitatie’. 

Het is, zo krijg je de indruk bij het le-
zen van het boek, moeilijker om een 
cultuur van Vrede en Geweldloosheid 
min of meer scherp onder woorden te 
brengen dan een cultuur van geweld. 
Bij het uitroepen van het decennium 

Voor mij ligt een kloek boek. Het telt niet minder dan 494 bladzijden. 
Auteur is Evert A. Huisman. Gelukkig voor de liefhebbers is het tekst-
gedeelte beperkt tot de rechterpagina’s. De linkerbladzijden bevat-
ten illustratiemateriaal. De hoeveelheid aan gegevens is imposant 
en getuigt ervan hoe de schrijver zich in meer dan dertig jaar met de 
materie van geweldloze conflictoplossing heeft vereenzelvigd. Het 
boek sluit aan op het op 10 november 1998 door de Algemene Verga-
dering van de Verenigde Naties uitroepen van de periode 2001-2010 
tot het decennium voor een cultuur van Vrede en Geweldloosheid voor 
de kinderen van de wereld. Het boek bestaat uit drie delen. 

voor een cultuur van Vrede en Ge-
weldloosheid is die dan ook niet exact 
omschreven. Op zijn zoeken ernaar is 
Huisman op een tweetal heel wezen-
lijke elementen gestuit, namelijk: 
- het democratisch gehalte van een 
samenleving 

- het vermogen in een samenleving 
om conflicten langs geweldloze weg, 
of beter nog met geweldloze kracht, 
op te lossen.

Participatiedemocratie
Rudolph J. Rummel kwam in 1997 
in zijn boek ‘Statistics of Democide, 
Genocide and Mass Murder since 
1900’ tot de conclusie dat oorlogen 
niet tussen democratische staten 
onderling plaatsvonden. Maarten 
van Mourik constateerde in zijn le-
zing (1999) ‘Van culturele conflicten 
tot culturele coëxistentie’ dat bij in 
federatief verband levende etnische 
groeperingen praktisch geen gewa-
pend treffen plaatsvindt. Hij wees 
daarbij op Zwitserland, België, en de 
U.S.A. Huisman trekt de conclusie dat 
zodra de mens de stap weet te zetten 
om van partijdemocratie over te gaan 
op participatiedemocratie, een demo-
cratie waarbij de gehele bevolking van 
onderop betrokken is, de cultuur van 
Vrede en Geweldloosheid naderbij 
komt. In zijn boek werkt hij een en 
ander uit voor allerlei gebieden als 
onderwijs, gezondheidszorg, sociale 
leven, economie, milieu, enz.. Aange-
nomen mag worden dat conflicten in 
een participatiedemocratie beter be-
heersbaar zijn en, wanneer ze toch 
uit de hand zouden dreigen te lopen, 
geweldloze strijd, zoals geleerd door 
mensen als Gandhi, Martin Luther 
King, de dwaze moeders in Argenti-
nië, een min of meer probaat middel 
zal blijken. 

Huisman gaat in op wat geweldloos-
heid wel en niet inhoudt, op het ver-
band van doel en middel, het bereiken 
van een balans in de machtsverhou-
dingen. Ten aanzien van de strategie, 
tactiek en techniek volstaat hij met 
samenvattende opmerkingen, onder 
verwijzing naar zijn vorige boek ‘Van 
geweld bevrijd’. 

Deel III - Alternatief 

De overtuiging dat het niet voldoende 
is te volstaan met kritiek, maar dat al-
ternatieven dienen te worden gevon-
den voor de huidige vredesoperaties, 
leidt in dit deel tot een overzicht van 
wat er op dit gebied is gebeurd en 
nog zou moeten gebeuren. Het gaat 
om preventie. Het gaat tevens om 
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Waarden en normen 
gauw 'top-down'-gedoe

Moeten we vanuit de geweldloos-
heid iets met het ‘waarden en 

normen’-debat? Vooralsnog ben ik 
geneigd die vraag negatief te be-

antwoorden. Genoemd debat is te 
veel ‘van bovenaf’, terwijl geweld-
loosheid een ‘van onderaf’-imago 

heeft. Waarden en normen zijn niet 
alleen abstract; men kan er vaak 

alle kanten mee uit, en ze hebben 
ook iets zoetigs, in de trant van 
mensen tot deugdzame oppas-

sende burgers pogen te maken. 
Je behoort daarmee al gauw tot de 

neo-conservatieven. 

Geweldloosheid is voor mij primair 
een strategie en een praktijk. Ik 
verheug me er bijvoorbeeld op, 

dat Michael Saakasjvili in Georgië 
tegen het malafide en corrupte 

bewind van Sjevardnadze niet voor 
een geweldsstrategie koos, maar 

door zijn ‘rozenrevolutie’  internati-
onaal nieuws werd. Of zijn Neder-
landse vrouw Sandra daarbij een 
rol speelde laat ik nu daar. Even-
min is zeker of Saakasjvili de lijn 

van de rozenrevolutie zal voortzet-
ten en of hij wel onafhankelijk zal 

weten te opereren van grootmach-
ten als de VS en Rusland. Het gaat 

er mij om dat de Georgische op-
positie in dit geval - anders dan bij 
wijze van spreken Al Kaida - voor 

een niet-gewelddadige bevrijdings-
strategie koos en daarmee succes 
boekte. Een praktijk, die overigens 

in meerdere Oost-Europese landen 
in de nadagen van het Sowjetrijk 
door haar doelmatigheid opviel. 

Geweldloosheid is een visie plus 
een houding en niet iets van (ab-
stracte) waarden, maar krijgt ook 

in ons democratische land pas echt 
gestalte of geloofwaardigheid 

door de praktijk. Woorden zijn 
immers woorden. Dat geldt ook 
bij de kerken, het humanisme en 
alle ideëele bewegingen. Ik ben 
er trouwens niet voor op elkaars 
stoel te gaan zitten. Dat moet de 
overheid ook niet doen. Bij het 
kabinet-Balkenende wordt het dan 
in plaats van een terughoudende, 
een moraliserende overheid en dat 
werkt contraproductief, zeker als er 
verder wordt gesneden in sociale 
voorzieningen. Laat de kerken en 
het humanisme zich maar concen-
treren op waarden als tolerantie 
en pluriformiteit, de overheid op 
het bieden van een schild voor de 
zwakkeren en de geweldlozen op 
hun alternatieve strategie. 

Tegen geweld en militarisme 
ageren en/of er niet aan mee doen, 
is prima. Beter nog is het met al-
ternatieven te komen. Alternatieve 
strategieën en praktijk overtuigen 
meer dan woorden. Probleem is 
dat in Nederland een echte bevrij-
dingsstrijd wat ver van het bed lijkt. 
Elders in de wereld is dat echter 
schering en inslag. Waarom gaan 
we niet meer als vrijwilligers naar 
die gebieden om onze vrienden 
aldaar alternatieve strategieën 
aan te reiken of hen te wijzen op 
de effectiviteit daarvan? Maar 
ook individueel kunnen mensen 
hier, baat hebben bij een geweld-
loze strategie, als hen onrecht of 
geweld wordt aangedaan of als ze 
naar worden bejegend. Het draait 
bij geweldlooosheid kortom minder 
om waarden dan wel om een alter-
natieve strategie voor een groep of 
volk, maar ook voor een (belaagd) 
individu. Dus hoe zich effectief te 
bevrijden zonder (zelf) ook geweld 
toe te passen. 

de opleiding, training en inzet van vredeswerkers. 
Organisaties zoals Peace Brigades International 
(PBI) passeren de revue evenals aanbevelingen 
voor actiemodellen.  

Pacifisme ‘uit’?
Een wat dubieuze tekst staat in hoofdstuk VII, 
paragraaf 3. Daarin wordt de vraag gesteld of 
pacifisme bijdraagt aan het ontwikkelen van een 
cultuur van Vrede en Geweldloosheid. De con-
clusie is negatief. Pacifisme en antimilitarisme, 
zo wordt gesteld, zijn uit. 
Dit roept in een recensie in een pacifistisch blad 
natuurlijk vragen op naar de argumenten. Huisman 
haalt daarbij de uit de PSP voortgekomen Groen-
Links-politica Leonie Sipkes aan. In een interview in 
de NRC van 7-3-1999 stelt zij: ‘Strikt pacifisme werkt 
niet’. Het gaat hier derhalve om pacifisme in politiek 
Den Haag. Dat je daar in onze huidige cultuur van 
geweldsdenken de handen niet direct op elkaar krijgt 
is te begrijpen. Overigens is het de vraag of Leonie 
Sipkes gelukkig kan zijn met haar rol in het uitzenden 
van Nederlandse militairen naar Srebrenica. 

Het argument in het boek dat pacifisme geen politiek 
volwaardige beweging is, is op zichzelf juist. Paci-
fisme sec is dat inderdaad niet. In combinatie met 
het ijveren voor een leefbare wereld, sociaal-eco-
nomisch, ecologisch, enz. ligt het anders. Met de 
auteur kunnen we het eens zijn dat niet alleen naar 
het politieke gebeuren in Den Haag moet worden ge-
keken, maar vooral naar de politieke bewustwording 
van de bevolking. Bart de Ligt deed dat, de pacifisten 
rond de PSP uit het midden van de vorige eeuw 
deden het en ook de mensen die thans geweldloos 
demonstreren tegen wapenbeurzen, kernwapenop-
slagplaatsen enz. doen het. 

Militair-industrieel complex
Heel belangrijk is dat er een alternatief wordt gebo-
den voor militair geweld bij het oplossen van con-
flicten. Daarnaast dient echter krachtig onderstreept 
te worden waarom dat alternatief zo nodig is en dat 
doen pacifisme en antimilitarisme door steeds weer 
het militair-industrieel complex aan de orde te stel-
len. De korte termijn-belangen in dat complex zijn zó 
groot, dat ze zich niet zomaar laten wegredeneren. 
Belangen ook voor de gewone man in verband 
met werkgelegenheid en consumptiepatroon. De 
bevolking en van daaruit hopelijk ook politici dienen 
doordrongen te raken van de gedachte dat het in 
de wereld zó niet langer kan, dat oorlog misdaad is 
en oorlogsvoorbereiding evenzeer. 

Anders dan Huisman concludeer ik: het streven 
naar een cultuur van Vrede en Geweldloosheid, 
Pacifisme en Antimilitarisme liggen juist in elkaars 
verlengde. De hoop dat het militaire apparaat zich 
met de introductie van ook civiele taken bezig is zich-
zelf uit te hollen is helaas minder gerechtvaardigd 
nu het tijdperk van de vredesoperaties gedeeltelijk is 
overgegaan in dat van de preventieve oorlog. 

Tenslotte
Na de voorgaande wat kritische beschouwing 
van paragraaf VII-3 (slechts 8 van de 494 blz.) 
wil ik Evert Huisman complimenteren met de ti-

tanenklus die hij met dit boekwerk 
heeft verricht. Het is een bron van 
informatie en inspiratie. Het heeft 
het karakter van een standaard-
werk. De literatuurlijst met 150 
titels van over de hele wereld ge-
tuigt hiervan, evenals de ongemeen 
lange lijst van trefwoorden. Ik wens 
het in vele handen. 

Koos de Beus 

HANS FEDDEMA

Bestellen

Boektitel: Naar een cultuur van 
Vrede en Geweldloosheid; 
Auteur is Evert A. Huisman; 
ISBN 90-6346-115-1. Uitgeverij: 
SVAG-Zwolle-2003 Kost € 24,50 (tot 
1-2-2004 € 21,50 indien besteld door 
storting op giro 266551 t.n.v. SVAG, 
Postbus 137, 8000 AC Zwolle 
o.v.v.titel van het boek)  
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Training geweldloze 
weerbaarheid

Het Nederlands Expertisecentrum 
Alternatieven voor Geweld (NEAG) 
is gericht op een krachtige en con-
structieve benadering van con-
flicten en agressie. Dat geldt ook 
voor de ‘Basiscursus Alternatieven 
voor Geweld’, die het centrum aan 
geïnteresseerden biedt. De eerst-
volgende cursus voor het voorjaar 
‘04 begint in februari; er zijn nog 
enkele plaatsen vrij. 

De basiscursus geeft inzicht in het 
ontstaan van alledaagse conflicten 
en spanningen in de samenleving. De 
deelnemers trainen hun weerbaarheid 
in het omgaan met ruzie, agressie en 
geweld op verschillende niveaus: 
mentaal, emotioneel en fysiek. Ook 
geweldloze actie en interculturele 
benaderingen komen aan bod.

De cursus bestaat uit vijf dagen (10 
dagdelen). De data voor het voorjaar 
2004 zijn: vrijdag 20 februari, vrijdag 
26 en zaterdag 27 maart en vrijdag 16 
en zaterdag 17 april. De cursus kost 
€ 600,-; mocht de prijs een probleem 
zijn, neem dan contact op met het 
NEAG-secretariaat. 

Informatie en aanvragen folder 
basiscursus: 
Secretariaat NEAG, Vossiusstraat 
20, 1071 AD Amsterdam. 020-670 
5295 / 06-555 66205; www.neag.nl 

In hun privatiseringsdrift dreigen 
staten zelfs het monopolie op het ge-
weldsgebruik uit handen te geven. De 
Amerikaanse militaire dominantie, de 
toename van geheime operaties, de 
inperking van burgerlijke vrijheden, de 
militaire privatisering en het versterkte 
militair-industrieel-complex bedreigen 
in ernstige mate de democratische 
rechtsorde.

Kafkaëske maatschappij?
Het huidige politieke leiderschap 
met zijn verhullend eufemistisch 
taalgebruik en machtswellust roept 
sterke associaties op met wat Orwell 
en Machiavelli beschreven hebben. 
Zijn wij in een orwelliaanse wereld 
terechtgekomen? Of stevenen wij 
af op een surrealistische, Kafkaëske 
maatschappij? Is er nog wel sprake 
van een rechtvaardig functioneren 
van de democratie? De democrati-
sche rechtsorde? Wat is de zin van 
oproepen door zich democraat noe-
mende politici om onze ‘normen en 
waarden’ niet te verkwanselen? Kan 

Daarbij stelde het Deense koloniale 
bestuur de dorpelingen voor voldon-
gen feiten. Thule wordt onder meer 
gebruikt voor VS-bommenwerpers 
met kernbommen aan boord. Eind 
jaren 60 verongelukte in de buurt van 
de basis een B-52-bommenwerper. 
Eén van de kernbommen uit het toe-
stel is nog steeds zoek. Ondertussen 
willen de Amerikanen Thule uitbreiden 
ten behoeve van hun raketschild-pro-
gramma. Hoewel eerdere Deense 
rechters en ook de VN de deportatie 
van de dorpelingen als onrechtmatig 

Openbaar debat in Rotterdam: 
‘Een web van bedrog’
Na het wegvallen van de Muur, de terroristische aanslagen op het WTC 
in New York en het uitroepen van de zogenaamde ‘war on terrorism’ 
zijn de politieke verhoudingen aanzienlijk complexer geworden; en 
door het unilaterale optreden van de VS de wereldorde aanzienlijk 
instabieler. Het taalgebruik door politici lijkt verhullender en mislei-
dender dan ooit zodat zij hun harde aanpak beter aan het volk kun-
nen verkopen.

een democratie door bombardemen-
ten ingevoerd worden? Stevenen wij 
af op een Hobbesiaanse maatschappij 
van een oorlog van allen tegen allen? 
Wat is het belang van de media nog 
wanneer die zich ook al ‘embedded’ 
gedragen?
Na een inleiding door Karel van Wol-
feren, auteur van ‘De ondergang van 
een wereldorde’, en de reacties van 
enkele gasten 1) zullen deze en veel 
andere vragen in het debat uitgebreid 
aan de orde komen.

Openbaar debat
'Een web van bedrog. Tussen Orwell 
en Machiavelli’, donderdag 11 maart 
2004, 20.00 uur, in ‘De Unie’, Mau-
ritsweg 34, Rotterdam. Organisatie: 
Humanistisch Vredesberaad. 
Info: Rein Heijne, 010 - 4049148; 
humanistischvredesberaad.nl

1) Panel: Chris v.d. Heijden (historicus), 
Heleen Pott (filosofe) en Peter Franssen 
(journalist). Gespreksleiding: Shervin 
Nekuee (publicist). 

erkende, bleef terugkeer uitgesloten. 
De zaak voor het Hooggerechtshof 
ging slechts over teruggave van 
jachtgebieden en compensatie van 
schade als gevolg van de deportatie. 
Niettemin wees het Hof de eisen van 
de dorpelingen af. Zij besloten daar-
om naar de internationale rechter te 
stappen, waarschijnlijk het Europees 
Hof voor de Rechten van de Mens in 
Straatsburg.

Info: Arctic Peoples Alert, 
070 4020943 (Govert de Groot)

Groenlanders verliezen zaak tegen Deense regering
Voor het Deense Hooggerechtshof diende in november 
2003 de zaak van zo’n honderd Inuit-bewoners van de 
noordwestkust van Groenland, die 50 jaar terug uit hun 
dorp werden verdreven om plaats te maken voor de Ame-
rikaanse luchtmachtbasis Thule.

In zijn nationaal kostuum verlaat de vertegenwoor-
diger van de verdreven dorpelingen, Uusaqqak 
Qujaukitsoq met de Groenlandse president van 
de internationale belangenorganistie van de Inuit, 
Aqqaluk Lynge (aan de telefoon) en advokaat 
Christian Harlang, het Deense Hooggerechtshof.
Foto: Keld Navntoft, Scanpix
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TERUGKERENDE ACTIVITEITEN
• Elke woensdag 17.30-18.00, Stiltekring 
voor de Vrede, Stationsplein, Enschede; 
053-4763341
• Elke woensdag, 18.30-20.00 Stiltekring, 
bij kerk op Dorpsplein, Koudekerke; Lidy 
Weststrate, 0118-552170
• Elke donderdag 19.00-20.00 Stiltekring 
bij Ei van Ko, stadhuis. Org. Oorlog is geen 
oplossing, hannink-starre@zonnet.nl
• Elke donderdag 19.00, Wake met vre-
deskaarsjes, Brink, Deventer
• Elke zondag 14.00-15.00 (7 maart van 
15.00-16.00, verzamelen om 14.30) Wake 
bij de grensgevangenis, uit solidariteit 
met de aldaar opgesloten vluchtelingen 
zonder papieren. Bij de Bijlmerbajes, 
H.J.E. Wenckebachweg 3, Amsterdam. 
(om 13:50 voor-verzamelen bij metrosta-
tion Spaklerweg). Basis Beweging Neder-
land. 020-6969899 of 023-658469
• Iedere eerste donderdag van de maand 
om 18.00 Wake voor wereldvrede: Si-
lence for Peace (18.00-19.00) / Prayer for 
Peace (19.00-....). Voor het Vredespaleis, 
Carnegieplein, Den Haag. 070-3604510, 
irenevans@hetnet.nl 
• Iedere eerste vrijdag van de maand, 
12.45, Wake tegen de Israëlische bezet-
ting van de Westoever en Gaza! Ontruim 
alle nederzettingen! De Muur moet om!. 
Spui, bij het Lieverdje, Amsterdam-cen-
trum. Vrouwen in het Zwart. info@vrouwen-
inhetzwart.nl, vrouweninhetzwart.nl
• Iedere eerste zaterdag van de maand van 
12.00 tot 12.30 Stiltekring ‘In plaats van 
geweld: stilte voor de vrede en ruimte voor 
dialoog’, Raad van Kerken, het Vredesplat-
form IJmond en de werkgroep ‘Moslims en 

Christenen’. Breestraat in Beverwijk nabij 
C&A. 0251-253866 (C. van der Steen)
• Iedere laatste zaterdag van de 
maand 13.00-14.00 Wake van vrou-
wen in ‘t zwart, stil protest tegen 
bezetting van Gaza, Westoever, enz.; 
Stadhuisbrug, Utrecht 030-2711407, 
manukatree2003@yahoo.com
• Elke laatste zaterdag van de maand 
‘Kring voor Vrede’, 12.00-12.30 Hoek 
Markt/Sprongstr., Zutphen, 075-526807
MEERDAAGSE ACTIVITEITEN
• t/m zo 25 jan ‘De geheime stad’; the-
ater over het leven van een illegaal. Elke 
middag, 17.00, behalve ‘s maandags. de-
Balie, Kl. Gartmanplantsoen 10, A’dam; 
reserveren tot 45 min. voor aanvang: 
020-5535100
• T/m zo 15 feb 2004 11.00-17.00 ‘Nothing 
Domestic’, tentoonstelling over ieders 
betrokkenheid bij de wapenhandel, 
doordachte multi-media-installatie van 
Malachi Farrell. Gemeentemuseum, 
Stadhouderslaan 41, Den Haag, dinsdag 
t/m zondag. 070-3381111
• Do 29 jan, za 28 feb, za 27 mrt resp. 
deel 1 (systeemkenmerken vd huidige 
wereldcrisis), deel 2 (concrete alternatieve 
praktijken) en deel 3 (kenmerken en wer-
king van sol. economie als altern. stelsel) 
van de Workshop Solidaire Economie 
(ook 24 apr), in De Kargadoor, Oude 
Gracht 36, Utrecht; gratis. Aanmelden bij 
X-Y, 020-6279661, www.globalternatives.nl  
vdv@globalternatives.nl
• Vr 13 - zo 15 feb Who is s/he Docu-
mentairefestival, t.g.v. van twintig 
jaar vrouwenfonds Mama Cash: 
vijf documentaire films, met discussie 
over mondiale samenleving en rol van 
het individu. Felix Meritis Amsterdam; 
Tamara Vuurmans, 020-6363678, 
tamara@viewpointdocs.com
• Za 13 - zo 21 mrt Kleurrijke stad, week-
festival (vroeger anti- racisme festival) 
in Eindhoven. Diverse groepen, instellin-
gen als Eindhoven samen tegen Racisme. 
040-2960780, estr@worldmail.nl 

EENDAAGSE ACTIVITEITEN
• Ma 26 jan 9.30, Paleis v. Justitie, Prins 
Clauslaan 60, Den Haag: manifestatie 
tgv het horen van verdachten van 
oorlogsmisdaden jegens Joegoslavië 
in ‘99: oud-premier Kok, de ex-ministers 
Van Aartsen en De Grave. (ex-kamervoorz. 
Jeltje van Nieuwenhoven wil niet verschij-
nen). Info: Permanente Commissie (PC) 
met betrekking tot westerse oorlogsmis-
daden, tel/fax 074-243887, 030-6956867, 
www.natosued.org 
• Do 29 jan 13.30-17.30 Trimester Vre-
dessymposium: ‘Kleine wapens, groot 
probleem’. TUE auditorium zaal 5, Eind-
hoven. Vredescentrum TUE, 040-2474546, 

vredescentrum@tue.nl
• Do 29 jan 19.30-22.00 ‘Unprecedented’, 
tragikomedie die onthult hoe het campag-
neteam van Bush een overval op de demo-
cratie voorbereidde. Met inleiding van de 
makers. Amsterdam. € 20,-. 010-4360995, 
opwegm@ode.nl, www.ode.nl.
• Vrijdag 30 januari: ‘Leven en werk van 
vredesactivist Kees Koning’,
Lezing door Kees’ biograaf Gerard van 
Alkemade. Opening expositie over 
Kees door diens zus Ina Kalkhoven-
Koning; videofilm van Mahnaz Tamizi: 
‘Kees Koning, politiek gevangene?’ In 
bibliotheek Stede Broec, Stationslaan 
2, Bovenkarspel, aanvang 19.30; toe-
gang gratis. De expositie duurt tot en 
met 12 maart. Info: 0228-530270 of 
070-3658533
• Do 5 feb 13.30-14.15 Gastcollege door 
Dr. Jan Langenberg (TNO-Pr. Mauritslab) 
over chemische be- en ontwapening. 
Van 14.30-15.15 Prof.Dr.Annelies van 
Bronswijk (TUE) over biologische be- en 
ontwapening. Auditorium TUE, zaal 2, 

Dit is een selectie uit de landelijke Aktie Agenda  van Omslag en Socia Media. De meest recente en volledige versie van de Aktie 
Agenda staat op www.sociamedia.nl/agenda (u kunt hier ook zelf agendapunten invoeren). 

AKTIE AGENDA

Stop NAVO-Conferentie!

Van 6 tot 8 februari 2004 wordt in 
München de NAVO-‘veiligheids’-con-
ferentie gehouden. Jaarlijks worden 
op deze conferenties in nauwe sa-
menwerking met de wapenindustrie 
oorlogsstrategieën doorgesproken en 
uitgewerkt. Sinds 2002 wordt hier in-
ternationaal tegen gemobiliseerd, wat 
in 2002 resulteerde in een massa van 
bijna 10.000 mensen op straat. Vorig 
jaar was dit aantal uitgegroeid tot meer 
dan 30.000! 

Dit jaar beginnen op vrijdag 6 februari 
blokkades en andere acties rondom het 
conferentieoord (16.00 uur, Hotel Bay-
erischer Hof). De dag erna uiteraard 
gevolgd door een grote demonstratie. 
(12.00 uur, Marienplatz).

Het Platform tegen de ‘Nieuwe Oorlog’ 
organiseert bussen naar München. 
Deze zullen op woensdag 4 februari of 
donderdag 5 februari vertrekken en op 
zondag 8 februari weer terugkeren. 
Info en opgeven deelname: bij vredes-
kantoor O’43, 030-2316666

Kerstvredeswake Volkel

Aan de traditionele vredeswake 2003 bij de 
atoombasis Volkel namen ruim dertig acti-
visten deel, na een gezamenlijke maaltijd 
in het Vredescentrum.

Raul Tan Buru, van het Intermuzisch  Insti-
tuut in Nijmegen, bracht een bewogen anti-
oorlogsbetoog en een bevlogen muzikaal 
intermezzo.
Mariëtte Moors benadrukte de misdadige 
aanwezigheid van VS-kernwapens op de 
basis.
Een groepje van het Milieuproject Stou-
tenburg zong voor de activisten èn voor 
op wacht staande militairen. Carolien 
Looman (Vrouwen voor Vrede) schetste 
haar vredesdroom en gaf iedereen een 
envelop met vredeszaadjes: vrede moet 
groeien!

Info: Vredescentrum Volkel, Bovenstraat 
9, 0413-275723
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Eindhoven. Ikhv cyclus ‘Techniek, 
Vrede en Veiligheid’. 040-2474546, 
vredescentrum@tue.nl  www.tue.nl/
vredescentrum
• Za 14 feb 11.00-15.30 Themadag 
‘Geweld tegen vrouwen’. Start 
campagne Amnesty International. 
DoRe-centrum, Stadsring 137, 
Amersfoort. Vrouwen voor Vrede. 
033-4622755, vrouwenvoorvrede
@antenna.nl. Aanmelden voor 7 
februari
• Wo 25 feb 14.00-15.00 Wake bij de 
grensgevangenis, uit solidariteit met 
aldaar opgesloten vluchtelingen zonder 
papieren. Bij de Bijlmerbajes, H.J.E. 
Wenckebachweg 3, Amsterdam. (om 
13.50 voor-verzamelen bij metrostation 
Spaklerweg). Netwerk Religieuzen voor 
Vluchtelingen en ‘Catholic Worker’. 
020-6969899 of 023-5658469.
• Za 28 feb 10.00-16.00 Natuurlijk 
tuinieren. De Kleine Aarde, Het Kla-
verblad 1, Boxtel. € 75,- incl. lunch 
en materiaal. Aanm. tot 13 februari. 
0411-684921, info@dekleineaarde.nl, 
www.dekleineaarde.nl
• Do 4 mrt 13.30-15.15 Gastcollege over 
Vredesoperaties, door Mr. Bram Stemer-
dink (oud-min. v def.) Auditorium TUE, zaal 
2, Eindhoven. Ikhv. cyclus Techniek, Vrede 
en Veiligheid’. Org. Vredescentrum TUe, 

Essay-wedstrijd 
‘Vredescultuur’

In het kader van de oproep van de VN om 
een ‘Cultuur van Vrede en Geweldloosheid’ 
te bevorderen organiseert het Humanistisch 
Vredesberaad (HVB) een essaywedstrijd 
over dit onderwerp. In juni ‘04 maakt een 
deskundige jury bekend welk essay wint; 
bij die gelegenheid wordt tevens de prijs 
voor Vredesjournalistiek 2004 uitgereikt. 
Het winnend essay wordt gepubliceerd in 
het tijdschrift ‘De Humanist’. 

Bent u een aankomende journalist, niet ou-
der dan 25 jaar, dan kunt u uw essay - max. 
lengte 2500 woorden - tot uiterlijk 1 maart 
2004 insturen naar r.heyne@freeler.nl

Info: Anke Polak (HVB-voorzitster; 071-
3013150) of Rein Heijne (010-4049148)

Cursus Liberalisering

Attac Den Haag organiseert een cursus 
van vier avonden in januari/februari/
maart 2004. De eerste avond (22 janu-
ari) zal gaan over de openbare aanbe-
steding van de HTM. De tweede avond 
(5 februari) willen we praten over hoe 
te komen tot een duurzame leefstijl. 
De derde avond (19 februari) hebben 
we de liberalisering van de landbouw 
op de agenda staan. De vierde avond 
(4 maart) praten we over de vrijhandel 
in energie.

De vereniging Attac-Nederland, aangeslo-
ten bij de internationale Attac-beweging, 
heeft tot doel de wereldwijde kapitaalstro-
men, zowel nationaal als internationaal, 
aan banden te leggen. Daarmee streeft
zij naar een democratisch gecontroleerde 
economie, die rechtvaardig en ecologisch 
duurzaam is.

Deze cursusavonden zullen plaatsvinden 
in de Regenvalk, Weimarstraat 69, Den 
Haag. De avonden starten om 20.00 uur 
en duren tot 22.00 uur.
Om 19.30 uur gaat de zaal open. De 
toegang voor de totale cursus bedraagt 
€ 20,00. Deelname per avond is ook mo-
gelijk: kosten € 6,00 per avond. Betaling 
via postbanknummer 9386497 t.n.v. A.M. 
van Dorp, Den Haag o.v.v. cursus Attac. 
Voor opgave en meer informatie kunt u
contact opnemen met Attac Den Haag, 
Gerard v/d Ridder, tel 070-3462432, email 
gerardvanderidder@hotmail.com

Openbaar debat
‘Een web van bedrog. Tussen 
Orwell en Machiavelli’
Op donderdag 11 maart 2004 organi-
seert het Humanistisch Vredesberaad 
om 20.00 uur in de UNIE, Mauritsweg 
34, Rotterdam, een debatavond over 
de intriges binnen de verschillende 
overheden om geweld te rechtvaardi-
gen. Aspecten van internationaal recht, 
geheime diensten en politiek worden 
door verschillende sprekers belicht. U 
bent welkom! 

Info: 010-4049148 (Rein Heijne); www.
humanistischvredesberaad.nl

Forumdiscussie 

‘Het volk van Irak, nu en straks’ 

met 
• Hassan Akef (Communistische Partij Irak)
• José Höhne-Sparborth (ovb; vredesactiviste, juist terug van laatste Irakreis)
• Jo Cotteniers (ovb; campagne ‘Stop USA’)
• Geert van Moorter (lid van Artsen voor de Derde Wereld) 

Vrijdag 23 januari, 19.30 - 22.00 uur,
WDC Mariahoeve, Ivoorhorst 155, Den Haag.
Org.: Iraaks Platform (070-3477049) en Haags Vredes Platform-Den Haag tegen 
de ‘Nieuwe Oorlog’ (070-3658533)

Zaterdag 20 maart Dam, Amsterdam, 13.00 uur
 

Landelijke vredesdemonstratie 
‘Stop de bezetting van Irak - 

Nederlandse troepen nú terug!’ 

Onderdeel van internationale actiedag, precies een jaar na begin Irakoorlog.
Organisatie: Platform Tegen de ‘Nieuwe’ Oorlog,

030-2714376, 043@kerkenvrede.nl  www.wereldcrisis.nl.

040-2474546, vredescentrum@tue.nl         
www.tue.nl/vredescentrum
• Di 9 mrt Milieucommunicatie voor al-
lochtone vrouwen, 5 dagen praktische 
training. Ook 23 mrt, 20 apr, 11 en 25 
mei. Utrecht. € 90,- incl maaltijden, kof-
fie en cursusmateriaal, max. 12 deeln.; 
Centrum Vrouw en Milieu, 030-2321726, 
vem-h.hamdaoui@planet.nl
• Za 20 mrt Acties tegen de Amerikaanse 
bombardementen en bezetting van Irak 
(1 jaar na aanvang v/d oorlog). Wereld-
wijd demonstraties in honderden steden! 
Vooral massademo’s in de VS. Oproep van 

A.N.S.W.E.R., Coalition, Act Now to Stop 
War & End Racism. info@internationalans
wer.org www.InternationalANSWER.org
• Zo 21 mrt VN-dag tegen racisme. We-
reldwijd acties. 020-6834778 (UNITED) of 
020-6766710 (Nederland Bekent Kleur).
• Zo 28 mrt 13.30-16.30 Politiek café 
Solidaire Economie: delen, hoe zet je de 
eerste stappen? Met Paul Dijkstra (ver. 
Solidair). De Hobbitstee, Van Zijlweg 3, 
Wapserveen. Vrijw. bijdrage. Theo Koster, 
0521-321328, www.solidair.nl


