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TIJDSCHRIFT VOOR EEN LEEFBARE WERELD
'T kan anders

vredeskoerier

Veteranen VS roepen militairen op Afghanistan te 
weigeren
Op 1 december j.l. kondigde president Obama aan dat hij 
30.000 manschappen extra naar Afghanistan zou sturen. 
Hierop kwam een felle reactie van March Forward!, een vere-
niging van soldaten en veteranen. Zij roepen op tot dienstwei-
gering en desertie. March Forward! werd opgericht in 2008 en 
het doel van de organisatie is ‘iedereen te verenigen die als 
VS-militair hebben gediend en nog dienen en die willen op-
komen voor onze rechten en voor wat rechtvaardig is’. De or
ganisatie verdedigt het recht bevelen te weigeren, die in strijd 
zijn met het recht of de moraal.
Op 3 december verklaarden zij in een persconferentie ‘Wij 
roepen alle militairen in dienst op geen gevolg te geven aan 
bevelen om naar Afghanistan en Irak te vertrekken. …  Wij 
steunen jullie volledig en zijn solidair. Sluit je aan bij onze 
strijd, zodat er geen soldaten of burgers hun leven verliezen 
in deze misdadige oorlogen’. De organisatie stelt bovendien 
dat de uitzendingen naar Irak en Afghanistan niet in overeen-
stemming zijn met de eed die elke Amerikaanse soldaat dient 
af te leggen, namelijk dat hij moet dienen om ‘de grondwet 
van de Verenigde Staten te verdedigen’ en niet wat daarmee 
in strijd is.
Sinds oktober 2001 zijn in de VS meer dan 50.000 soldaten 
gedeserteerd in verband met Afghanistan of Irak.

Britse korporaal na verklaring tegen afghanistanoorlog 
opgepakt
Op 24 oktober werd korporaal Joe Glenton gearresteerd voor 
een toespraak op een anti-oorlogsdemonstratie in Londen. Hij 
was vijf jaar in dienst bij het Britse leger en lag in 2006 in Af-
ghanistan. In zijn toespraak keerde hij zich tegen de leger-
leiding. Daarna werd Glenton wegens desertie opgepakt .
Eerder schreef hij een open brief aan minister-president Gor-
don Brown waarin hij oproep een einde te maken aan de oor-
log in Afghanistan. “Ik kon gewoon niet meer aanzien wat we 
dat land hebben aangedaan, ik schaamde me”.. De Stop the 
War Coalition heeft Glenton’s optreden beschouwd als een 
“zeer belangrijke datum” in de campagne tegen de oorlog in 
Afghanistan. Hij is de eerste Britse soldaat die zich tegen het 
regeringsbeleid uitspreekt.
Zijn arrestatie leidde tot wereldwijde solidariteit. Op 15 janu-
ari protesteerden Moskouse antimilitaristen tegen zijn arres-
tatie. Zij hielden spandoeken op met de leuze “beter deser-
teur dan moordenaar”. De politie nam een anarchistisch 
spandoek in beslag met het opschrift “het leger is slavernij”. 
Meer hierover: www,avtonom.en/node/6657.

Bloedgeld voor oorlogen
Op 21 december stond vredesactiviste Ellen Barfield in 
Washington voor de rechter. Ze had op 21 mei bebloede 
dollarbiljetten rondgestrooid in de zaal waar de Commissie 
voor Buitenlandse Betrekkingen van de Senaat vergaderde. 
Ze werd veroordeeld tot 25 dagen gevangenisstraf. Ellen 
is Vietnamveteraan en actief in Veterans for Peace en de 
War Resisters League. Ze is al vele malen veroordeeld voor 
vredesacties, vandaar de relatief zware straf. De openbare 
aanklager had een nog veel zwaardere straf geëist om haar te 
‘genezen van haar misdadige neigingen’. In haar laatste woord 
zei Ellen: ‘Zwijgen is de stem van de medeplichtigheid en ik 
wil niet medeplichtig zijn aan de oorlogszuchtige politiek van 
onze regering.’ Ellen voerde haar actie uit samen met Peter 
Perry en Eve Tetaz. Peter werd tot 4 dagen veroordeeld en het 
proces tegen Eve werd om gezondheidsredenen uitgesteld. 
Zij zijn allen lid van de National Campaign for Nonviolent 
Resistance, die werd opgericht om ‘een einde te maken aan 
agressieve en immorele oorlogen’.

VERZET TEGEN DE OORLOG IN AFGHANISTAN

Burgerinspectie in Valencia
Op 28 november zijn 15 antimilitaristen het NAVO-hoofdkwar-
tier Bétera in Valencia (Spanje) binnengeraakt. De actie maak-
te deel  uit van een landelijke burgerinspectie die over heel 
Spanje werd gehouden, in Sevilla, Alicante, Murcia, Jaèn, 
Barcelona, Madrid, Pamplona and Segovia, Zij werd georga-
niseerd door het Antimilitaristisch Alternatief - de Beweging 
van Gewetensbezwaarde Dienstweigeraars om te protesteren
tegen Spanjes betrokkenheid bij de oorlog in Afghanistan. 
Aan de inspecties ging een mars door de stad vooraf, waarin 
de bevolking werd opgeroepen zich te verzetten. In Spanje 
is namelijk 60% tegen de oorlog in Afghanistan. De leuze 
van de demonstratie was ‘Weg uit Afghanistan - Overal weg!’ 
De Bétera-kazerne is echter vanaf 2011 de door de NAVO 
aangewezen kazerne vanwaar de Spaanse troepen zullen 
worden uitgezonden.
In Valencia waren ongeveer 100 antimilitaristen bijeengeko-
men uit Bilbao, Salamanca, Elche, Alicante, Zaragoza, Madrid, 
Barcelona en de stad zelf. Na een half uur demonstreren kwa-
men zij bij  het kazerneterrein, waar de weg zich splitste. Al 
stond er aan beide kanten politie om de toegang af te grende-
len, door in kleine groepen om het terrein heen te lopen schie-
pen de demonstranten ruimte en kregen 15 personen de kans 
om - vlak bij de hoofdingang en bij de startplaats van de heli-
kopters - ongehinderd over de hekken te klimmen. Op het ter-
rein wisten de drie groepen bijeen te komen en een spandoek 
uit te vouwen met de leuze ‘gebruik de defensiebegroting voor 
sociale zaken’. Buiten het hek stonden de andere demon-
stranten de bezetters toe te juichen, die na enkele minuten 
door de politie en de kegerleiding werden opgepakt. Ook de 
andere actievoerders werden gesommeerd zich te identifice-
ren en met militaire wagens afgevoerd. Na een half uur werd 
iedereen echter vrijgelaten en kon men na een mars naar het 
stadspark de actie afsluiten met een paellamaaltijd.
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IN MEMORIAM SIETS SCHOONBERGEN
Op 13 december 2009, is vredesactivist Sietze Schoonbergen overleden. Hij vocht 
de laatste jaren tegen een voortwoekerende ziekte maar heeft uiteindelijk aan het 
kortste eind moeten trekken. Siets heeft een lange staat van dienst in de vredesbe-
weging gehad, onder anderen als bestuurslid van ‘t Kan Anders, later PAIS. Lokaal 
was hij actief in het Vredesplatform IJmond..
Ook is Siets zeer actief geweest in de PSP (vanaf de oprichting en in PSP’92), het 
Museum voor Vrede en Geweldloosheid, Centraal Overleg Dienstweigering; Vredes-
Media en het Platform Vredescultuur. Van dit Platform was hij ook bestuurslid. Siets 
is altijd erg bescheiden geweest en was overal vooral op de achtergrond aanwezig 
en beschouwde zichzelf meer als de “smeerolie die de machine soepel moet laten 
lopen”. Wie  hem tijdens vergaderingen meemaakt, merkt dat er altijd afspraken 
blijken te zijn vastgelegd waarin iedereen zich kan vinden, omdat er consensus is 
bereikt, en ook omdat hij netwerken kent die soms oplossingen bieden. Een man 
die “ook bereid was dingen op zich te nemen die vaak als rotklussen beschouwd 
worden, maar ook noodzakelijk zijn” (Chris Geerse) - de ideale secretaris die “rustig 
en vriendelijk mens”als hij was, “vasthoudend en scherp de idealen en doelen van 
de vredesbeweging in het algemeen en van Pais in bet bijzonder in de gaten hield”  
(Rein Heijne).  
Op 18 december was er het afscheid. Het Vredesplatform IJmond vormde als eerbe-
toon een stiltekring voor de ingang van het crematorium toen de kist met Siets daar 
aankwam. Familieleden droegen Siets door de stiltekring heen naar de aula van het 
crematorium, waar afscheidstoespraken werden gehouden door o.a. Chris Geerse 
en Louis van Vuuren
       Redactie

KORTE BERICHTEN 

Honderd haatcitaten van Wilders
Nederland Bekent Kleur heeft honderd 
haat-citaten van de PVV-leider Wilders 
uit de afgelopen vijf jaar verzameld en 
gepubliceerd op de website Wat Wil 
Wilders (www.watwilwilders.nl). Wilders 
staat bij het ter perse gaan van dit blad 
terecht.
Nederland Bekent Kleur vindt dat de 
dagvaarding van Wilders zich ten on-
rechte beperkt tot omstreden uitlatingen 
die de PVV-leider gedaan heeft tussen 
oktober 2006 en maart 2008. Volgens 
de antiracismeorganisatie had de offi-
cier van justitie naar alle uitingen van 
vreemdelingenhaat van Wilders van de 
afgelopen vijf jaar moeten kijken. Om-
streden uitspraken van Wilders over 
bijvoorbeeld het uitzetten van tientallen 
miljoenen moslims en de invoering van 
een kopvoddentax worden nu door Jus-
titie niet aan de rechter voorgelegd.

De wereldvrede is geregeld!
Op Dag van de Vrede (21-9-2009), kro-
pen 240 Nederlandse scholieren in de 
huid van diplomaten, verzetsstrijders, 
hulporganisaties en regeringen om via 
het internet te onderhandelen over een 
vredesakkoord voor acht slepende con-
flicten. Het was het simulatiespel Regel 
de Wereldvrede, dat door Euro’s voor 
Vrede was ontworpen. De scholieren 
namen per school één brandhaard 
als onderwerp en probeerden als klas 
met andere “vijandige” klassen tot een 
overeenkomst te komen.
Leerlingen van het Haags Montessori 
Lyceum namen het conflict in Afghani-

stan voor hun rekening. De Taliban, de 
regering van Afghanistan, de daar actie-
ve NGO’s en buurland Pakistan zouden 
het volgens hun protocollen snel erover 
eens zijn dat de VS zijn troepenmacht 
in Afghanistan moest afvoeren. ‘Als er 
met alle partijen gepraat wordt en de 
EU en VN de mensenrechten bewaken, 
moet er ook in Afghanistan een akkoord 
gesloten kunnen worden’, zo luidde de 
eindconclusie. Voor andere behandelde 
conflicten in Soedan, Somalië, de Wes-
telijke Sahara, Sri Lanka, Bosnië, Cy-
prus en Oeganda & Congo behaalden 
andere scholen soortgelijke vredelie-
vende resultaten.
De enthousiaste deelnemers verklaar-
den in een enquête veel geleerd te heb-
ben over het specifieke conflict en de 
dynamiek van conflicten in het alge-
meen. Na afloop waren bijna allen 
(91%) ervan overtuigd dat ‘hun’ conflict 
opgelost kon worden, De meeste deel-
nemers (87%) zien in dat vrede een 
randvoorwaarde is voor wederopbouw 
en ontwikkeling, Voor het oplossen 
van het conflict, is volgens hen de hulp 
nodig van verschillende actoren uit bin-
nen- en buitenland. Iets meer dan de 
helft van de deelnemers (52%) ziet een
 belangrijke rol weggelegd voor Neder-
land als bemiddelaar. Ook willen veel 
leerlingen (59%) zelf graag iets doen om 
bij te dragen aan oplossingen. 
Het volgende project van Euros voor 
Vrede zal over Soedan gaan. 
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ZWIJGEND ZET IK WEER EEN STAP

Zwijgend leg ik mijn vingers op het apparaat. De wijsvinger en de 
duim van beide handen. Van binnen kook ik van woede, waarom 
moet dit, waarom kan dit stilletjes worden ingevoerd. Vooraf heb ik 
overwogen het de ambtenaar lastig te maken. Te vragen naar het 
waarom van deze maatregel, maar ze zou ambtenarenantwoorden 
geven en eerlijk gezegd wat zou ze anders kunnen doen. Waarom 
zou zij of haar collega´s de kastanjes uit het vuur moeten halen, 
terwijl er verder nauwelijks enig protest te horen was.

Zwijgend leg ik mijn laatste duim half gekanteld op de kleine scan-
ner. Gewoon een microscopisch protest, geïrriteerd vraagt ze me 
mijn duim goed te leggen. Ik doe het, haal geen enkele voldoening 
uit mijn waardeloze verzetsdaad. Vooraf had ik gedacht over ande-
re mogelijkheden: amputatie van mijn vingertopjes, met een zuur 
de lijnen in mijn vingertoppen vernielen, met een nagelvijl alles 
glad schuren. Ik heb het niet gedaan.

Zwijgend zit ik daar, zwijgend sta ik op. Maar wat moet ik dan: op-
staan en schreeuwen tot ik door de beveiliging in een dwangbuis 
wordt afgevoerd?  Ben ik dan de enige die zich druk maakt en 
waarom hoor ik die anderen niet? Of stel ik me aan en moet ik niet 
moeilijk doen over het feit dat de overheid nu de beschikking heeft 
over mijn vingerafdrukken? Moet ik een haar afgeven zodat ze mijn 
dna alvast hebben voor mijn volgende paspoort?

Zwijgend is de wereld aan het veranderen in een totalitaire contro-
lestaat en natuurlijk vindt men het allemaal nodig voor onze veilig-
heid en natuurlijk brengt het de wereld geen stap dichter bij die vei-
ligheid. Van wie men is heb ik slechts een vaag idee, men vraagt 
mij nooit iets zelf, het zijn de ambtenaren die het vuile werk moeten 
doen. Zwijgend maken zij een keuze -  net zo goed als ik een keuze 
maak.
     Harry Zevenbergen

Troepeninzet in Afghanistan wordt in 
beeld gebracht
Op de website www.mcmilitary.org is een 
nieuw project gestart dat een beeld wil ge-
ven van met name de Europese inzet van 
troepen in Afghanistan. Ook zal het politie-
ke debat daarover in worden verwerkt. Het 
project geeft invulling aan het besluit van 
het Afghanistan-netwerk om de Europese 
betrokkenheid bij de uitbreiding van de 
oorlog in Afghanistan te inventariseren. De 
website bevat al flink wat informatie maar 
is nog lang niet compleet. Daarom wordt 
op iedereen een beroep gedaan om een 

bijdrage te leveren.
McMilitary is een initiatief van het 
Belgische Vredesactie, War Resis-
ters International en andere Europe-
se vredesorganisaties. De website 
bestaat al wat langer en er is ook in-
formatie op te vinden over andere 
militaire zaken, zoals plaatsen waar
kernwapens liggen, bases en oefe-
ningen.
De website maakt deel uit van het 
Europa voor Vrede project en wordt 
gesteund vanuit het Grundtvig-pro-
gramma van de Europese Unie.

Raytheon sluit wapenfabriek in 
Noord-Ierland
De Amerikaanse wapenfabrikant 
Raytheon heeft aangekondigd zijn 
fabriek in het Noord-Ierse Derry te 
sluiten. Dit is een groot succes voor de 
vredesactivisten die er vele jaren lang 
actie tegen voerden.
In de loop der jaren werden vele 
actievoerders gearresteerd omdat ze 
vernielingen hadden aangericht in de 
Raytheon fabriek. Ze werden lang niet 
altijd veroordeeld. Van de acties in 2006 
b.v. vond de rechter dat ze geoorloofd 
waren omdat Raytheon medeplichtig 
was aan Israëlische oorlogsmidaden in 
Libanon. Zie: www.vredesbeweging.nl/
nieuws/raytheon_75.html
Op het ogenblik moeten nog 9 vrouwen 
terechtstaan omdat ze op het terrein 
van Raytheon actie hebben gevoerd ten 
tijde van de Gaza-oorlog.

Uitlevering naar het schavot
In een Atheense gevangenis bevindt 
zich Ridvan (‘Rido’) Ceklik. Hij wacht op 
uitzetting naar Turkije, waar hem 
waarschijnlijk de dood wacht. In sep-
tember 1991 vluchtte hij uit Turkije als 
dienstweigeraar, omdat hij niet wilde 
worden ingezet in Diyarbakir waar hij 
medeplichtig zou zijn aan een burger-
oorlog tegen landgenoten. Hij kwam 
toen naar Griekenland. Daar is hij ge-
bleven zonder dat zijn status als vluch-
teling is erkend: in geheel Europa is 
dienstweigering geen erkend vluchtmo-
tief, zeker niet wanneer het land van 
herkomst een NATO-bondgenoot is. 
Ceklik heeft zich achttien jaar  lang 
“illegaal” in leven weten te houden, vaak 
werkend voor illegale bazen, die zich 
weinig gelegen lieten aan de toch al zo 
schaarse sociale wetten in Griekenland. 
In 2002 werd hem zijn Turks 
staatsburgerschap afgenomen wegens 
elf jaar lange desertie. Op 6 december 
- de herdenking van de politiemoord op 
Alexandros Grigoropoulos -  werd hij in 
Iraklion op Kreta met twintig anderen 
door het Griekse arrestatieteam MAT 
“preventief” opgepakt. Nu dreigt 
hem het lot van die andere Turkse 
dienstweigeraars, die indertijd in 
Nederland asiel probeerden te zoeken 
en ook na terugkeer om het leven 
werden gebracht. Op 24 december 
is hij op een vliegtuig naar Athene 
gezet, waar hij gevangen zal worden 
gehouden als “gijzelaar van de staat”.  
Hij zit vast in het uitzettingscentrum 
Petrou Ralli.
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OORLOGSVOORBEREIDING IS LANDROOF

De Engelsen kwamen er aan, Mijnheer Engelsman kwam in Chagos aan,
De Engelsen kwamen er aan, de Engelsen groeven ons uit, sneden onze   
      voedselbronnen af ,
Dat zal ik niet vergeten,
Nooit, ik zal  mijn familie niet vergeten,
Het fluitje blies drie keer om scheep te gaan op de Mauritius,
Het schip dumpte ons in Mauritius.
Ik zal dat  niet vergeten,
Nooit, ik zal mijn moeder niet vergeten,
Ik zal niet vergeten wie wij daar op het kerkhof lieten.
Bovenstaande tekst komt van een lied 
dat door Mimose Bancoult Furcy is 
gecomponeerd, die in 1971 werd wegge- 
voerd van de Chagos Archipel in de Indi-
sche Oceaan. Zij was toen pas 13 jaar 
oud. De Britse regering verdreef, soms 
met hulp van de marine van de V.S., met 
geweld de bevolking de Chagos af, zette
hen op overbelaste schepen waarop 
velen ziek werden, alleen maar om hen 
op de kusten van Mauritius en de Sey-
chellen – letterlijk! - te dumpen, honder-
den mijlen van hun huis. Zonder enige 
vergoeding, zonder enige uitleg, zonder 
een wederopbouwplan, en zonder enig 
bezit. Waarom? Om ruimte te maken 
voor een militaire basis van de V.S., die 
zich in de afgelopen decennia hebben 
ontwikkeld tot een van de belangrijkste 
militaire bolwerken vanwaaruit de V.S. 
in de Indische Oceaan, Centraal Azië 
en Oost-Afrika hun macht doen gelden: 
Diego Garcia. 
Met uitgaven voor bases, die worden ge-
schat op minste 140 miljard U.S. dollars
per jaar voor onderhoud en aanbouw, is 
het Pentagon de grootste grondeigenaar 
ter wereld, met activa die zich over de 
hele aardbol uitstrekken. Helaas is het 
geen eigenaar met een goede ‘voetspoor’ 
wanneer het op ecologische, sociale of 
morele normen aankomt, en dat laat het 
voorbeeld van de mensen uit Chagos 
goed zien. In de jaren ‘50 en ‘60, deden 
de dekolonisatie en de groeiende span-
ningen van de Koude Oorlog de V.S. vre-
zen dat de Russische of Chinese aspira-
ties van de Indische Oceaan een „com-
munistische vijver“ zouden kunnen 
maken, die ontoegankelijk voor de snel 
groeiende militaire machine van de V.S. 
zou worden. Om dit te voorkomen, zocht 
en vond de V.S. eilanden op strategische 
plaatsten, zoals het Australische Cocos 
(Keeling) Eiland, de Seychellen en Diego 
Garcia in de door Engeland koloniaal 
bestuurde Chagos Archipel. 
De inwoners van de Chagoseilanden 
werden oorspronkelijk als slaven (van 
Afrika) of geronselde arbeiders (van In-
dia) naar de eilanden gebracht. Genera-
ties lang bouwden zij hun maatschappij 
op rond de palmolieplantages, waarop 
de meesten van hen werkten. Voedsel, 
hout voor huisvesting, medische hulp en 

andere noodzakelijke behoeften van
de eilandbewoners kon worden verkre-
gen van de plantage-eigenaren en de 
bestuurders van het Britse imperium. 
De werkomstandigheden waren voor 
de mensen van Chagos vrij goed, het 
dieet gezond. Totdat de Amerikanen 
kwamen. De Amerikanen hadden een 
basis nodig, en de Britten boden Cha-
gos aan. De Amerikanen eisten dat de 
eilanden vrij van inboorlingen moesten 
zijn, en de Britten boden nog steeds 
Chagos aan, waarbij ze de 1500 man 
sterke bevolking als „verwaarloosbaar“ 
beschreven. Het was duidelijk dat de 
mensen van Chagos zelf in het proces 
bepaald niets te zeggen hadden; zij 
werden tegengewerkt in hun strijd voor 
recht gedurende de 40 jaar waarin zij in 
ballingschap hebben geleefd. 
Gedwongen verplaatsing is veel meer 
dan „alleen maar“ de verwijdering van 
huis, land of voorouderlijke gronden. In
 het geval van de Chagosbewoners 
- waar een gehele leefgemeenschap 
naar een onbekende plaats wordt gede-
porteerd – heeft de gedwongen verhui-
zing geleid tot ziekte, depressie, ver-
paupering, verlies van zelfrespect, 
en zelfs de dood. Aangekomen op 
Mauritius en de Seychellen, merkten de 
mensen van Chagos dat ze in een 
vreemd land waren, waar de bewoners 
ter plaatse hen als concurrenten aan-
zagen voor de toch al zo weinige ba-
nen. Zonder onderwijs en zonder 
enig bezit waren de meesten niet in 
staat goede huisvesting of banen te 
krijgen, en veel mensen konden zich 
niet aanpassen in een maatschappij 
die hen volslagen vreemd en vaak 
vijandig was. Velen hadden te maken 
met gevoelens van depressie en van 
psychologische spanning en hebben 
ernstige schuldgevoelens over hun 
eigen kinderen, die ze niet in leven 
kunnen houden zoals zij dat vroeger 
thuis konden. De sprong van het bijna 
paradijselijke leven in Chagos naar het 
in andermans afval moeten zoeken 
naar eten voor je hongerige kinderen 
in Mauritius of de Seychellen was 
eenvoudigweg te veel om te verwerken. 
Alleen al in het eerste ballingschapsjaar 
stierven er 44 Chagossians. Onder 

hen Eliezer Louis „”die veel verdriet 
had en dood ging”; Mandarin van Ito 
die „stierf nadat hij van verdriet en 
armoede te gronde ging“ en de gehele 
familie Rabrune die „niets meer bezat, 
door iedereen werd verlaten en stierf in 
schande”. 
Er zijn zeventien van zulke geregis-
treerde gevallen van gedwongen volks-
verhuizingen om plaats te maken voor
een vreemde militaire basis. Men kan 
voorbeelden vinden die even schrij-
nend zijn, zoals Groenland, Puerto 
Rico, Okinawa en Chagos. Er is een 
massa gevallen waarbij kleinere hoe-
veelheden mensen huisvesting, le-
vensonderhoud of godsdienstige 
plaatsen verloren - slachtoffers van im-
perialistische wensen van de V.S., EU-
lidstaten of Rusland. Uitwijzing of ge-
dwongen verhuizing om plaats te ma-
ken voor een militaire basis als gevolg 
van een rechtsreeks regeringsbesluit 
is slechts één van de vele problemen 
waarmee lokale leefgemeenschappen 
te maken krijgen als zij met een buiten-
landse militaire aanwezigheid worden 
geconfronteerd. De plaatselijke ge-
meenschappen maken ook melding 
van andere schade op economisch, 
sociaal en cultureel terrein, of op het 
gebied van gezondheid en milieu, van 
uitbuiting van vrouwen, toegenomen 
misdadigheid, verlies van zelfbeschik-
kingsrecht, en de onmacht van burgers 
om militaire overtreders voor de rech-
ter te kunnen aanspreken. Militaire 
bases  worden gewoonlijk grotendeels 
bewoond door jonge mensen ver van 
huis, partners en dierbaren, en als 
gevolg daarvan komt er relatief zeer 
veel verkrachting, geweldpleging en 
zelfs moord in de leefgemeenschappen 
rond de bases voor. 
De problemen rond deze buitenlandse 
bases worden plaatselijk gevoeld maar
zij komen over de hele wereld voor. 
Met meer dan 1.000 militaire vestigin-
gen overzee in meer dan 100 naties
hebben de V.S. de grootste globale 
militaire infrastructuur in de geschie-
denis der mensheid geschapen. Daar-
naast houden de Europese landen 
ongeveer 150 van dergelijke militaire 
buitenposten in stand. Rusland houdt 
ongeveer een half dozijn bases in de 
vroegere Sovjetrepublieken onder zich; 
India heeft een militaire basis in Tad-
zjikistan. Veel van deze faciliteiten zijn
directe voorbereidingen voor oorlog-
oering maar daarnaast kunnen bases 
ook functioneren als luisterposten, 
opslag voor nucleair of conventioneel 
wapentuig, testgebieden voor nieuwe 
wapens, radarstations voor snelle 
waarschuwingen, verpleging of „rust 
en hersteloorden“ voor militairen, 
doorvoerstations voor troepen 
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onderweg naar of terugkomend van 
een oorlog, en ook nog administratieve 
havenfaciliteiten waardoor een land 
lokale douaneprocedures mag omzeilen 
voor louche overeenkomsten met 
wapenhandelaars. 
Doordat alle leefgemeenschappen in 
de omgeving van buitenlandse militaire 
bases dezelfde gedeelde ervaringen 
hadden, kwamen zij in 2003 bijeen 
om het Internationale No-Bases 
Network (Geen Bases-netwerk) te 
vormen. Voor vele gemeenschappen 
is het besef dat er honderden andere 
leefgemeenschappen zijn die met 
gelijkaardige problemen te maken 
hebben een ervaring geweest die hen 
veel sterker hebben gemaakt. Door 
informatie uit te wisselen, te leren van 
elkaars successen en mislukkingen, 
zijn de No-Basesgroepen nu beter in 
staat om verenigd te strijden tegen de 
onrechtvaardige dwangregelingen te 
strijden, die bij buitenlandse basissen 
horen. Zij krijgen meer kracht door de 
verklaringen van solidariteit in moeilijke 
tijden, maar worden ook geïnspireerd 
door de successen van anderen. 
Één van de successen waardoor de 
mensen van Chagos kunnen worden 
geïnspireerd is Vieques, Puerto Rico, 
waar de inwoners na jaren van strijd 
erin slaagden om op grote delen van 
hun eiland hun toegangsrechten weer 
terug te krijgen, nadat het decennialang 
als testplaats voor nieuwe wapens en 
als oefenterrein was gebruikt. De strijd 
van Vieques is nog lang niet voorbij, 
want de V.S. weigeren het giftige 
afval en de niet ontplofte granaten 
op te ruimen, die zij daar hebben 
achtergelaten. Toch toont het feit dat 
er een einde komt aan de ballingschap 
van  mensen die hun land kwijt waren 
en dat de dorpen hun land weer terug 

krijgen aan dat het zelfs lukt in deze 
wanhopige tijden waarin we nu leven. 

Dat plaatselijke leefgemeenschappen 
kunnen opstaan tegen de meest 
machtige regeringen en hun land 
kunnen terug eisen. Dat relatief kleine 
volkeren in opstand kunnen komen 
tegen het machtigste leger ter wereld en 
dat uiteindelijk naar huis kan sturen
Het lot van de mensen van de 
Chagoseilanden is tegen hun wil 
verbonden met dat van de mannen 
en de vrouwen die in dienst zijn van 
de Amerikaanse oorlogsmachine. 
Onderzoeken tonen aan dat de mannen 
en de vrouwen die op geïsoleerde 
eilandbases als Diego Garcia dienst 
lopen vaak lijden aan heimwee, 
rusteloosheid of depressie. De mensen 
van de Chagoseilanden die moesten 
weggaan om voor hen plaats te maken 
hebben ook te maken met een pijnlijke 
verlangen naar hun natie, hun land, hun 

leven in stamverband. De Amerikaanse 
militair, of balling van de Chagos  zijn 
allebei ontworteld, om de woorden van 
Mimose Bancoult te gebruiken. Zij zijn 
allebei op de verkeerde plaats en zij 
behoren allebei thuis te komen. 

Wilbert van der Zeijden
Coördinator van het Internationale Netwerk 
van No-Bases (http://www.no-bases.org/) en 
medewerker aan het Transnationaal Instituut 
(http://www.tni.org/). 

NAWOORD

Bovenstaand artikel werd oorspronke-
lijk in november door War Resisters 
International verspreid, omdat hierin 
een belangrijk thema wordt behandeld 
dat tijdens de WRI-conferentie van 
22 tot 25 januari in Ahmedabad, India 
ter sprake komt. Deze conferentie is 
gewijd aan de gevolgen van de huidige 
“gewapende” vrede voor minderheden 
in de wereld en aan de profiteurs van 
deze vrede: de wapenhandel.  Ook 
wordt er gesproken over het soms 
succesvolle geweldloze verzet van 
de plaatselijke gemeenschappen die 
onder deze militaire expansie te leiden 
hebben. 
Wanneer deze conferentie plaats vindt, 
is dit blad reeds ter perse. Berichten 
daarvandaan konden daarom niet meer 
worden geplaatst. Maar we hopen 
in de nabije toekomst verschillende 
rapporten in de vredesmedia op te  
nemen en ook langs andere weg te 
verspreiden.
   redactie.

GAZA HERDACHT

In samenwerking met een aantal be-
vriende organisaties en stichtingen heeft 
het Palestijds Platform voor Mensen-
rechten en Solidariteit (PPMS) op zater-
dag 9 januari de agressieve Israëlische 
aanval op Gaza na een jaar herdacht.
Met stichtingen en organisaties als NPK,
 IS, VihZwart, EAJG, VIA, Keerpunt, 
Werkgroep Vrede Leusden en nog meer 
werden op de Dam in Amsterdam de 
slachtoffers van de aanval geëerd. In de 
vrieskou werden er rozen neergelegd 
door de aanwezigen en ook werden er 
kaarsen aangestoken ter nagedachtenis 
aan de meer dan 1400 gesneuvelde 
Gazanen.
Tevens was er een aantal sprekers 
waaronder Mohammed Rabbae(ex-frac
-tieleider GroenLinks) die de agressie 
van de Israëliërs en hun steun door de 
Verenigde Staten, met nadruk veroor-
deelde.Ook het Nederlandse politieke 
beleid werd verworpen.  Pepijn Brandon 
(IS) wees erop dat er een internationale 
solidariteit met de Palestijnen moet 
komen. De chronische Nederlandse 
steun aan Israel werd terecht afgekeurd. 
Vanuit de kant van het NPK kwam Wim 
Lankamp naar voren die uitspraken 
van Richard Goldstone weer naar 
boven haalde over de oorlogsmisdaden 
in Gaza. Verder benadrukte hij het 
feit dat Nederland overal en altijd de 
mensenrechten steunt, behalve juist  de 
Palestijnse. Leile el Abtah vertelde 
over haar ervaringen tijdens de Gaza 
Freedom March in Cairo. 
Als laatste sprak Hassan Ayada van het 
PPMS Ook hij legde de nadruk op de 
verwoestingen die Israël had aangericht 
in Gaza, de schending van de mensen-
rechten en de steun van de VS aan 
Israël in de Veiligheidsraad door zijn 
herhaald gebruik van het vetorecht. Hij  
riep de Egyptenaren op zich te verzetten 
tegen de afsluiting van de grens met 
Gaza en bedankten de demonstranten 
en iedereen die steun had betuigd aan 
de Palestijnen.
Na het vertrek lagen er nog lang rozen 
op de Dam.

VREDESEDUCATIE IN HET 
NOORDEN

Aangeboden:  Mediationtraining + 
werkmaterialen in het kader van 
VREDESEDUCATIE op scholen, zater-
dag 24 april, 10-17.30u, Groningen. 
Kosten: 40€, deelnemers: 10-20 ps. 
Opgeven en meer informatie: info@ 
humanistischvredesberaad.nl. Actuele 
informatie: zie www.humanistischvredes 
beraad.nl. (wijzigingen voorbehouden, 
afhankelijk van aantal deelnemers)
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7 december 2009
We hebben net de twintigjarige herden-
king van het einde van de Koude Oorlog 
achter de rug, en we zitten in een crisis, 
zowel ecologisch als economisch. Het 
Oost-Europese ‘socialisme’ ging ten 
onder aan de illusie van de rigide maak-
baarheid van de samenleving door de 
overheid. Maar niet lang daarna raakte 
het Westen in de ban van eenzelfde 
soort maakbaarheid. Geopolitiek, militair 
en economisch. De Russen ontdeden 
zich van het communisme, zeker, maar 
voor hun gevoel kwamen ze toch eerder 
als verliezers dan als overwinnaars uit 
de Koude Oorlog tevoorschijn. Vanuit 
de vredesoptiek strooi je een gewonde 
beer geen zout in de wonden. Een ‘ver-
slagen’ natie een ‘trap na’ geven, is vra-
gen om ellende, zoals de opkomst van 
Hitler na Versailles (1919) ons heeft 
geleerd. Toch deed het Westen dat na 
1989. Vooral de snelle NAVO-expansie 
kwam hard aan in de Russische ziel. 
Dat Rusland nu autoritair wordt geleid 
en dat de Russen volharden in hun ver-
zet tegen NAVO-uitbreiding, kan hiervan 
maar moeilijk los worden gezien.
Dom was ook dat de VS onder George 
Bush sr., Bill Clinton en George Bush jr. 
zich al snel gingen ontwikkelen tot een 
min of meer imperiale mogendheid die 
eenzijdig en grootschalig militaire macht 
inzette, voorbijgaand aan internationaal 
recht. Het bombarderen van Kosovo 
(1999) en de invasie in Irak (2003) von-
den plaats zonder VN-mandaat met 
recht een terugslag op de ontwikkeling 
van de internationale rechtsorde, een 
der 'sociale tegenbindingen' (Kees 
Schuyt) tegen geweld. Arrogantie van 
de macht dus. Tegen de kersttijd,  ‘a 
season of hope’, zoals Obama zei op 4 
december, lijkt het geen overbodige luxe 
een hand in eigen boezem te steken. 
Samen met de ingreep in Afghanistan 
leidde genoemde arrogantie paradoxaal 
genoeg tot verzwakking van het Wes-
ten.
Tegelijk ontstond in de financieel-econo-
mische wereld een wat Herman Wijffels
noemt ‘verkokerd, atomistisch, egocen-
trisch en (voor het gevoel) rationeel ge-
drag van pakken wat je pakken kunt’. 
Dit eveneens arrogante gedrag onder-
mijnt de vrede. En ook de natuur, omdat 
het de biodiversiteit en ecosystemen 
aantast of vernietigt. Gedrag? Het is 
ook een ideologie, namelijk die van de 
rusteloze toewijding aan de god van de 
ongelimiteerde materiële groei. Met dat 
denken en het daarmee analoge gedrag
 lopen we vast. Wat we nodig hebben, is
 naar de mening van Wijffels (en vele 
anderen onder wie ikzelf) een paradig-
ma shift, oftewel een wijziging van 

denken en handelen, een transformatie 
van bewustzijn. De idee van almaar 
toenemende rijkdom en welvaart is 
voorbij. Een bijstelling van ons denkmo-
del is vereist. Het net uitgekomen boek 
Aftershocks van de Wetenschappelijke 
Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) 
waarschuwt dat zonder een koerswijzi-
ging de kiem wordt gelegd voor een vol-
gende crisis. De mens is op zijn gren-
zen gestuit. De natuur ‘slaat terug’. We 
weten het in wezen wel, alleen dringen 
de consequenties nog niet goed door.

Handvest voor mededogen
Om te overleven zijn we echter toe aan 
een nieuwe impuls van eerlijk delen, 
wat een meer liefdevol met elkaar om-
gaan impliceert. Ik bedoel hiermee niet 
een vol heimwee terugverlangen naar 
de jaren zeventig, een sentiment dat ik 
iets te veel proef in de tv-productie De 
onrendabelen van Marcel van Dam, ook 
al is mededogen altijd van groot be-
lang. Geen nostalgie naar vroeger; het 
gaat mij erom dat de inkomenskoek 
een eerlijker verdeling behoeft, nu 
onvermijdelijk de spoeling dunner gaat 
worden door de ecologische grenzen 
waarop onze groei-economie thans 
stuit. Ook op andere grenzen trouwens, 
als we bedenken, dat in 2050 Europa 
31 miljoen arbeidskrachten tekort zal 
komen als de economie op dezelfde 
voet doorgaat
Maar een probleem is dat bij de chris-
tendemocraten hun idee van rentmees-
terschap en ‘behoud van de schepping’ 
naar de achtergrond lijkt te zijn geraakt 
en de sociaaldemocraten hun inspiratie 
lijken te hebben verloren na het echec 
van de rigide maakbaarheid in Oost-
Europa van voor de val van de Muur. 
Dat men nu bang is voor de term links,-

Tweede Kamerlid Tofik Dibi stelde zelfs 
voor het uit de naam van GroenLinks 
te halen, is een blijk van de matheid 
in progressief Nederland of van een te 
weinig geloven in zichzelf. Als links zich 
los maakt van de marxistische visie dat 
ideeën een afgeleide zijn van materieel 
belang, kan het best met bezieling en in
samenwerking met anderen een ant-
woord geven op de huidige uitdagingen. 
En met de term ‘links’ is op zich niets 
mis, het staat voor idealen. De dogma-
tische en soms regenteske invulling er-
van is wat weerstand oproept. Dat moet 
anders. Met of zonder Kopenhagen.
Ten behoeve van 1) het oplossen van 
de crises, 2) het gewenste eerlijk delen 
en 3) het bereiken van een groenere 
economie zonder ‘graaien’, hebben we 
hoe dan ook een nieuw, spiritueel elan 
nodig. Een elan dat authentiek is en 
daardoor tevens het gebekvecht met de 
PVV overstijgt. Het realistisch idealisme 
en de hoop van Obama kunnen (even 
los van zijn Afghanistan-dubbelbesluit) 
hierbij dienen als richtsnoer. Dat geldt 
ook voor de noodzaak om elkaar res-
pectvoller en toleranter te bejegenen. 
De polarisatie van de laatste jaren over 
ons interetnisch samenleven verbloemt 
de ernst van de planetaire situatie, die 
voor ons allen, democraat of niet-demo-
craat, autochtoon of allochtoon, gelijk 
is. Agressie en hufterigheid werken 
verlammend en dat kunnen we nu even 
niet gebruiken.

Hans Feddema is antropoloog, publicist en 
actief in onder meer De Linker Wang 
Dit artikel verscheen eerder in Centraal 
Weekblad (11 december) en Friesch Dagblad 
van 18 december.

 EEN NIEUW SPIRITUEEL ELAN        Hans Feddema
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Veilig oorlogvoeren
“Op het moment dat schepen met een 
systeem voor Ballistische raketverde-
diging (BMD) operationeel inzetbaar 
in 2008 zijn geworden, vragen 
gevechtscommandanten ernaar dat ze 
ingezet worden om in hun gebieden te 
patrouilleren.” Met die zin begint een 
artikel in Defense News van begin janu-
ari dit jaar. Het gaat om alle grote regio-
nale commandando’s die bijvoorbeeld 
de operaties leiden in de Perzische 
Golfregio, Middellandse Zee, Afghani-
stan en rond Korea. Het raketschild is 
niet langer een verhaal van de toe-
komst, maar een realiteit waaraan veel 
geld wordt en nog zal worden verdiend. 
Vorig jaar besloot President Obama een 
ander raketschild op te zetten dan
zijn voorganger; de nadruk zou komen
 te liggen op kleine systemen. Persbu-
reau Bloomberg stelt - op grond van 
een begroting die het in handen kreeg -
dat de uitgaven ervoor in de periode 
2011-2015 toenemen met € 3,2 miljard.
Dit komt boven op de jaarlijkse budget-
ten. Het betekent extra raketten, zoals 
de Thaad en SM-3 en grondradarsys-
temen. Voor 2010 is € 5,4 uitgetrokken. 
Dit was minder dan onder Bush, maar 
met de extra gelden zit Obama al weer 
bijna op hetzelfde niveau.
Er wordt door militairen in de VS ge-
klaagd dat de raketten goed zijn, maar 
dat de radarsystemen ze niet bij kunnen 
houden. Niet voor niets wordt vaak 
naar Thales (Nedeland) gekeken dat 
naast het Amerikaanse radar systeem 
een eigen systeem heeft dat over heel 
Europa kan worden ingezet en samen 
met de Amerikaanse systemen een 
belangrijk onderdeel van het gelaagde 
NAVO-raketschild kan worden.
Als bij een volgende oorlog een Neder-
lands fregat wordt uitgezonden, verde-
digt dit niet alleen een vliegdekschip 
- zoals tijdens de Irak oorlog van 2003 
- maar een hele regio tegen vijandelijke 
raketten. Nederland maakt daarmee 
voor de NAVO - of welke coalitie dan 
ook - het oorlogvoeren veiliger .

*Bronnen:* “Broader Role for Thales Radar 
; Could Help NATO Build Common BMD 
Picture”, Defense News 4 januari 2010; “U.S. 
Navy Juggles Ships To Fill BMD Demands”, 
Defense News 4 januari 2010; “Lockheed”, 
Raytheon Gain in Gates’s Europe Missile-
Defense Plan, Bloomberg.com, 14 januari 
2010.

Grote jongen
Het verhaal blijft opduiken; al maanden 
lang. De Nederlandse scheepsbouwer 
Damen zou in de race zijn om een 
helikoptervliegdekschip voor Rusland 
te bouwen. “Ja, we praten erover, en 
niet alleen met de Fransen, maar ook 
met Nederland en Spanje, over de 

aanschaf van schepen van deze klasse,” 
aldus hoofd van de Russische marine 
Vladimir Vysotsky. Het zou de eerste 
keer zijn dat Rusland een dergelijk groot 
wapensysteem in het buitenland koopt 
en Vlissingen is in de race. Het bericht 
blijft me bevreemden, ook al realiseer ik 
me dat de Franse concurrent sterker is. 
Kommer Damen en zijn bedrijf worden 
waarschijnlijk gebruikt om de prijs te 
drukken.
Sandra Roelofs, de vrouw van de Ge-
orgische president is geboren in Ter-
neuzen en is via de tunnel in een 
zucht en een scheet op de Vlissingse 
scheepswerf. Georgië staat op ge-
spannen voet met de grote buur en
wordt daarbij vanuit het Westen ge-
steund. Mevrouw Roelofs is de aange
wezen persoon voor een lobby tegen 
de levering, mocht het toch zover 
komen. Dat Damen erover praat met 
de Russen kun je al een stap te ver 
vinden. Het moet niet al te moeilijk zijn 
om op grond van de wapenexportricht-
lijnen te beargumenteren dat Damen/
Schelde zijn pogingen beter kan sta-ken. 
Belangrijker nog: Washington heeft ook 
al laten weten niet blij te zijn 
met de deal. Binnenkort zullen we we-
ten hoe het afloopt. Volgens de bevel-
hebber van de Russische krijgsmacht, 
Nikolai Makarov, had een en ander eind 
2009 beslist moeten zijn.
*Zie voor noten mijn weblog:* 
http://www.vkblog.nl/bericht/293842/Damen_
in_Rusland)

Martin Broek - Spitsbergen Journalistiek 
Onderzoek

ANTIMILITARISTENJACHT IN 
TURKIJE

Op 6 januari 2010 deden agenten een 
inval bij een persconferentie van de 
groep  “Solidariteitsinitiatief voor de 
gewetensbezwaarde dienstweigeraar 
Enver Aydemir.” Aydemir was op 24 de-
cember door de Turkse politie opgepakt 
en wordt nu in de militaire gevangenis 
gemarteld. Aydemir was al eerder in 
2007 aangehouden. Daarna werd hij 
met stokslagen gedwongen een uni-
form aan te trekken. Hij weigerde en 
werd wegens insubordinatie voor de 
rechtbank gebracht. Hij was toen zo 
ernstig toegetakeld dat de rechter hem
vrij liet, mits hij zich maar bij zijn onder-

deel meldde. Hij dook echter onder. Op 
24 december werd hij in Istanbul op een
 veerboot op weg naar een conferentie 
voor gewetensbezwaarden aangehou-
den en overgebracht naar de militaire 
gevangenis van Maltepe, die berucht is 
om zijn folteringen.
Toen op 6 januari bekend werd dat 
Aydemir opnieuw werd gemarteld en 
met geweld gedwongen werd een 
uniform aan te trekken, organiseerden 
antimilitaristische geestverwanten een 
persconferentie. De politie viel bruut 
binnen - het gebouw werd omsingeld 
door honderd agenten!  - vorderde 
identiteitsbewijs voor alle aanwezigen, 
en zocht en vond “aanwijzingen” voor 
een gewapende samenzwering. Er wer-
den 23 mensen opgepakt, ook omstan-
ders op de straat, waarbij agenten zelfs 
vrouwen lastig vielen. 22 personen wer-
den bijna 24 uur lang vastgehouden, 
omdat ze weigerden een voorgedrukt 
proces-verbaal blindelings te onderte-
kenen. Toen zij naar het gerechtshof 
werden overgebracht voor voorgeleiding 
voor een proces, werden ze door de 
omstanders met applaus onthaald. 
Nadat ze hun aanklacht hadden 
ontvangen, werden ze vrijgelaten. Dat 
is niet het geval voor Volkan Sevinç 
die volgens de openbare aanklager 
een vuurwapen bij zich zou hebben. 
Als bewijs daarvoor diende een mes 
(!) dat de politie naar voren schoof, 
maar dat Volkan nooit had gezien. Ook 
werd hij aangeklaagd als organisator 
van  een “illegale bijeenkomst”. 
Mogelijk krijgt hij een schijnproces voor 
landsverraad wegens de steun aan een 
dienstweigeraar.
De gevangenzetting van Sevinç gaf 
aanleiding tot een grote demonstratie 
op 8 januari, waarbij anarchisten, 
feministen en antimiltaristen de straat 
op gingen. Met leuzen als “men kan 
het geweten niet gevangen zetten” en 
“Vrijheid voor alle antimiltaristische 
gevangenen” getuigden zij van de wil 
om te strijden voor een samenleving 
waarin Koerden, zigeuners en homo-
seksuelen gelijke burgerrechten krijgen 
en waarin er een einde komt aan een 
autoritaire  staat, die na het uitlokken 
van een nieuwe burgeroorlog met 
de Koerden openlijk jacht maakt op 
antimilitaristen.  j.b.
OPROEP
Het Humanistisch Vredesberaad zal haar 
Internationale Dag van de Vrede dit jaar 
op 19 september in Groningen houden (= 
zondag vóór de 21).  Als ruimte is hiervoor 
de openbare bibliotheek open van 13 .00 
tot 17.00 uur.  Wie mee wil denken en mee 
meehelpen aan de organisatie, wordt opge-
roepen contact te nemen met: info@huma
nistischvredesberaad.nl. Vanaf 1 mei is er 
een website: www.internationaledagvande
vrede.org
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Selectie uit de landelijke Aktie
Agenda van Omslag en Socia
Media. De meest recente en

volledige versie staat op
www.aktieagenda.nl (u kunt daar

zelf agendapunten invoeren).

Permanente acties

- Iedere eerste zaterdag van de maand: 
Vredeswake op de Stadhuisbrug te Utrecht 
- met op ons spandoekje ‘Vrede zonder 
wapens’. Org: Vredeswakegroep Regio Ut-
recht. Info: Tilly Okhuizen: 030 2615074 
(bgg Geertje Kuipers: 0345 515293). E-
mail: geertjek57@hotmail.com.
- Iedere tweede vrijdag van de maand: La 
Paz, open café over het thema geweldloos
heid vanaf 20.00 uur.  Org. De Gemeen-
schap. Café Tjing Tjing, Cornelis 
Trooststraat 54-56, Amsterdam de Pijp. e-
mail: amsterdam@degemeenschap.info, 
- Iedere derde vrijdag van de maand in Rot-
terdam: manifestatie Nederlandse troepen 
weg uit Afghanistan. Binnenwegplein, 
tussen boekhandel Donner en de Media-
markt. Org: Anti Imperialisme Platform. E-
mail: info@aip-web.org. Web: aip-web.org.
- Vrouwen in het Zwart houden op zeven 
plaatsen periodieke wakes tegen de bezet-
ting van Palestina: Amsterdam, eerste 
vrijdag, 12.45 uur Spui bij het Lieverdje; 
Groningen, zaterdag om de veertien dagen, 
13.00 - 14.00 uur, verzamelen op de Grote 
Markt; Haarlem eerste zondag van de 
maand, 14.00 - 15.00 uur, Grote Markt; 
Leeuwarden, laatste zaterdag van de 
maand,  13.00 - 14.00 uur, Nieuwstad bij De 
Waag; Maastricht, laatste donderdag van 
de maand, 18.15 - 19.15 uur, op de Markt; 
Utrecht, laatste zaterdag van de maand, 
13.00 - 14.00,  Stadhuisbrug (Oude gracht). 
Info: www.vrouweninhetzwart.nl. 

Eenmalige acties

5 feb - Amsterdam 28e globaliserings-lezing 
“Loya Jirga Exit Afghanistan?”, Meer troe-
pen of opbouwwerk? Felix Meritis, Keizer-
sgracht 324. 9.50 euro voor middag en 
avond apart, 12,50 voor beide. Passe-par-
tout inclusief Afghaanse maal-tijd €30 (re-
serveren verplicht). Org: De Globaliserings-
lezing. Info: 020 623 13 11. E-mail: receptie
@felix.meritis.nl. Web: www.globaliserings 
lezing.nl.
6 feb- Utrecht - 9.00-18.00 Congres A 
struggle for Peace over mensenrechten, 
globalisering en ontwikkeling. lezingen, de-
batten en workshops, plus cultureel pro-
gramma met films, cabaret en een informa-
tiemarkt. Academiegebouw en rond het 
Domplein. E 10,-. Org: SIB-Utrecht. Info: 
0612387978. E-mail: info@astruggleforpea
ce.nl. Web: www.astruggleforpeace.nl.
10 feb –  Den Haag, 20.00 uur: Jaarverga-
dering van het Haags Vredesplatform, Bin-
nendoor 28 .
12 maart - Den Haag, 11.30 uur: Proces 
van het Comité Stop NAVO tegen de ge-
meente om het recht van demonstratie. 
Komt allen naar het Paleis van Justitie bij 
het Hugo de Grootplein!
25-31 mrt- Den haag Filmhuis, Movies that 
matter festival, met Amerrika van Cherien 
Dabis over immigratie en vreemdelingen-
haat en andere previews. In februari ook 
circulatie van The Yes Men fix the World, 
hilarische satire over politiek van multinatio-
nals. Org. Amnesty IInternational. Meer 

gegevens t.z.t. beschikbaar op de site www.
moviesthatmatter.nl. 
3 april – Paasmars en burgerinspectie in 
Volkel, org. Ontwapen! en Aktie tegen kern-
wapens. Vanaf 12.30 uur voor de Hoofd-
poort van de vliegbasis. Busvervoer mogelijk 
vanaf Amsterdam, Den Bosch en Nijmegen. 
E-mail ontwapen@yahoo.com, web: 
ontwapen.puscii.nl

Tentoonstellingen 
zo 21 feb 2010 t/m zo 28 mrt 2010 - Philippi-
ne - 13.30-17.00 Tentoonstelling Reis om de 
wereld in 40 dagen. Vastenexpositie over de 
honger in de wereld. Rk Kerk Philipsplein 10 
4553 AM Philippine. gratis. Alleen open in het 
weekend of na afspraak.
En verder door het Museum voor Vrede en 
Geweldloosheid:
20 april t/m 15 mei: De Loopgravenoorlog 
(stripverhaal van Tardi over WO-I) in Delfzijl.
3 t/m 28 mei: Vergeven – Verzoenen in 
Heesch, Heeswijk Dinter en Nistelrode.
Meer info: www.vredesmuseum.nl/info/
agenda.php of 015-785.01.37

WIJ ONTVINGEN…

Als reactie op het uitvoerige debat van 
onze lezers over de antiNAVOdemonstra-
tie in Straatsburg kregen we als reactie 
van Kees Niewerth de vraag “zou het 
niet om de inhoud in plaats van de vorm 
van de demonstratie moeten gaan?” Hij 
heeft gelijk, zeker nu bijna een jaar na 
Straatsburg alle burgers weer rustig gaan 
slapen. Hij schreef deze vraag achter op 
zijn brochure 60 jaar NAVO, tijd om het 
veiligheidsbeleid te veranderen!. Deze 
brochure is nr. 14 uit een reeks van Kerk 
en Vrede.
In deze brochure pleit hij voor een ver
vanging van de NAVO door de Veilig-
heidsraad als enige verdragsorganisatie. 
Deze raad is ingesteld als politiemacht 
om toe te zien op het verbod van elke 
oorlog door welke soevereine natie dan 
ook, zowel tegen andere landen als bin-
nenlands. Het is in ieder geval wat anders 
dan de regelrecht op oorlog aansturende 
strategische NAVO-plannen, waarop deze 
brochure kort ingaat. 
Iets voor discussieavonden! Te bestellen 
bij Kerk en Vrede, Postbus 1528, 3500 
BM Utrecht of op te halen op de Obrecht-
straat 43. 
E-mail secretariaat@kerkenvrede.nl

SLUIT VOLKEL MET PASEN!

Dit jaar zal er in Den Haag geen Paas-
mars worden gehouden. We roepen 
iedereen op mee te doen met Ontwapen! 
en Akties tegen Kernwapens, die op 
Paaszaterdag 3 april een burgerinspectie 
organiseren in Volkel, waar nog steeds 
kernraketten liggen opgeslagen. Ze 
zijn daar vanaf 1960, op oudjaar 
toegezongen door Wim Kan met de 
woorden “kom maar prima, zet maar 
neer daar, ’t staat er mooooi…” Duidelijk 
is dat het kernwapenbeleid van “lijmen 
Jan” de Quay toen geen geheim was. 
Wat hebben we bij die goeie ouwe radio 
gelachen! 
Tuig van deze datum is nu dubbel gevaar-
lijk: niet alleen is het oorlogsmisdadig 
en levert het de gelegenheid die dingen 
te gebruiken als een of andere gekke 
militair daar zin in heeft, - nu het er al zo 
lang ligt, gaan bommen lekken, wordt de 
lading instabiel en dreigt er ook zonder 
legerhandelingen een ramp voor de 
omgeving. 
Met de aanwijzingen van Wim Kan in de 
hand verwacht men dit jaar dus een mas-
sale bijeenkomst. Om half 2 verzamelen 
voor de poort van de luchtmachtbasis, Er 
komen bussen in Amsterdam, Nijmegen 
en ’s-Hertogenbosch.

KOMT ALLEN!


