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VAN INTERNATIONALE NAAR BINNENLANDSE OORLOG
Een discussie die niet in achterkamertjes thuis hoort
Tijdens een internationale bijeenkomst
hebben antimilitaristen binnen de anarchistische beweging in St Imier gediscussieerd over de rol van het leger binnen het staatsbestel en de evident toenemende oorlogspropaganda binnen de
maatschappij. Deze blijkt ondanks de
ervaringen van twee wreldoorlogen niet
te zijn afgenomen.
Verschuivende panelen
Maar de accenten zijn veranderd. Dienden rond 1900 de legers als instrument
van de ene natiestaat om naties in het
buitenland aan te vallen, na het einde
van de Koude Oorog heeftt het strijdperk zich naar het binnenland verplaatst.
Dit gaat samen met propaganda voor
een leger dat door internationale samenwerkingsverbanden overal ter wereld
wordt ingezet voor de wereldvrede. Of,
zoals eeen Intaliaans discussiestuk het
uitdrukt, de tegenwoordige oorlog is:
“een oorlog op meer fronten, die past in
de ‘nieuwspraak’ over behoud van de
vrede, over de humanitaire interventie,
maar ook de geweldadige termen gebruikt van de noodsituatie, de openbare
orde en de onderdrukking. [...] Het oorlogsparadigma is gewijzigd. De humanitaire oorlog, het optreden van een internationale politie, de rechtvaardig oorlog
als totale oorlog hebben keer op keer
het beleid van de regering tegen de belangrikste binnenlandse vijand gemodelleerd”.
En: “Het paradigma van de externe oorlog als politi(on)ele actie met militairen
die men laat zien als humaitaire specialisten heeft de scheidslijn tussen oorlog
en openbare orde, tussen leger en politie nog meer doen vervagen Op straat
en in de volkswijken oefenen gewapende personen op ons de tactieken uit die
al zijn beproefd in militaire missies naar
het buitenland.”.

macht tegen minderheden of in het
belang van grote ondernemingen. Doordat er een spoortunnel door de Alpen
wordt gegraven en daarbij natuurgebieden worden geschonden, ja er zelfs
bij het graafwerk uranium en asbest
vrij komt, is het hele aanleggebied,
inclusief de opslagterreinen tot “gebied
van strategisch belang” verklaard en
gemilitariseerd. Daarom is het vrijgesteld
van milieu-inspectie en straan hele woongebieden onder staat van beleg. Het
gevolg is massaal verzet tegen de hogesnelheidslijn TAV waarvoor de tunnel bedoeld is. ‘No TAV’ is een totale volksbeweging, die zich keert tegen de bezettingen en de Italiaanse staat. De escalatie
gaat voort. Over de wachtposten op
Italiaanse stranden tegen de illegale
vreemdelingen is al in een vorige Koerier
bericht.

Het vaderland is niet van iedereen.
Tijdens de discussie in geprobeerd te
inventariseren hoe leger en politie met
elkaar integreren. Dit blijkt vooral in
Frankrijk, Spanje, Italië en Griekenland
het geval te zijn. De meest offensieve
hoofdmacht van de Franse politie is niet
meer de CRS met zijn paramilitaire, maar
de Gendarmes mobiles, die onderdeel
zijn van het leger. Ook daar valt het op
dat, net als in Italië, in de grote steden
steeds meer gewapende eenheden op
straat patrouilleren. Met als vraag: wie
is de binnenlandse vijand. Het antwoord
is vanzelfsprekend: “Degene die zich
niet houdt aan de wet”. En moet het
toenemen van de wettelijke regels
neemt ook het aantal vijanden toe. Het
zijn de illegalen, of de mensen die erop
lijken: “de arme immigrant, en met hen,
de miljarden onterfden, aan wie door
het geweld van staat en kapitaal een
toekomst is ontzegd” – dus de werklozen,
de slachtoffers van de crisis. En ook dit
leidt tot een vicieuze cirkel:
“De afbraak van de verzorgingsstaat,
Een exemplarisch land
het Ausweis-stelsel en de economische
Met name in Italië treedt het leger in
crisis vormen samen een kader waarbintoenemende mate op als bezettende
nen een opeenstapeling van disciplinaire

maatregelen de onderdrukking steeds
ernstiger maakt; die volgt een logica
van „noodtoestand“, die karakteristiek
is voor de afgelopen periode en die nu
structureel dreigt te worden. Wanneer
de noodsituatie permanent is, wordt
het stelsel van normen aangepast, en
worden uitzonderingen regel.” En daarop
is het te verwachten antwoord “de staat
verdrukt, de wet is logen”, zoals we dat
van de Internationale kennen, natuurlijk
een oorlogsverklaring waarop elke
regering zich voorbereidt.
En ja hoor, we krijgen offociële
bevestiging!
Reeds in 2003 werd er door de NAVO
een rapport opgesteld onder de titel Urban operations in the year 2020, In
een gezamenlijk rapport, waaraan experts vanuit Italië, Canada, Frankrijk,
Duitsland, Groot=Britttannië, Nederland
en de VS und USA zeven jaar hadden
gewerkt, concludeert men dat door de
aanwezigheid van “sloppenwijken en
armoe” spanningen kunnen ontstaan,
die kunnen leiden tot opstand en andere
zaken die de veiligheid in gevaar brengen, waardoor de overheid moet ingrijpen. Dat wordt dus een NAVO-taak. Met
“zuiveringskolonnes” als de wijken zijn
veroverd om de bewoners te deporteren.
In het begin van de negentiende eeuw
is in deze context de term "klassenstrijd"
gevallen. Niet door Engels of Marx,
maar door conservatieven in het Britse
lagerhuis, die de "klasse van het volk"
naar Australië lieten deporteren. Tegenwoordig biedt de wereld daarvoor geen
ruimte. En dat brengt de oorlog in onze
achtertuin.
Tenzij we ons ertegen verzetten.
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KERNBOMMEN OPGEDIEND NA HET
VREDESDINER
Vijftig jaar geleden bezetten op Paasdag een groep Haagse scholieren, waaronder Roel
van Duijn, het kruispunt Laan van Meerdervoort-Anna Paulownastraat om te protesteren tegen de atoombom. De BAN DE BOM-beweging kreeg door deze spontane
verkeersblokkade plotseling het elan van directe actie als vorm van geweldloze
weerbaarheid. Dit was de eerste aanzet van het jongerenprotest tegen de staat.
Krantenknipsels en andere documenten hierover kan men nu zien in het Haags
Gemeentemuseum in een vitrine van de tentoonstelling Happy days over cultuur in
de jaren 1947-1967.
Maar de zaak waarom het ging kan niet worden bijgezet in een mausoleum van verdwenen avant-gardes - hoe schitterend ook opgesierd door Piet Ouborg, Willem van
Hussem, de Kilma Hawaians en de Indo-rock. Want de bom is er nog steeds. En die
heeft niets aan actualiteit verloren.
Op 26 oktober zal het Haags Vredesplatform zijn vredesdiner aan de
atoombewapening wijden. Spreker is Peter Paul Ekker. Iedereen is welkom
vanaf 17:00, het diner begint om 18:00, de lezing start om 20:00. Plaats: Wijk- en
dienstencentrum de Regenvalk, Weimarstraat 69, 2562 GR Den Haag.
Peter-Paul Ekker is secretaris van No Nukes, een landelijk samenwerkingsverband
van vredesorganisaties tegen kernbommen. Naast actievoerders en publicisten doen
er ook onderzoekers en watchers mee, die de internationale diplomatie in de gaten
houden. No Nukes heeft zich aangesloten bij de internationale vereniging ICAN, die
een wereldwijd verdrag tegen alle kernwapens wil bewerkstelligen. De Nederlandse
sectie heeft daarbij de oude leuze “alle kernwapens de wereld uit” aangenomen. De
vraag is nu: hoe actueel is nu de dreiging van een kernoorlog (bijvoorbeeld rond de
kwestie-Iran) en hoe kunnen we opnieuw de wereld om ons heen mobiliseren.

de Russen vooraf? Want ook die
beginnen door te krijgen dat het hier om
wapens gaat, die voornamelijk op onze
eigen voeten zijn gericht – per slot van
rekening hebben ze dezelfde rotzooi in
hun eigen achtertuin.
Vorig jaar had de New York Times hier
overigens de volgende mening over:
‘Don’t modernize the B61 tactical
nuclear bombs in Europe. No one
can imagine that the United States
would ever use a nuclear weapon on a
European battlefield, and Washington is
in discussions with NATO to bring them
home to be dismantled. If the Europeans
want to keep them for political reasons,
let them pick up the tab.’

De lezing om 20:00 uur is gratis toegankelijk. Het diner om 18:00 kost 10 euro. De
maaltijd zal weer verzorgd worden door ‘s-Peer.
U kunt zich, liefst vóór 12 oktober, aanmelden bij het secretariaat van het Haags
Vredesplatform:
via e-mail; g.frijstein@hetnet.nl , tel. 070-3251102. De kosten kunt u ter plaatse
betalen of tevoren overmaken op giro 496449 t.n.v. het Haags VredesPlatform met
vermelding van ‘vredesdiner’
HOE LANG MOETEN WE NOG OPDRAAIEN VOOR ATOOMBOMMEN?
Gegevens overgenomen van de No Nukes site
Over de straaljagers JSF is nog steeds veel te doen. In het Vredesmagazine spreekt
men van een fuik die milharden verslindt. Maar er zijn nog meer hypotheken op de
Nederlandse koopkracht... .
Vorige week schreef de Washington Post een redactioneel commentaar over de
sterk oplopende kosten voor de in 2017 geplande modernisering van de B-61 tactische kernwapens. Die zijn, zoals bekend, ook in Nederland gestationeerd. De
laat-ste schatting door het Pentagon is 10 miljard dollar voor 400 wapens, wat
volgens huidige verhoudingen neerkomt op 400 miljoen euro voor de 20 in Nederland
aan-wezige kernwapens. Dit stemt tot nadenken: zijn deze kosten verantwoord, voor
welk doel – afschrikking,
reciprociteit, alliantiecohesie - dan ook? Of is dit
nog een extra reden om
zo snel mogelijk tot
verwijdering van deze
wapens uit Nederland
te komen, waartoe de
motie
Van
Velzen/
Azough in 2010 al
opriep?
Wordt
het
niet hoog tijd om dit
rechtstreeks met de
VS te gaan bespreken,
zonder NAVO-procedures of bilaterale eisen aan
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COMBAT PAPER
In het Haagse Museum MeermannoWestrheenianum en in het Museum
Rijswijk wordt tot 25 november de Papier Biennale gehouden. Een van de
projecten die in beide musea een be
hoorlijk stuk wand vult, is Combat Paper van Amerikanen als Drew Mattot
en Drew Cameron. Een groep veteranen heeft een kunstwerkplaats georganiseerd waarin ze laten zien hoe
ze afstand hebben genomen van hun
oorlogsverleden. Zij dichten, tekenen
en schrijven op papier dat is gemaakt
volgens de gebruiksaanwijzing hieronder, die ik naast een paar protestcollages en afbeeldingen in Rijswijk heb
aangetroffen. In een andere kamer kan
men aan de wand een viertal monsterlijke trekkers van een Smith-&Wesson-pistool van papier maché door
de Nederlander Overberg bewonderen.

In het museum Meermanno vindt men
vooral teksten. Waaronder deze:
I am sewn with the stolen threads of
youth
I’m company with the occupied
With memories of the enemy
I am stolen youth
I am the occupied
I am the enemy

Museum Meermanno-Westhreenianum, Prinsessegracht 30, open di-zo
12-17 uur.
Museum Rijswijk (Tollenshuis), Herenstraat 67m open di-vr, zo: 14-17, za.
11-17 uur.

Hoe maak je COMBAT-papier?
1. Meld je aan bij het leger
2. Oefen je in het doodmaken
3. Neem afscheid van je gezin en je
vrienden
4. Ga de oorlog in
5. Ga van de oorlog balen, van jezelf
en van het leger
6. Kom thuis, voel jezelf vreemd en
ga aan de drank
7. Gooi het dan over een andere boeg
8. Maak vrienden
9. Snij je uniform aan stukken (bevrijd
de rafels)
10. Week het tot pulp, druk het samen
en droog het tot papier
11. Leer van jezelf te houden
12. Ga de straat op
13. Vraag mensen je papier te kopen,
zodat je wat te eten krijgt
14. Zeg tegen anderen dat ze ook
COMBAT papier moeten maken

IRAN:
DE ATOOMOORLOG GEWONNEN
MET HET WIJNGLAS IN DE HAND?
De kwestie Iran gaat een nieuw spectaculair gevolg krijgen, waarbij ook het Westen
zijn ogen niet kan sluiten. Op voorstel van
Jordanië moet de Arabische Liga een diplomatiek offensief organiseren. Volgens de
vertegenwoordiger van dat land in de Liga
Makram Queisi dwarsboomt Israël “elk
initiatief om de regio van het Vrije Oosten
te bevrijden van massavernietigingswapens, en in het bijzonder kernwapens”.
Hij stelt nu een referendum voor waarin
alle Arabische landen Israël oproepen zich
aan te sluiten bij het nonproliferatieverdrag
(NPV) en inspectie van het Internationaal
Atoomagentschap op zijn gebied toe te
laten. De Arabische Liga heeft al veel eerder een resolutie aangenomen waarin het
alle landen van het Midden-Oosten heeft
opgeroepen zich bij het NPV aan te sluiten. officieel is Iran een van de NPV-verdragsstaten.
Dit voorstel kan dus worden gezien als een
reactie op Israëlische dreigementen van
mogelijk nucleair ingrijpen tegen de uraniumverrijking in Iran en niet alleen – zoals
Israël beweert – als een manoeuvre die de
publieke opinie van de Iraanse uraniumverrijking zou moeten afleiden. Iran heeft zijn
centrales inmiddels uitgebreid, maar laat
ook aan het Atoomagentschap zien dat deze uitbreiding vooral bedoeld is voor medische isotopen. De VS kunnen met deze
wetenschap geen Israëlische aanval steunen.
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AKTIEAGENDA VREDESWEEK
za 15 sep 2012 t/m zo 23 sep 2012 –
Nederland Landelijke Vredesweek Powered
by Peace. Onder dit motto gaat dit jaar de
aandacht uit naar geweld en onrecht rond
het winnen van grondstoffen. Voorbeelden
elders in dit blad. Org: IKV Pax Christi.
Web: www.ministerievanvrede.nl.
- 15 sep. Den Haag, vredsesfeest - 12:30
-16:00. Emmausparochie (Leyweg 930,
Den Haag)
- 15 sep Leidschedam-Voorburg -14.00 15.00: opening van vredesambassade in
De Schakel in winkelcentrum Leidsenhage
(Eglantierhof 5, Leidschendam)
- 15 sep: landelijke dag van de democratie
- Den Haag: open huis bij Pro Demos, Hofweg
1, vanaf 12 uur. Jongerenformatiedebat om
14.00 uur, rondleiding door de stad.
- Amsterdam: IJzaal van de Tolhuistuin,
A'-dam-Noord (tegenover CS, overkant IJ).
13.00-17.00: Crowdsourcing De Grondwet,
20.00-22.00: discussie "Hoe kan nieuwe democratie ons uit de crisis halen?".
- Rotterdam: Het Grote Coalitiedebat
- Utrecht - 12.00-17.00: Interactieve tentoonstellingen, met name rondleidingen
over de BB (Bescherming Bevolking) in voormalige atoomschuilbunker. Fort Lunet 1,
Koningsweg 290 3585 LD. Gratis. Org: Fort
van de Democratie. Info: 030 2723500. Email: vrede@xs4all.nl. Web:
www.fortvandedemocratie.nl.
- 15 sep - Rotterdam - 20.00-23:00 Debat:
De Grote Droneshow: verbazingwekkende
vliegende robots met ongekende mogelijkheden […] maar toch is niet alles positief
aan
deze
onbemande
apparaten...
Arminius, Museumpark 3 Rotterdam. € 5 Studenten en RdamPas gratis. Reserveren verplicht. Org: Arminius, Web:
www.arminius.nu.
- 17 sep. Den Haag, 20.00 u: discussieavond ‘wij tegen zij’, over vreemdelingenhaat. Org. Bethelkerk, Traviatastraat 25.
- 19 sep - Rotterdam - 19:00-22.00: Studiebijeenkomst In de geest van Erasmus:
De Vreedzame School, door de pedagoge Louise Langelaan. Galerie Kralingen,
Gashouderstraat 9. Org: Huis van Erasmus. Info: Rein Heijne, 010-4049148 E:.
E-mail: r.heijne@huisvanerasmus.nl. Web:
huisvanerasmus.nl.
- 20 sep – Den Haag, 20.00 uur lezingen
“grondstoffen als bron voor vrede: een einde maken aan het geweld over het delven
van grondstoffen” door Jan Gruyters,
Kloosterkerk, Lange Voorhout
6. Org.
Haags Interkerkelijk Vrededswerk
- 21 sep – Den Haag, internationale dag.
Scholierenloop, internationale markt in

World forum, bezoeken internationale organisaties, Voor het Vredespaleis worden
indianendansen gehouden ter herdenking
van de conferentie die tot het uitroepen van
de vredesdag heeft geleid.
- 21 sep - Eindhoven - 13:00-17:00 Manifestatie/infomarkt: de hele bevolking is
uitgenodigd. Nadere invulling volgt nog.
Op het 18 Septemberplein (nabij NS).
Org: Vredesburo eindhoven e.a.. Info: 0402444707. Web: www.vredesburo.nl.
- 22 sep 2012 - Rotterdam - 15:00:Onthulling Filosofenbank van Saskia Wigbold. In
de Scheepmakershaven stond in de zeventiende eeuw het roemruchte café de
Lantaarn, waar grote denkers uit de Verlichting samenkwamen. Zo schreef Locke
in Rotterdam de basis van de Amerikaanse grondwet. - Bibliotheektheater, Hoogstraat 110, Rotterdam, nabij Station Blaak.
gratis. Org: Arminius, podium voor cultuur
en debat. E-mail: publiciteit@arminius.nu.
Web: www.arminius.nu.
- 22 sep - Nijmegen - 11:00-17:00: Intercultureel vredesfeest Vrede met de Aarde
Aansluitend bij het landelijke thema ligt
het accent vooral op duurzaamheid en het
instandhouden van de aarde om ons heen.
Wijkcentrum Titus Brandsma, Tweede
Oude Heselaan 386. Org: Vredesfeest
Nijmegen. Info: Piet Muller: 024-3572044.
Web: www.rlrnijmegen.nl.
- 23 sep - Stoutenburg - 14.00 - 16.30
Dansen voor Vrede. Sacrale dansen onder

leiding van Wilna Westerlaken en Cocky
van
Leeuwen.
Stoutenburgerlaan
5, 3835 PB. Kosten: een vrijwillige
bijdrage voor een nog nader te noemen
vredesproject..
Org:
Franciscaans
Milieuproject Stoutenburg. Info: 0334945500. E-mail: post@stoutenburg.nl.
Web: www.stoutenburg.nl.
-------------------------------------------------EN OOK DAT GEBEURT IN DE
VREDESWEEK!!!
- 20 sep - Den Haag - 12:00-14:00
Lunchbijeenkomst ‘Bread and Brains’:
Security and austerity : How will defence budget cuts affect international peace,stability and development?
Kick-off van een serie van maandelijkse
lunchmeetings waarin prominente Nederlanders hun visie geven op
internationale ontwikkeling, samenwerking en de rol van Nederland in de
wereld. De eerste spreker is Peter van
Uhm (Commandant der Strijdkrachten
b.d.). Hij zal spreken over het
Nederlandse beleid ten aanzien
van defensie en ontwikkelingshulp.
Humanity House, Prinsegracht 8. E 10.
Org: SID i.s.m Humanity House. E-mail:
aanmelden@humanityhouse.org. Web:
sid-nl.org.
FOEI, DRIEWERF FOEI !!!
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zoals de Max Havelaar en het werk van
Pramoedja Ananta Toer over het begin
van de vorige eeuw. Zoals toen bestaat er
ook nu tegen deze roof massaal plaatselijk
verzet, wat zich uit in sabotage en blokkades, ja zelfs regelrechte opstand. Het
antwoord daarop komt niet alleen van het
leger, maar ook van door ondernemers
georganiseerde “benden” die de desas
terroriseren.
Deze conflicten kunnen religieus worden
uitgelegd, omdat de Indonesische adat,
deels gebaseerd op de Islam, geen grondeigendom erkent: de aarde is van Allah;
het zijn soms de feodale hoofden, dan
weer de desagemeenschappen, die daarover het beheer hebben. Als bijvoorbeeld
de Sultan van Jogjakarta als gemachtigd
beheerder van dat Javaanse district mijnconcessies verleent aan een Australische
ondernemer, dan is dat volgens de gemeenschap een inbreuk op het recht van
Allah op de grond (de hasil), en dat leidt
onvermijdelijk tot verzet. Maar er zijn ook
gevallen bekend waarin relgie niet telt
en gronden illegaal en met geweld door
ondernemers worden bezet: de beruchte
houtkap op Borneo staat niet op zichzelf.

ENKELE VOORBEELDEN

LANDROOF ALS OORLOG
Het thema van de vredesweek - zoals
die door IKV-Pax Christi wordt gepropageerd - is mogelijk een uitwerking
van het congres van War Resisters
International,van 2011 in Ahmedabad.
Daar werd uitvoerig ingegaan over de
gevolgen van het agressief optreden
van multinationals in derde wereldlanden ter wille van de industrialisatie
van het westen. Het kappen van bossen, de kaalslag van gronden voor
mijnbouw en grootschalige landbouwprojecten van latifundistas leiden in
toenemende mate tot het ongewenst
verklaren van plaatselijke bevolkingen,
die zich daartegen dan ook verweren.

Een van de gebieden waarover zelden wordt geschreven, maar waar
landroof door grote bedrijven en
plantages al sedert 1869 traditie is
geworden, is het voormalig Nederlandsch-Indië. Vanaf dat jaar werd
het aan ondernemers toegestaan
zich vrij te vestigen als planter of
mijnbouwer en kreeg het de toestemming om – vaak ten koste van
de inheemse bevolking – grote stukken grond of concessies te exploiteren. En omdat deze praktijken na
de onafhankelijkheid van Indonesië
zijn doorgegaant, worden daar zelfs
historische romans verboden
,

West-Papoea. Het meest flagrante voorbeeld is voormalig Nederlands NieuwGuinea. Hier vestigen zich met steun van
de regering van Jakarta mijnbouwbedrijven, die direct ingrijpen in de leefomgeving
van de papoea’s, aan wie niets wordt gevraagd. Het verzet hiertegen wordt gewoon beschouwd als een guerilla tegen de
regering en daarom leiden mijnconcessies
tot massale deportaties. In Panai zijn in
2011 vijfentwintig dorpen volledig van de
kaart geveegd en honderddertig dorpen
ontruimd; de bewoners moeten in de
bergen maar verder zien te leven en
toezien hoe het woud plaats moet maken
voor metaalwinning.
Tot 2010 bemiddelde hier Peace Brigade International. Zij zijn ermee opgehouden omdat bendeleden de organisatie zelf
bedreigden; in juli werd de PBI- journalist
Ardiansyah Matra’is voor zijn huis vermoord aangetroffen. Hij onderging hetzelfde lot als democratisch gekozen vertegenwoordigers van de Papoeagemeenschap
zelf, die voor de belangen van de bevolking opkomen. Legaal protest wordt daarmee onmogelijk gemaakt. Illegale houtkap
wordt nu niet meer in de pers aan de kaak
gesteld; kampen van houtkappers worden
nu gewoon door de bewoners van de omliggende dorpen in brand gestoken.
We noemden al de sultan van Jogjakarta.
Daar is de Sultan eigenaar van een ijzermijn in de residentie Kulon Progo, die door
Australiërs en Japanners wordt medegefi-
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nancierd. Hij profiteert van ontwikelingsgeld
van de Asian Deveolpemt bank, maar die
'ontwikkelingshulp' gaat ten koste van de
bevolking. Soekarno en Hatta erkenden
nog het recht van de inheemse bevolking
op zijn eigen erfgrond, maar recent zijn alle
natuurlijke hulpbronnen tot eigendom van
de staat verklaard. Dus mag het staatshoofd alles onteigenen en exploiteren en
de tienduizend zielen tellende bevolking
van Kulon Progo moet dan maar zien hoe
ze verder leeft op 3000 acres verwoeste en
vergiftigde landerijen. Van het gewonnen
metaal kan de Sultan wapens laten maken
waarmee zijn politie en de paramilitaire
benden van de mijnen op de bevolking
kunnen schieten - met name op de leden
van de boerenbonden van de verenigde
desas, die zich actief verenigen..De strijd
die al meer dan drie jaar duurt, heeft
geleid tot invallen van zwaargewapende
politiemannen in de desas. Op 5 maart
maaide dit jaar een leger van zevenhonderd man de bevoking van een desa neer
met doden en gewonden als gevolg. De
bevolking heeft geantwoord met het in
brand steken van de Asian Development
Bank en roept solidaire boeren in Indonesië
op hetzelfde te doen.
Ook de inwoners van het district Likupang
op Banka verzetten zich tegen de mijnbouw,
waarvoor de regent een concessie heeft
verstrekt. Vanaf 4 augustus hebben zij een
schip met machinerieën gekaapt en houden
zij dit bezet. Zij zullen het vrijgeven als de
mijnwerkers vertrekken.
In 1906 veroorzaakte de mijnbouwmaatschappij Minarak Lapindo Jaya op OostJava met zijn boorwerken in het Porong
district een moddervulkaan, die leidde
tot de verwoesting van diverse dorpen,

duizenden daklozen en aardbevingen in
Jogjakarta. De modderstromen breiden
zich onstuitbaar uit en te vrezen is dat het
grootste deel van het district zal worden
aangetast door hete modder en giftige
gassen De bevolking houdt permanente
demonstraties, blokkades en sit-ins tegen
de maatschappij die zijn aansprakelijkheid nog steeds niet erkent,
Aan de kunst van Menado op Sumatra
verzetten vissers zich tegen projectontwikkelaars, die op de plaats waar ze
wonen en werken kustboulevards en
toeristenhotels willen aanleggen, Zij
blokkeren met succes het transport van
bouwmaterialen.
En zo kunnen wij doorgaan…
Jan Bervoets
Bron:www.hidupbiasa.blogspot.com

“Het verzet tegen multinationals die
de natuurlijke rijkdommen exploiteren
levert enkele van de belangrijkste
voorbeelden van het verzet in de wereld
van vandaag, en vormen een belangrijke
schakel tegen de economische kant van
de oorlog en het verzet van de lokale
gemeenschappen.
De inzet van WRI om de geweldloze
strijd om het bestaan en tegen alle
vormen van oorlogswinsten te steunen
betekent dat het verzet tegen deze
industrie heel dicht bij de principes van
WRI staat en belangrijk is. Het heeft
een belangrijke plaats ingenomen in
onze laatste internationale conferentie
in India en dat zal ook gebeuren in onze
volgende internationale conferentie in
2014 in Zuid-Afrika.” Redactie WRI

Prijsuitreiking Journalist voor de Vrede 2012
Kies mee!
Dit jaar zal de prijs voor de Journalist voor de Vrede voor de tiende keer worden
uitgereikt. De traditie begon in Utrecht waar de ereprijs als eerste werd toegekend aan
Stan van Houcke op het vredescongres van de Humanistische Alliantie.
U kunt dit jaar weer meestemmen. Vanaf 10 oktober staat een shortlist van 5 kandidaten
op de website (www.humanistischvredesberaad.nl). Tot 15 oktober kunt u uw winnaar
kenbaar maken, en het bestuur zal op 9 november* de uiteindelijke beslissing bekend
maken.
Onder voorbehoud zal de prijs worden uitgereikt in de aula van de Universiteit van
Humanistiek te Utrecht omstreeks 17uur. Vooraf is de publieksbijeenkomst getiteld:
TEGEN OORLOG EN ONMENSELIJKHEID. OVER LEVENSBESCHOUWIING EN
STRIJD IN DE JAREN ‘30 EN TEGENWOORDIG
over bevlogen jongeren, antimilitarisme en humanisering van de samenleving tijdens
het Interbellum, in relatie tot nu. Georganiseerd door het J.P. van Praag instituut en
vrijdenkersvereniging De Vrije Gedachte.
Actueel nieuws via de website! www.humanistischvredesberaad.nl
* Niet zeker, kan worden uitgesteld tot zondag 25 november.

OOK EEN VORM VAN
LANDROOF…
De oudste en meest bekende slachtoffers van landroof zijn natuurlijk de
Amerikaanse indianen. Vanaf 1492
kwamen de plunderaars als een
rampzalige ver-woesting over Midden- en Zuid-Amerika, en in de 19e
eeuw kwam er een radicaal einde
van velen in de Noord-Amerikaanse
praries. Op papier blijven er wat reservaten over, en ook die worden
aangetast.
Laten we het nu eens niet over olie,
uranium- of bauxietmijnen hebben,
maar over iets heel anders. In de staat
Nevada wonen de Soshone-indianen,
die zich in de woestijn in leven
wisten te houden.totdat die door de
Amerikaanse regering werd onteigend
om er atoomproeven te houden.
Tegenwoordig zijn dat niet meer de
beruchte bovengrondse - vanaf 1951
tot 1963 waren dat er driehonderd
waarvan de effecten overigens
nog steeds niet gemeten zijn, maar
waarover de indianen wel hun verhalen
weten te vertellen. Wel ondergrondse,
want na het in 1963 gesloten
Testbanverdrag mag dat nog steeds.
En de grond zelf, het jachtgebied
van de Soshones, is daarom nog
steeds gesloten terrein. En al zouden
foutloos gehouden atoomproeven
wellicht geen bovengrondse radioactieve schade aanbrengen, er worden ook proeven genomen met chemische niet-nucleaire bommen, die
ook paddestoelen laten opgaan en
radioactieve lading verspreiden – tot
aan Las Vegas toe, De test zou onder
de naam Divine Strake in 2006 plaats
vinden, werd uitgesteld tot 2007 en is
dan toch maar om veiligheidsredenen
afgelast. Maar het hangt nog steeds
boven het hoofd van de bewoners als
een zwaard van damocles.
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DOC-P AAN DE START
Nog altijd leidt een oproep voor boycot,
staking van investeringen en sancties
(Onder de internationale term BDS =
Boycot, Desinvestment and Sanctions)
als wapen tegen apartheidsland Israël
in Nederland tot beschuldigingen van
antisemitisme en gelijkgesteld met verheerlijking van Auschwitz. Terwijl de argumenten dezelfde zijn als waarmee wij
indertijd Zuid-Afrika boycotten, namelijk
agitatie tegen apartheid en tegen deportatie, bedreiging van democratie en het
nationalistisch extremisme.
Tijdens de jaarwisseling werd door een
studiegroep Diensten en Onderzoek
Centrum Palestina Doc-P onder het
secretariaat van Benji de Levi het initiatief genomen tot een samenwerkingsverband van allerlei Palestijnse, Israëlitische en gewone Nederlandse comités
te komen. Het gaat erom gezamenlijke
argumenten te formuleren voor de noodzaak van de boycotacties, want er zijn
goede redenen genoeg. De Palestijnen,
Bedoienen, Druzen en andere volkeren
wordt hoe langer hoe meer het recht
ontzegd om op het zog. Heilige Land te
wonen met beroep op de mythe van het
Boek Jozua als de constitutie van het
Uitverkoren Volk. Daarvoor moet alles
wijken:
volkenrechtelijke
verdragen,
resoluties van de Verenigde Naties, de
universele verklaring van de rechten van
de mens. Details zijn er te over te vinden
in de rapportage over de onrechtmatige
bezetting van Palestina, schendingen
van het Geneefse bezettingsrecht, voortgaande landroof en exploitatie van de
bezette gebieden, een illegale atoombewapening, ‘administratieve hechtenis’
van burgers die daar tegen protesteren
en andere wetten ‘tot bescherming van
volk en staat' en inclusief ontzeggingen
van burgerrechten. Met als gevolg toenemende apartheid met de excessen die
we kennen van het Zuid-Afrika onder
Verwoerd en Botha, waarvan we weten
dat dit belijdende nationaalsocialisten
waren. Dit zijn de verhalen die voor het
voetlicht van de publieke opinie moeten
komen.
De volksstaat Israël in zijn huidige ideologische vorm past noch in de Joodse traditie zoals die door aarts- en stamvader Jacob in Genesis 49 bijwijze van zegeningen en vervloekingen aan zijn twaalf zonen is overgeleverd – en dus deel uitmaakt van de Thora - noch in de context
van een van feodaliteit bevrijd MiddenOosten zoals die sedert de Arabische
lente ook door vele massa’s van onderop
wordt nagestreefd..
Samenwerken voor Palestina is al ruim
drie jaar de naam waaronder talrijke

organisaties en individuen in Nederland
actief de BDS-beweging ondersteunen.
Druk zetten op Israël om door middel
van boycot van consumentengoederen;
desinvesteringen door bedrijven, pensioenfondsen en banken; en sancties door
overheden, drie doelstellingen te bereiken:
• Terugkeer van de Palestijnse vluchtelingen die in 1948 uit het land verdreven zijn.
• Beëindiging van de bezetting van Palestijns grondgebied.
• Gelijke rechten voor alle bewoners van
Israël.
Op 6 oktober wordt docP gepresenteerd
en gelijk in belangrijke mate overdragen
aan wie zich met de volkscomités in hun
verzet tegen de muur en de nederzettingen, de Israëlische dienstweigeraars
en opposanten tegen de staat wil inzetten
voor de rechten en belangen van Palestina
en van mensen met een geweten.
Belangstellenden moeten zich opgeven
voor de bijeenkomst, onder vermelding van
‘deelname startbijeenkomst’. U ontvangt
dan zo spoedig mogelijk informatie
Locatie: HTIB, 1e Weteringplantsoen 2c,
Amsterdam • Aanvang: 13.30 - 17.00 •
Entree: gratis • Contact: doc-p@live.nl.

Poster van Occupy Chicago tijdens de
democratische conventie

VIER JAAR OBAMA, EEN
BIZARRE BALANS

Volgens het laatste onderzoeksrapport
over wapenhandel - in opdracht van het Amerikaanse congres - is de enige bedrijfstak die onder het bewind van president
Obama is gegroeid de wapenindustrie.
Het Amerikaanse aandeel aan wapenleveranties naar ontwikkelingslanden is gestegen van 20% naar 79% en de opbrengst van 15 tot 42 miljard dollar.
Dit staat haaks op het streven van
ControlArms om tot een internationaal
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verdrag te komen tegen dit soort
handel, - dat overigens mislukte. Zie
daarover het pas verschenen nummer
van Vredesmagazine 2012-4.

HET ANTWOORD:
EEN VREDESKARAVAAN

Intussen trekt er vanaf 13 augustus een
vredeskaravaan door de Verenigde
Staten om te protesteren tegen de niet
aflatende stroom wapens naar Mexico.
De karavaan "voor vrede, waardigheid
en recht" deed alle Amerikaanse
armoedegebieden aan, waaronder de
immigrantenwijken in New York en
Chicago. Op 12 september bereikte
men Washington DC en probeerde
daar de aandacht van de regering op
de gevolgen van wapenhandel voor de
bloeiende drugkastels te vestigen.
De actvisten achten de VS-regering
vooral verantwoordelijk voor de zog.
War on Drugs, die geen oplossing
biedt voor de drugsverslaving, maar
wel leidt tot een escalatie van terreur
en tegenterreur en toenemende onderdrukking van de bevolking. Intussen
blijkt ook de CIA zich rechtstreeks met
deze conflicten te bemoeien.
Volgens officiële cijfers opereren er
6.700 wapenhandelaren met een vergunning langs de grens met de VS.
Tussen 1994 en 2004 was er een federaal verbod om semiautomatische
wapens te verkopen. NGO’s roepen
momenteel op om dat verbod opnieuw in te stellen. “Wat ons het
meeste treft, is de onverschilligheid”,
zegt Guadalupe Fernández, een van
de activisten. “De Amerikaanse
regering wil zijn verantwoordelijkheid
niet nemen.”
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Agenda: permanente acties
- Iedere eerste zaterdag van de
maand: Vredeswake op de Stadhuisbrug te Utrecht - met op ons spandoekje ‘Vrede zonder wapens’. Org:
Vredeswakegroep Regio Utrecht. 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 geweldloosheid vanaf 20.00 uur. Org.
De Gemeenschap. Café Tjing Tjing,
Cornelis Trooststraat 54-56, Amsterdam de Pijp. e-mail: amsterdam@deg
emeenschap.info.
- Vrouwen in het Zwart houden op zeven plaatsen periodieke wakes tegen
de bezetting 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.vrouweninhe
tzwart.nl.
Agenda: eenmalige acties
Overige acties
- 20 sep - Den Haag, 17.30-19.30:
lezing van prof. Nurit Peled-Elhanan
over Palestina in Israëlische schoolboeken en de indoctrinatie. Lange Poten
23 (boven American Bookshop),
- 23 sep - Nijmegen: actie of manifestatie voor de vrijheid van Pussy Riot.
- 23 sep - Den Haag en elders,
internationale actiedag tegen repressie,
met name in Wit-Rusland
- 24 sep - Arnhem 11.30-13.30: The
flame of truth relay, wereldwijde actie
voor de vrijheid van Tibet. Musis
sacrum.
-26 sep - Amsterdam 15.30: The flame
of truth relay, fietstocht vanaf de Dam.
Van 16 tot 18 u manifestatie op de Dam
- 29 sep 2012 - Tilburg - 14:00, Lezing
De Nederlandse Zeitgeistbeweging
door Seth Lievense, coördinator en
een van de initiatiefnemers van Occupy
Amsterdam. In de Boomtak, Boomstraat
81. gratis. Org: Occupy Tilburg. Email: vanzundert001@hetnet.nl. Web:
www.occupytilburg.nl.
- 6 oktober - Amsterdam 13.30-17.00:
Startbijeenkomst DOC-P (Stichting
Diensten en Onderzoek Centrum
Palestina) samenwerkingsorgaan voor
boycot, desinvestering en sanctie tegen
producten uit de door Israël bezette
gebieden.HTIB, 1e Weteringplantsoen
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poort 16. Org: Mahatma Gandhi Festival
- St. Shri Ganesh.
- Den Haag, project Combat Paper in
twee musea, zie p. 5.
OORLOG GEZIEN VANUIT HET
BED
2c, Amsterdam
-13 okt - Tilburg - 14:00: Lezing Onvoorwaardelijk basisinkomen door Michiel van
Hasselt van de VBI (=Vereniging Basisinkomen) In de Boomtak, Boomstraat 81.
gratis. Org: Occupy Tilburg.
E-mail: vanzundert001@hetnet.nl. Web:
www.occupytilburg.nl. --- 20 okt - Den Haag - 13:00 Wake T.g.v.
de Dag der Verenigde Naties, Plein. Org:
Franciscaanse Vredeswacht. Web: www.fr
anciscaansevredeswacht.nu.
-26 t/m 28 okt 2012 - Locatie nog niet
bekend: Informatie- en uitwisselingsweekend Vredesgastlessen in het basisonderwijs. Org: VredesInformatieCentrum
Groningen en Vredesburo Eindhoven.
E-mail: vredescentrum@hotmail.com.
Web: www.vredesinformatiecentrum.nl.
- 26 okt – Den Haag: Vredesdiner van het
Haags Vredesplatform, lezing van PeterPaul Ekker, voorzitter van No Nukes over
de actuele kansen op een atoomoorlog.
De Regenvalk, Weimarstraat 68
- 27 okt 2012 - Amersfoort - 10.00-15.00
Landelijke dag Landelijke Dag Vrouwen
voor Vrede. Jaarthema: “Duurzame economie en Vrede”.. Johanneskerk. Gratis.
Org: Vrouwen voor Vrede.
E-mail: vrouwenvoorvrede@antenna.nl.
Web: www.vrouwenvoorvrede.nl.
- 9 nov – Amsterdam – 19.00 uur, Kistallnachtherdenking door Stop Racisme voor
het stadhuis. aan de Amstel/hoek Zwanenburgwal., speciaal gewijd aan het
rechtsextremisme in Europa. .
- 23 t/m 24 nov - Amsterdam: Activistisch festival 2.Dh5 - samenscholing van
activisten en wereldversleutelaars.
Jaarthema ‘vlam in de pan’. Overtoom 301
en op za.av in OCCII/De Binnenpret, 1e
Schinkelstraat. T.b.v. het festival verschijnt
een inspiratiebundel. Org: 2.Dh5. Web:
www.2dh5.nl.
Tentoonstellingen.
zo 16 t/m zo 23 sep - Rosmalen - Di-wodo 9.30-11.30; zondag rond de vieringen
van 11.00
Tentoonstelling Zicht op Vrede. De geschiedenis van de internationale vredesbeweging verteld aan de hand van veel
foto’s en kleurrijke afbeeldingen van
kunstuitingen en affiches.. Laurentiuskerk,
Oude Baan 1. gratis. Org: MOV Rosmalen.
vr 5 t/m zo 7 okt - Vleuten Tentoonstelling
vredesmuseum/ Gandhifestival Gandhi
- Geweldloze aktie; Vrede is de weg
Cultuurcammpus Vleuterweide, Burcht-

"We hadden heftige discussies over
hoe het komt dat maar een handjevol
mensen in de VS en Europa zich bezig
houden met vredeswerk en waarom
een grote groep anderen die eigenlijk
meer door de oorlogspolitiek worden
geschaad daarbij niet betrokken raken.
Is dit omdat het verband moeilijk te maken is? Omdat de mensen andere problemen hebben om voor te vechten urgenter en gemakkelijker te verbinden
aan een strijd voor een beter leven?
Faalt hier de vredesbeweging?
[... Misschien is dit het antwoord:].
De mensen zijn geneigd over oorlog te
denken als het vechten en over soldaten als degenen die het militaire systeem in stand houden, alsof militarisme
alleen bestaat uit de mensen die de
wapens gebruiken en het uniform aan
hebben. Zei een veteraan: “Ik ben nooit
bij het schieten geweest, en dat maakte
het mij gemakkelijker om te doen alsof
ik daaraan niet meedeed”. “Daaraan” is
het in stand houden van het systeem
dat de schietpartij mogelijk maakt. Met
een slogan als “Haal de troepen naar
huis ” heb je niet het hele plaatje, of erger nog, het brengt ons tot de foute
conclusie dat als de troepen thuis zijn
gekomen, het vrede zal zijn. Duizenden
mensen blijven op ambtelijke kantoren
werken om de oorlogspolitiek te ondersteunen. Anderen wonen en werken op
militaire bases die – samen met buitenlandse ondernemingen - lang nadat de
troepen zijn verdwenen in bezette landen achter blijven"
Bericht van twee Europeanen van War Resisters' International tijdens een discusse met
Occupy Chicago tijdens gezamenlijke acties
tegen de NAVO-top in mei 2012

Bron: www.wri-irg.org/node/20394.

