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FNV-BELEIDSUITGANGSPUNTEN INZAKE VREDE EN ONTWAPENING  

 

 

 

 

Algemeen 

 

 

De FNV-leden zijn intens bezorgd over de snel toenemende sociale, 

economische en politieke spanningen op de wereld en over de voortdurende 

bewapeningswedloop. De wereldvrede is - voor zover die al bestaat - 

acuut in gevaar. De kans op een allesvernietigende kernoorlog wordt met 

de dag groter. Er is de politici nog maar weinig tijd gegund om de acute 

oorlogsdreiging de baas te worden, de bewapeningswedloop stop te zetten 

en deze om te buigen in een proces van wederzijdse ontwapening. 

 

De diepe internationale economische crisis verscherpt de schrijnende 

tegenstellingen in de wereld tussen rijk en arm. De spanningen worden 

verhoogd door de manier waarop de rijke landen (in Oost en West) op de 

crisis reageren. Gevoed door neo-conservatieve denkbeelden probeert 

men de problemen de baas te worden door een kortzichtige op eigen 

"nationaal" belang gerichte politiek die niet zelden gepaard gaat met 

economisch en militair machtsvertoon. 

 

De toenemende internationale spanningen zijn een motief om de 

bewapeningswedloop nog verder op te voeren. Het gevaar bestaat dat, 

althans in sommige landen, het opvoeren van de bewapening aangeprezen 

gaat worden als een manier om de economie uit het dal van de economische 

crisis te trekken. De voortdurende bewapeningswedloop vermindert 

intussen de kans op het vinden van vreedzame oplossingen voor bestaande 

of dreigende conflicten, al was het slechts vanwege het feit dat door 

de bewapeningswedloop gigantische bedragen uit de wereldeconomie 

worden weggezogen. De bedragen worden veelal direct onttrokken aan 

bestemmingen waarbij het geld dienstbaar wordt gemaakt aan de 

bestrijding van de armoe en ellende op de wereld. 

 

De FNV-leden ervaren de voortdurende bewapeningswedloop van de 

supermachten in Oost en West, de Sovjet Unie en de Verenigde Staten, 

als een regelrechte bedreiging. Met name de opeenstapeling van 

nucleaire, bacteriologische en chemische wapens vervult de FNV-leden 

met zorg en afschuw. Het gaat om wapens die het leven op aarde kunnen 

vernietigen en voor lange tijd elk leven onmogelijk kunnen maken. De 

bewapeningswedloop heeft een omvang en tempo aangenomen die elk idee 

van een "afschrikkingsevenwicht" onwaarachtig en onwaarschijnlijk 

maakt. De FNV verwerpt de opvatting, dat kernwapens veiligheid en 

stabiliteit waar dan ook garanderen. Met elke nieuwe ronde in de 

bewapeningswedloop wordt het gevaar van het uitbreken van een 

allesvernietigende oorlog snel groter. Bijzonder gevaarlijk is de 

introductie van zgn. tactische kernwapens. Het kan de supermachten er 

toe verleiden om kernoorlogen "op beperkte schaal" te starten. De 

nucleaire bewapeningswedloop heeft het stadium bereikt dat er in 

minuten, zelfs in seconden, over het al dan niet starten van een oorlog 

die de hele mensheid in het verderf kan storten moet worden beslist. 

De kans dat het hele kleine groepje politieke en militaire topleiders 
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die de beslissingen moeten nemen zich vergist, de bedoelingen van de 

tegenstander verkeerd inschat of om andere reden het spoor bijster 

raakt, is griezelig groot geworden, en wordt groter naarmate het aantal 

en de "paraatheid" van de kernwapens nog verder worden opgevoerd. 

 

 

 

Betrokkenheid van de FNV 

 

 

Vrede kan alleen worden gewaarborgd door sociale gerechtigheid. De 

basisvoorwaarden voor een eerlijke, duurzame wereldvrede zijn een 

rechtvaardige verdeling van macht, kennis en inkomen en een 

onvoorwaardelijke eerbiediging van de mensenrechten. De samenleving 

moet nationaal en internationaal zijn doortrokken van een geest van 

solidariteit. De FNV is er zich van bewust dat het (helpen) creëren van 

deze basisvoorwaarden, de strijd voor sociale gerechtigheid dus, het 

belangrijkste is wat de vakbeweging kan en moet doen om de vrede 

dichterbij te brengen. 

In de discussie stond de vraag centraal of de FNV er mee kan volstaan 

om haar eigen strijd - op de gebieden waar de vakbeweging traditioneel 

werkzaam is - voort te zetten. Het antwoord is neen. De FNV kan en mag 

niet lijdzaam, vanaf de zijlijn, toezien hoe de politici, het brandende 

probleem van de acute oorlogsdreiging de baas proberen te worden. De 

FNV moet de politieke besluitvorming proberen te beïnvloeden door, 

vanuit de eigen taken en verantwoordelijkheden van de vakbeweging, de 

politieke partijen te bewerken met opvattingen en ideeën over hoe het 

anders kan. 

De FNV zal ook andere maatschappelijke groeperingen, met name de 

werkgevers, moeten aanspreken op hun verantwoordelijkheid. De FNV heeft 

niet de illusie dat ze een kant en klare oplossing kan bieden voor het 

hele problemencomplex van vrede en ontwapening. Maar ze kan wel 

deeloplossingen helpen aandragen, met name voor die onderdelen van de 

problematiek waar ze er direct mee te maken heeft. En het blijkt dat 

de vakbeweging, of ze wil of niet, op een heleboel manieren direct of 

indirect bij de problematiek van vrede en ontwapening betrokken is. 

 

 

 

Algemene beleidsuitgangspunten 

 

 

De steeds maar verder gaande bewapeningswedloop belemmert het tot stand 

brengen van sociale gerechtigheid. Er zal in de (internationale) 

politiek serieus moeten worden gewerkt aan een verkleining van 

welvaartsverschillen, aan solidariteit ook over de grenzen heen en aan 

eerbiediging van mensenrechten. De (internationale) vakbeweging moet 

hierbij een voortrekkersrol vervullen. De zwaarste, en tegelijk meest 

dringende, opdracht is de verwezenlijking van een nieuwe 

sociaal-economische wereldorde die niet meer is gebaseerd op een 

structurele uitbuiting van de derde wereld door het rijke noorden. 

 

De strijd voor solidariteit over de grenzen heen impliceert dat de FNV 

zich, zo veel mogelijk samen met buitenlandse zusterorganisaties, moet 

verweren tegen nationalistische en militaristische tendenzen in de 
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nationale en internationale politiek. Het is van groot belang dat er 

een werkelijke dialoog op gang komt tussen Oost en West die aan het koude 

oorlogsdenken een einde kan maken. De (internationale) vakbeweging kan 

er het nodige aan bijdragen om een proces van ontspanning tussen Oost 

en West op gang te brengen en op gang te houden. 

 

De FNV wil, zo veel mogelijk samen met buitenlandse zusterorganisaties, 

de ontwapening helpen bevorderen door een actief beleid tegen de 

vermilitarisering van de produktie. Voor de bedrijven die bij de 

produktie van wapens en andere militaire goederen betrokken zijn moeten 

vredesalternatieven worden uitgewerkt. De (internationale) 

vakbeweging zal zich met kracht moeten verzetten tegen pogingen om de 

internationale crisis te bestrijden door een intensivering van de 

wapenproduktie en de wapenexport. 

 

Nucleaire, bacteriologische en chemische wapens zijn zo bedreigend voor 

de mensheid en de natuurlijke leefomgeving dat de FNV niet alleen het 

gebruik, maar ook de produktie, de opslag en de installatie van deze 

NBC-wapens ook voor "afschrikkingsdoeleinden" zonder meer veroordeelt. 

Geen enkel belang kan de inzet van NBC-wapens rechtvaardigen. Ook het 

dreigen met NBC-wapens is immoreel. 

De NBC-wapens moeten de wereld uit. De onderhandelingen tussen Oost en 

West over een gecontroleerde wederzijdse ontwapening moeten snel tot 

resultaten leiden. De partijen moeten niet alleen aan de 

onderhandelingstafel maar ook in hun feitelijke gedragingen tot 

uitdrukking brengen dat de politieke wil bestaat om tot wederzijdse 

ontwapening te komen. De nu nog over en weer gehuldigde opvatting dat 

er alleen maar zinvol onderhandeld kan worden vanuit een positie van 

militaire (over-)macht ten opzichte van de tegenstander zal doorbroken 

moeten worden, want juist deze opvatting levert steeds opnieuw weer een 

alibi om de bewapeningswedloop "voorlopig nog" voort te zetten. 

 

Het verwijderen van bestaande kernwapens alsmede het stopzetten van 

produktie van nieuwe kernwapens mag niet leiden tot het uitbreiden van 

conventionele wapens. 

Het is dringend noodzakelijk nieuwe initiatieven te nemen voor vrede 

en ontwapening. De FNV bepleit onmiddellijke onderhandelingen tussen 

Oost en West, die tot doel hebben enerzijds af te zien van de plannen 

om nieuwe nucleaire middellange afstandsraketten in Nederland en in 

heel Europa te stationeren en anderzijds de middellange 

afstandsraketten, die al geplaatst zijn, te verwijderen, alsmede de 

totale produktie van kernwapens in de gehele wereld stop te zetten. 

 

De onderhandelingen moeten uiteindelijk resulteren in een 

overeenkomst, die de ontwikkeling, de vervaardiging, de levering, de 

plaatsing en het gebruik van nucleaire, biologische en chemische wapens 

en andere op vernietiging gerichte middelen en van nieuwe 

bewapeningstechnologieën verbiedt. 
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Alle mogelijkheden dienen te worden benut om langs de weg van 

tweezijdige stappen het bestaande nucleaire, biologische, chemische en 

conventionele wapenarsenaal te verminderen. 

 

In het kader van deze inspanning kunnen - teneinde de impasse in de 

onderhandelingen over de wapenvermindering te doorbreken - ook 

eenzijdige stappen dienstbaar zijn om uiteindelijk te komen tot 

tweezijdige en volledige ontwapening. 

 

De (internationale) vakbeweging zal de verantwoordelijke politici 

onder druk moeten zetten, hen moeten bewegen tot serieuze 

onderhandelingen en tot een opstelling die de impasse werkelijk kan 

doorbreken. 

 

 

 

Taken voor de FNV 

 

 

De hiervoor geformuleerde beleidsuitgangspunten moeten worden vertaald 

in concreet FNV-beleid. Hieronder wordt aangegeven op welke gebieden 

de FNV activiteiten wil gaan ontplooien. De genoemde activiteiten 

zullen zo veel mogelijk in het normale werk van de FNV en de FNV-bonden 

moeten worden geïntegreerd. Het is uiteindelijk de bedoeling dat de FNV 

en de FNV-bonden zich bij wat ze doen steeds afvragen of het de vrede 

en ontwapening helpt bevorderen. 

 

 

 

Bewustwording 

 

 

De discussie over vrede en ontwapening, en de rol die de FNV daarbij 

kan en moet spelen, moet ook binnen de FNV worden voortgezet. De FNV 

heeft de taak om die discussie te stimuleren en te coördineren. Er is 

een enorme behoefte aan informatie over en onderzoek naar verschillende 

aspecten van de problematiek die direct voor het werk van de FNV van 

belang zijn. Er moet aandacht worden geschonken aan de relatie tussen 

de bewapenings- en de ontwikkelingsproblematiek. De ombouw van wapen- 

naar vredesproduktie vereist gericht onderzoek. De FNV zal bij haar 

bewustwordingsactiviteiten gebruik maken van kennis en informatie die 

elders in de samenleving is vergaard. De FNV zal tevens methodes van 

geweldloze weerbaarheid en sociale verdediging helpen bevorderen. 

 

 

 

Ontspanning 

 

 

De FNV zal meehelpen zoeken naar middelen en methoden om een proces van 

politieke en militaire ontspanning op gang te brengen tussen Oost en 

West. De FNV zal de internationale organisaties waarbij ze is 

aangesloten, het EVV en het IVVV, daar waar nodig verder activeren voor 

een op ontspanning en wederzijdse verstandhouding gericht beleid. De 

FNV wil gesprekken op gang proberen te houden tussen West- en 

Oost-Europese vakbewegingsorganisaties. Intussen zal de FNV ook haar 

eigen contacten met Oost-Europese vakcentrales benutten om discussies 

op gang te brengen over een proces van ontspanning en ontwapening. 
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Dergelijke contacten kunnen alleen maar zinvol zijn als er bij de 

Oost-Europese vakcentrales de bereidheid bestaat tot reëel en open 

overleg, dat leidt tot een onafhankelijk optreden omtrent zaken van 

vrede en ontwapening en het uitdragen ervan. 

 

 

 

Ontwapeningsonderhandelingen 

 

 

De internationale vakbeweging moet de verantwoordelijke politici in 

Oost en West aanspreken op hun verantwoordelijkheid om de 

onderhandelingen over een gecontroleerde, wederzijdse ontwapening zo 

snel mogelijk tot resultaten te laten leiden. De partijen zullen, ook 

door hun feitelijke gedragingen, moeten laten zien dat de politieke wil 

aanwezig is. De FNV zal binnen het EVV en het IVVV initiatieven in die 

richting nemen dan wel initiatieven van anderen ondersteunen. 

Tegelijkertijd zal de FNV druk uitoefenen op de Nederlandse regering 

om in dezelfde richting initiatieven te ontplooien. 

 

 

 

Ontwapening en ontwikkeling 

 

 

De FNV zal moeten (blijven) optreden als pleitbezorger van een nieuwe 

sociaal-economische wereldorde. De FNV wil de internationale 

vakbeweging, het EVV en het IVVV, aanzetten tot nieuwe initiatieven op 

dit gebied. Uiteraard zal het beleid op dit gebied moeten worden 

geformuleerd in nauwe samenspraak met de vakbeweging in de derde wereld. 

De relatie tussen ontwapening en ontwikkeling zal indringend aan de orde 

moeten worden gesteld. Binnen de internationale vakbeweging moet worden 

gepoogd om een gemeenschappelijke strategie te ontwerpen tegen de 

versnelde wapenwedloop in de derde wereld, zeker voor zover die een 

verlengstuk is van de wapenwedloop tussen Oost en West. 

 

 

 

Stimuleren van vredesproduktie 

 

 

De FNV-bonden willen zo veel mogelijk in samenwerking met buitenlandse 

zusterorganisaties, met inschakeling van gelijkgestemde bewegingen in 

het eigen land en met ondersteuning vanuit de FNV-centrale, plannen en 

ideeën ontwikkelen voor de omschakeling van oorlogs- naar 

vredesproduktie. De werknemers die nu (nog) zijn betrokken bij de 

produktie van wapens en andere, voor militair gebruik bestemde, 

goederen zullen uiteraard als eersten bij deze activiteiten 

ingeschakeld moeten worden. Het uitgangspunt bij deze activiteiten moet 

steeds zijn dat de direct betrokken werknemers niet in hun 

werkgelegenheidsbelangen mogen worden geschaad door een afbouw van de 

militaire produktie. De afbouw moet gepaard gaan met een opbouw van 

vreedzame alternatieven. 

 

In de praktijk zal het vaak zo zijn dat de meest urgente taak van de 

vakbeweging is gelegen in het voorkomen van een verdere uitbouw van de 

militaire produktie. Ook dat vergt het ontwikkelen van alternatieven. 
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De vakbeweging kan zich effectiever verweren tegen ondernemers en 

politici die beweren dat uitbreiding van de militaire produktie 

noodzakelijk is voor (het behoud van) de werkgelegenheid als ze zelf 

concrete alternatieven voor de militaire produktie op tafel kan leggen. 

 

Gebleken is dat de informatie over het karakter van de produktie vaak 

schromelijk tekort schiet. Veel werknemers weten niet eens of de door 

hen vervaardigde produkten uiteindelijk een militaire bestemming 

zullen krijgen. De FNV zal er zich voor inzetten om deze informatie te 

verbeteren. Uiteraard moet deze problematiek in een bredere samenhang 

bekeken worden. De FNV-eis dat werknemers systematisch geïnformeerd 

moeten gaan worden over alles wat er in de onderneming omgaat en op basis 

van die informatie wezenlijk zeggenschap moeten kunnen gaan uitoefenen 

over produktie- en investeringsbeslissingen, geldt evenzeer voor de 

hier in geding zijnde bedrijven. 

 

Er dient een regeling te komen, dat gewetensbezwaarden onder 

omstandigheden werk weigeren aan projecten die voor militaire 

doeleinden bestemd zijn, zonder dat hun rechtspositie wordt aangetast. 

De FNV zal onderzoeken, hoe deze regeling het beste tot stand kan komen. 

 

 

 

Belangenbehartiging van militair personeel 

 

 

De FNV moet er op (helpen) toezien dat het militaire apparaat zich niet 

isoleert van de maatschappij. De FNV is tegen de vorming van een 

beroepsleger. De FNV wil zich actiever gaan bezighouden met de 

belangenbehartiging van beroepsmilitairen en samen met de VVDM bezien 

hoe de belangenbehartiging van dienstplichtige militairen verder 

verbeterd kan worden. Bij die belangenbehartiging zal het streven naar 

een opener en democratischer structuur van het leger een van de 

kernthema's moeten zijn. Ook voor militairen moet worden gezocht naar 

een regeling die het gewetensbezwaarden mogelijk maakt om werk te 

weigeren vooral als er NBC-wapens in het geding zijn. De FNV wenst 

aandacht te besteden aan de rechtspositie van gewetensbezwaarden, 

erkend op grond van de Wet gewetensbezwaren militaire dienstplicht, 

alsmede aan het werk dat zij als vervangende dienst krijgen te 

verrichten. 

 

 

 

Defensiebegroting 

 

 

De FNV zal de jaarlijkse defensiebegroting niet gedetailleerd kunnen 

en willen beoordelen. Dat is primair de taak van het parlement. De FNV 

wil er echter wel op (helpen) toezien dat de defensie-uitgaven worden 

meegewogen bij de jaarlijkse vaststelling van sociaal-economische en 

politieke prioriteiten. Uiteraard zal de FNV er op letten dat de 

veiligheid en de rechtspositie van het defensiepersoneel zo goed 

mogelijk gewaarborgd blijft. 
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ACTIVITEITENPLAN 

 

 

 

 

Inleiding 

 

 

De betrokkenheid van de FNV bij de vraagstukken van vrede en ontwapening 

mag niet geïsoleerd worden tot een aparte (onder)afdeling binnen de 

FNV-organisatie. 

Integendeel, het gehele beleid van de FNV en -bonden zou als het ware 

doortrokken moeten zijn van de noodzaak, vanuit het bestaande 

werkterrein een bijdrage te leveren aan de bevordering van de 

internationale vrede en ontwapening. 

Om te vermijden dat deze wens tot integratie zou kunnen leiden tot een 

te trage voortgang in de aanpak van de vraagstukken van vrede en 

ontwapening wordt een activiteitenplan vastgesteld, zo mogelijk met een 

zekere termijnstelling, waarop de verschillende werkeenheden binnen de 

FNV en FNV-bonden kunnen worden aangesproken. Ter coördinatie en 

begeleiding van deze activiteiten wordt binnen de FNV een 

"Coördinatiegroep Vredesvraagstukken" opgericht. 

 

 

 

FNV-Coördinatiegroep Vredes- en ontwapeningsvraagstukken 

 

 

Onder directe verantwoordelijkheid van het FNV-bestuur wordt een 

Coördinatiegroep Vredes- ontwapeningsvraagstukken opgericht. Bij de 

opzet van deze coördinatiegroep kan gedacht worden aan de volgende 

invulling: 

- vertegenwoordigers van de FNV-bonden; 

- vertegenwoordigers van de FNV-werkeenheden Internationale Zaken en 

Arbeidsmarkt; 

- voorzitter: de bestuurder met portefeuille vrede en ontwapening; 

- secretaris: een beleidsmedewerker ter ondersteuning van de 

portefeuille vrede en ontwapening. 

 

De vergaderfrequentie van deze coördinatiegroep zou 5x per jaar moeten 

zijn. Taakstelling is: bewaking van de voortgang van de 

FNV-inspanningen op het gebied van vrede en ontwapening; signalering 

van belangrijke maatschappelijke ontwikkelingen op het terrein van 

vrede, veiligheid en ontwapening; op gerichte wijze initiatieven ten 

aanzien van de omschakeling van wapenproduktie naar civiele produktie 

te initiëren, stimuleren en begeleiden; advisering van 

Federatiebestuur en Federatieraad inzake vraagstukken van vrede en 

ontwapening. 
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Het initiëren, stimuleren en begeleiden van onderzoeken en andere 

activiteiten met betrekking tot de omschakeling van militaire 

produktie/ dienstverlening naar civiele produktie/dienstverlening is 

primair een taak van de betrokken bonden. Daarbij kan worden overwogen 

binnen de bonden tot projectgroepen te komen, waarbij de betreffende 

leden uitdrukkelijk worden betrokken. Ter uitvoering en bestudering van 

gericht onderzoek kan gebruik gemaakt worden van deskundigen en 

instellingen, die op dit terrein gewerkt hebben of nog (gaan) werken. 

 

 

 

FNV-Vredesberaad 

 

 

In beginsel tweemaal per jaar neemt de FNV, vanuit de coördinatiegroep 

Vredes- en ontwapeningsvraagstukken het initiatief tot het houden van 

een Vredesberaad. Tijdens dit informele, informatieve overleg worden 

vredesorganisaties in de gelegenheid gesteld hun meningen en 

opvattingen naar voren te brengen rond de FNV aangedragen thematieken. 

Van zijn kant kan de FNV tijdens dit beraad een toelichting geven op 

de voortgang van de vredesactiviteiten binnen de FNV-organisatie, en 

nagaan op welke wijze vredesorganisaties daarbij behulpzaam zouden 

kunnen zijn. De organisatie van het FNV-Vredesberaad staat onder 

verantwoordelijkheid van de coördinatiegroep Vredes— en 

Ontwapeningsvraagstukken. 

 

 

 

Beleidsondersteuning 

 

 

Ter ondersteuning van de werkzaamheden van de coördinatiegroep Vredes- 

en ontwapeningsvraagstukken en ten behoeve van de contacten met 

maatschappelijke groeperingen op het terrein van vrede en ontwapening 

wordt binnen de formatiesterkte van de FNV een deeltaak voor een 

beleidsmedewerker gereserveerd. De wens tot gedeeltelijke vrijmaking 

van FNV-personeelsruimte voor het verrichten van deze werkzaamheden is 

uit de discussie naar voren gekomen. Het invullen van deze 

beleidsondersteuning moet geplaatst worden binnen de ontwikkelingen 

van het FNV-beleid, en de huidige discussie daaromtrent. 

 

 

 

FNV-bonden 

 

 

Als uitdrukking van de FNV-betrokkenheid bij de vraagstukken van vrede 

en ontwapening wordt alle FNV-bonden gevraagd - voor zover dit nog 

noodzakelijk is - een eigen beleidsverantwoordelijke aan te wijzen, die 

aanspreekbaar is op dit gebied, en de activiteiten en initiatieven van 

de bond in deze coördineert. 

De uitwerking van mogelijke activiteiten en initiatieven zal per bond 

verschillen; voor alle FNV-bonden geldt echter, dat zij een bijdrage 

kunnen leveren aan het bewustmaken van leden ten aanzien van 

vraagstukken van vrede en ontwapening, en de noodzaak tot 

maatschappelijke verandering te komen om tot blijvende vrede in de 

wereld te geraken. 
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Dit bewustmakingswerk kan ook tot uitdrukking komen in het districts- 

en afdelingswerk van de bonden. De FNV-districtsorganisatie kan daarbij 

een coördinerende rol vervullen, met - vanzelfsprekend - behoud van de 

eigen verantwoordelijkheden van de afzonderlijke bonden in deze. 

Voor een aantal bonden geldt, dat zij onder hun leden werknemers 

(kunnen) tellen, die bezwaren hebben betrokken te zijn bij het uitvoeren 

van opdrachten/werkzaamheden van en voor het leger c.q. de bewapening. 

De belangenbehartiging van deze leden zal, ook vanuit dit bijzondere 

perspectief, moeten kunnen worden ontwikkeld. Door de FNV zal moeten 

worden bezien welk (wettelijk) kader geschikt is om daartoe de benodigde 

mogelijkheden en rechtsbescherming te bieden. 

Voor het zonodig juridisch effectueren van de belangenbehartiging zal 

een beroep moeten kunnen worden gedaan op de Rechtskundige Dienst van 

de FNV. 

 

 

 

FNV-werk eenheden 

 

 

De FNV-Coördinatiegroep Vredes- en ontwapeningsvraagstukken zal zich 

nader beraden over specifieke aandachtspunten waarmee FNV-werkeenheden 

zich kunnen bezighouden. 

Dit nader beraad zal moeten leiden tot adviezen hieromtrent aan het 

Federatiebestuur van de FNV. 

 

 

 

Vertegenwoordigingen 

 

 

Als uitdrukking van de gekozen opstelling, neemt de FNV de navolgende 

besluiten: 

- actieve volwaardige deelname aan het OK (Overlegorgaan tegen de 

Kernbewapening) ; 

- uittreden uit de Adviesraad Militaire Produktie; 

- duidelijke profilering, vanuit de gekozen stellingname, in de 

Maatschappelijke Raad voor de Krijgsmacht; 

- duidelijke profilering, vanuit de gekozen stellingname, in de 

Stichting Maatschappij en Krijgsmacht; 

- handhaving van de vertegenwoordiging in het bestuur van de Stichting 

Bijstand Dienstplichtigen. 
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[Gescand en tekstherkenning - Solidariteit] 


