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Nieuws van het vakbondsfront.

Vakbondsleden tegen kernwapens
In Vlaardingen was op 9 april een bijeenkomst tegen de
kernwapens. Georganiseerd door IKV en VTK
(Vlaardingen tegen Kernwapens) en voorgezeten door de
burgemeester van Vlaardingen. ’s Morgens was Vlaardingen kernwapenvrije gemeente verklaard, ’s middags waren
er prima inleidingen. ‘Vooral mevrouw Strikwerda was zeer
strijdbaar en indrukwekkend met haar betoog over vrouwen
en vredesstrijd’, aldus één van de deelnemers. Ook was er
onder andere een inleiding van een FNV-vertegenwoordiger, die wel steun toezegde, maar vaag moest blijven
over konkrete aktiviteiten.
Zo’n tweehonderd aktivisten praatten daarna in werkgroepen verder over de voorbereiding van aktiviteiten in het
najaar. Er was ook een groep van vakbondsleden. Zij willen
meer vakbondsleden bij de vredesstrijd betrekken en een
konkrete invulling geven aan de door de FNV toegezegde
steun. Ook willen ze het initiatief uitbreiden naar andere
bonden (nu Industriebond). Het idee is om een komitee
‘Vakbondsleden tegen Kernwapens' op te richten, bijvoorbeeld onder auspiciën van VTK.
Maar Vlaardingen is niet de enige en de eerste gemeente
waar zoiets gebeurt. In Rotterdam is onlangs een vakbondsleden-werkgroep van het IKV gestart, die informatie
aan Blg’s, vakgroepen enzovoorts gaat geven en informatie verzamelen (over transporten en dergelijke); verder
mobiliseren voor 29 oktober. Ook komt er in Rotterdam een
voorbereidende aktiedag op 21 september.
In Den Haag, Amsterdam en Eindhoven zijn ook dergelijke
groepen bezig. Bij het ter perse gaan van dit nummer van

solidariteit zijn er waarschijnlijk al weer enkele bijgekomen.
Dus heeft u zin om mee te doen of kent u kollegavakbondsleden: geef u op.
Prima initiatieven, die onder andere een Vredesberaad op
de 25e mei gelijk handen en voeten kunnen geven en waar
afspraken gemaakt kunnen worden. Bovendien de beste
garantie voor grote plaatselijke en regionale mobilisaties.
Op naar de 29e oktober in Den Haag.
Eén miljoen vakbondsleden staan straks achter u en achter
de vredesbeweging!! Praat hierover in uw Blg, vakgroep,
groepsraad, enzovoorts, en doe mee.
Informatie is verkrijgbaar bij het IKV.

