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NIEUWS VAN HET VAKBONDSFRONT

Anti-oorlogsmanifest 1983
Terwijl jaarlijks 50 miljoen mensen
sterven van honger, wordt er in
1983 675 miljard dollar aan militaire
uitgaven besteed. De huidige wereldbewapening slorpt zoveel middelen op dat dit ten koste gaat van
de basisbehoeften van de mensheid. De werkloosheid, tekort aan
voeding, het ontbreken van scholing en elementaire gezondheidszorg betekenen voor miljoenen
mensen een voortdurende toestand
van oorlog. Ontwapenen om te
ontwikkelen is een noodzaak voor
een duurzame wereldvrede.

Ontwapenen om te overleven,
de supermachten eerst
De Verenigde Stalen en de SovjetUnie nemen met hun bondgenoten in
Nato en Warschaupakt 70% van de
bewapeningswedloop voor hun rekening. De twee supermachten bezitten
95% van alle kernwapens. Hun oorlogsschepen varen op alle wereldzeeën. Hun steunpunten, spionnen,
militaire raadgevers en soldaten
bevinden zich in alle hoeken van de
wereld. Met een aandeel van 70%
spannen zij de kroon in de internationale wapenhandel.
Beide supermachten voeren een
gevaarlijke politiek van inmenging in
de binnenlandse aangelegenheden
van onafhankelijke landen. Hun toenemende rivaliteit bedreigt de wereldvrede. Willen wij in de huidige wereldsituatie de vrede verdedigen, dan moeten
wij op de eerste plaats halt toeroepen
aan de belangrijkste aanstichters van
de bewapeningswedloop en van hen
ontwapening eisen.

Geen vrede zonder internationale rechtvaardigheid
Gedurende eeuwen zijn de volkeren
van de Derde Wereld leeggeroofd
door het kolonialisme. De ekonomische uitbuiting gaat ook vandaag nog
verder. In 1982 gingen de Derde
Wereldlanden gebukt onder een
gezamenlijke schuldenlast van 625
miljard dollar. Vele landen kunnen
zelfs met de volledige opbrengst van
het export de interesten op de schulden niet betalen. Steun aan de rechtvaardige eisen van de Derde Wereld
voor een nieuwe internationale eko-

nomische orde en voor politieke en
ekonomische onafhankelijkheid is
noodzakelijk.

Steun aan de strijd voor
onafhankelijkheid en zelfontwikkeling

Oog in oog met de supermachten en
hun politiek van wereldoverheersing
zijn talrijke volkeren in verzet gekomen.
Het Palestijnse volk vecht reeds meer
dan dertig jaar voor zijn bestaansrecht. De volkeren van Latijns Amerika, Nicaragua en de volksfronten van
El Salvador en Guatemala op kop,
voeren een rechtmatige strijd tegen
de militaire inmenging van de
Verenigde Staten. De Volkeren van

een fundamenteel respekt voor de
politieke, kulturele en ekonomische
zelfbeschikking van de volkeren is een
vreedzame wereld mogelijk.

Geen atoomwapens in Europa! Ontmanteling SS- 20;
geen Pershing en Cruise

Velen vrezen dat Europa het nukleair
slagveld van de twee supermachten
zal worden. SS-20, Pershing 2 en
Cruise zijn offensieve wapens die de
bevolking van Oost- en West- Europa
bedreigen. Zij betekenen een nieuwe
stap in de bewapeningswedloop en
brengen Europa dichter bij een atoomoorlog door hun grotere precisie en
bruikbaarheid. Wij verwerpen de
installatie van de Amerikaanse
Pershing- en Cruise-raketten en eisen
de intrekking van het Nato-besluit van
december 1979.
Wij eisen de volledige ontmanteling
van de Russische SS-20-raketten, die
sinds zes jaar onophoudelijk op WestEuropa worden gericht.
1983 Is een beslissend jaar. Massaler
dan ooit moet het verzet tegen atoomwapens in Oost en West tot uitdrukking gebracht worden.

Naar alternatieve vormen van
veiligheid en defensie
Azanië (Zuid-Afrika) en Namibië
bekampen het apartheidsregime en
zijn bondgenoten. Zimbabwe heeft
zich bevrijd van zijn westerse overheerser en hoedt zich ervoor in het
vaarwater van de andere grootmacht
te komen. Het Volksbevrijdingsfront
van Eritrea blijft zich verzetten, met
sukses, tegen Ethiopië en de militaire
Sovjetsteun. Het volk van Afghanistan strijdt moedig tegen het Russische bezettingsleger. In Polen bekampen miljoenen arbeiders en hun
vakbond Solidarnosc de junta in hun
strijd voor sociale rechtvaardigheid,
vrijheid en nationale onafhankelijkheid.
De volkeren en landen die opkomen
voor hun onafhankelijkheid dragen
onze volle steun mee en vormen een
inspiratie voor onze eigen antioorlogsakties. Er kan slechts vrede
zijn als er een internationale rechtvaardigheid is. Alleen op basis van

Onvoorwaardelijk NEEN tegen de
nieuwe Amerikaanse atoomraketten,
omdat een defensie gebaseerd op (of
dreigen met) massavernietigingswapens verwerpelijk is. Elke vorm van
defensie, die een bedreiging is voor
andere volkeren, moet bestreden
worden.
De diskussie moet verder gezet worden over een alternatief, demokratisch
en zelfstandig defensiebeleid dat
minder geldverspillend is en waarbij de
burgerbevolking beter beschermd
wordt. De ganse bevolking moet
betrokken worden bij de organisatie
van de verdediging. Dit veronderstelt
een grote mate van kulturele, politieke
en ekonomische demokratie. Hoe
meer demokratische rechten en
inspraak de bevolking van een land
heeft, hoe sterker zij die verworvenheden en haar onafhankelijkheid zal
verdedigen.
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