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INF-akkoord 

De bijeenkomst, eind oktober jongstle-

den, van de Nuclear Planning Group 

van de NAVO in het scheveningse Kur-

haus lijkt een vitaliserend effekt te heb-

ben op de vredesbeweging. 

Zo hebben bijvoorbeeld IKV en Pax 

Christi te kennen gegeven met (aktie)

initiatieven te komen en klinken hier en 

daar geluiden om tot nieuwe brede 

koalitievorming te komen.  

Vernieuw de onderhandelingen 
De FNV heeft verontrust gereageerd op 
dit moderniseringsdebat onder het 
motto "Vernieuw de onderhandelingen, 
niet de kernwapens” en is van mening 
dat het Overlegorgaan tegen de Kernbe-
wapening bijeen moet komen ”voor 
nader beraad over de bovengenoemde 
ontwikkelingen en over de mogelijkhe-
den om de politieke besluitvorming in 
gunstige richting te beïnvloeden, door 
middel van zo breed mogelijk gedragen 
activiteiten.” (Dit Overlegorgaan bestaat 
uit landelijke vredesorganisaties, CDA, 
PvdA, D'66, PPR, CPN, EVP, VVDM en 
FNV) 
 
Konferentie BIVAK 
Het BIVAK houdt 21 januari 1989 een 
konferentie in Trianon te Utrecht, waar-
in de internationale stand van de bewa-
pening besproken wordt 
(modernisering, ondermijning INF-
akkoord enzovoort). Op die konferentie 
zullen verder de mogelijkheden van 
nieuwe aktiekampagnes en koalitievor-
ming aan de orde komen, waarbij ook 
de toekomst van BIVAK ter diskussie zal 
worden gesteld. 
 
Nadere informatie konferentie: Postbus 11489, 

1001 GL Amsterdam. 

Eens te meer is duidelijk geworden dat 
van de NAVO, die in 1989 veertig jaar 
bestaat, geen bijdrage aan de wereld-
vrede verwacht kan worden. Besluiten 
zijn nog niet genomen, maar de voorbe-
reidingen lijken in volle gang en dat is 
alarmerend genoeg. 
In Groot-Brittannië zullen door de 
Verenigde Staten nieuwe lange afstand 
bommenwerpers geplaatst worden, die 
de Sovjet-Unie kunnen bereiken. Verder 
zullen er op onderzeeboten in de euro-
pese wateren kruisraketten komen. Het 
nukleaire geschut van de europese 
NAVO-landen moet ‘verbeterd’ worden. 
Korte afstand wapens als de Lance (nu 
een reikwijdte van 120 kilometer) 
zullen zo ‘gemoderniseerd’ worden dat 
ze net onder de grens van het INF-
akkoord van 500 kilometer blijven. 
Met andere woorden: het INF-akkoord 
dreigt een incident te worden; sterker 
nog, het dreigt te worden uitgehold. 
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