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Shell uit Zuid-Afrika 
Het komitee ”Shell uit Zuid-Afrika” 

organiseert op 19, 20 en 21 april 

aanstaande een spektakel-blokkade 

rondom het Shell-laboratorium in 

Amsterdam-Noord aan het IJ. De ak-

tie zal bestaan uit een blokkade, mu-

zikale omsingeling, straattheater, 

enzovoort bij het research-komplex 

van Shell. Verder zijn er op verschil-

lende plaatsen in de stad diskussies, 

films, tentoonstellingen en dergelijke.  

hoe beter!” Daar gaat het dus om op de 
drie dagen in april. 
 
Spektakel-blokkade 
Woensdag 19 april is gericht op allerlei 
mobiliserende aktiviteiten in amster-
damse buurten en in andere steden in 
Nederland. Daaronder is een program-
ma van studenten van de Universiteit 
van Amsterdam over de positie van 
Shell in Zuid-Afrika, het belang van een 
kulturele en wetenschappelijke boykot 
en de relatie van Shell met de neder-
landse universiteiten. 
Donderdag 20 april is er een muzikale 
omsingeling van het Shell-laboratorium 
van 11.00 tot 15.30 uur. Deze aktie 
vindt zowel op de wal als op het water 
plaats. Transporten van toeleveranciers 
zullen geblokkeerd worden. De Shell-
werkne(e)m(st)ers kunnen gewoon naar 
hun werk en daarna weer naar huis. 
Daarbij zal duidelijk gemaakt worden 
dat de aktie zich niet tegen hen richt, 
maar 
tegen de Shell-bedrijfsleiding. In de 
middag en avond zijn er inhoudelijke 
programmaas, bijvoorbeeld van KZA, 
AABN en Kairos over ekonomiese 

sankties en desinvestering. Vrijdag 21 
april is er een totale blokkade van ’s 
morgens 07.30 tot ’s middags 13.00 
uur. Gevolgd tot diep in de avond door 
allerlei aktiviteiten op meerdere plaat-
sen in de stad. Op de aktiekonferentie 
van 12 februari zijn nog veel meer 
aktiviteiten in de werkgroepen uitge-
werkt. 
De Voedingsbond FNV heeft stickers 
laten maken waarin automobilisten 
opgeroepen worden de Shell-pompen 
te passeren. Gedurende de blokkade is 
de bond van plan het personeel van 
het Shell-laboratorium in de middag-
pauze een lunch aan te bieden. Gelij-
kertijd wordt op een grootbeeld-video 
een film vertoond over de vakbonds-
strijd in Zuid-Afrika. 
Vakbondsleden, vakbondsgroepen en 
vakbonden worden opgeroepen met 
een eigen bijdrage te komen. 
 
Verdere informatie, ook bestellen van ”De 

Deining” en ander materiaal bij: Komitee ”Shell 

uit Zuid-Afrika”, Postbus 6452, 1005 EL Amster-

dam: telefoon 020-849115, maandag en 

donderdag van 14.00-17.00 uur. 

Het initiatief tot dit vreedzame spekta-
kel heeft inmiddels een brede steun 
gekregen, binnen en buiten Amster-
dam. Anti-Apartheidsgroepen ais het 
Komitee Zuidelijk Afrika en de Anti-
Apartheids Beweging Nederland, linkse 
politieke partijen, de Voedingsbond FNV 
en vele plaatselijke groepen leveren 
hun bijdragen. 
 
Hoe eerder hoe beter 
De eerste aktiekrant, ”De Deining”, 
opent met een passage uit de toe-
spraak van Allan Boesak tijdens de 
grote anti-apartheidsdemonstratie van 
11 juni vorig jaar: ”lk heb gehoord dat 
Shell de kampioen is van de mensen-
rechten. Ik ben blij dat te horen, want 
wij zwarten in Zuid-Afrika wisten dat 
niet. Het enige wat wij weten is dat alle 
militaire voertuigen gevuld met Shell-
benzine de town- ships in rijden om 
onze mensen te terroriseren. Je kunt 
dat niet toelaten, je kunt niet tolereren 
dat Zuid-Afrikaanse vliegtuigen voorzien 
van Shell-brandstof mensen doden in 
Mozambique en Angola. Shell hoeft 
maar één ding te doen, Shell moet zich 
terugtrekken uit Zuid-Afrika, hoe eerder 
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