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 VERZET TEGEN DE KRUISRAKET  

Staken tegen de raketten!  

van de diskussie op bedrijven en in-
stellingen. Verder zijn we van plan om 
een tweetal Nieuwsbrieven uit te bren-
gen, gericht op het organiserende 
kader in de bonden. Ook willen we 
eind april een diskussieavond organi-
seren, waar we zoveel mogelijk kader-
leden voor willen uitnodigen om met 
hen te praten over problemen die ze 
tegenkomen en om hen pep en argu-
menten te geven om wat moois van de 
tiende mei te maken. Hierbij is ons 
uitgangspunt dat het misschien moei-
lijk kan zijn om ook werkelijk tot staken 
te komen, maar dat we dan middelen 
moeten verzinnen om zichtbaar te 
maken, dat er op bedrijven en instellin-
gen aktie gevoerd wordt tegen de 
raketten. Bijvoorbeeld door het ophan-
gen van spandoeken in kantines etce-
tera. 
 

OPROTTEN ZULLEN ZE 
Inmiddels zijn er ook plannen bekend 
van een paar bonden. De Industrie-
bond heeft besloten om een dis-
triktsvergadering van alle Blg-
voorzitters bij elkaar te roepen op 17 
april. Als werkgroep zullen we daar als 
waarnemers bij aanwezig zijn en bekij-
ken hoe we ondersteuning kunnen 
verlenen. Bij DAF (6200 mensen) 
houdt de Blg op 10 april een vergade-
ring over de tiende mei, waar we ook 
als waarnemer bij zullen zijn. Dat er bij 
DAF mogelijkheden liggen blijkt wel uit 
het feit, dat inmiddels een zevental niet
-aktieve vakbondsleden hebben toege-

Het is zover. De FNV heeft in navolging van de vakbonden in onder andere 
Denemarken, België en Duitsland een landelijke staking uitgeroepen om 
de plaatsing van 48 kruisraketten te verhinderen. Een grote stap vooruit 
voor de Vredesbeweging, aangezien er met de staking een belangrijk aktie-
middel aan het wapenarsenaal van de Vredesbeweging is toegevoegd. 
Bovendien een wapen, dat deze ondernemersregering treft op de plaats 
waar ze het gevoeligst is: de bedrijven en instellingen.  

gen, disciplinering op het werk en 
meer van dat soort zegeningen. De 
vakbeweging heeft er dan ook alle 
belang bij om te voorkomen dat de 
bewapeningswedloop een nieuwe 
ronde ingaat, waardoor de mogelijk-
heid van oorlogen alleen maar groter 
wordt. 
3. Al tijdenlang is de meerderheid van 
de Nederlandse bevolking tegen 
plaatsing van de kruisraketten. Als de 
regering dan niet wij luisteren (en dat 
is nu net een kenmerk van deze 
regering), dan geldt voor mij het mot-
to: ‘Wie niet horen wil, die moet maar 
voelen!’ 
 

LATEN ZIEN DAT JE AKTIE 
VOERT 
Op de dag dat dit geschreven wordt, 
is bepaald niet duidelijk wat er alle-
maal gaat gebeuren. De FNV heeft 
haar besluit genomen, de uitvoering 
ervan ligt nu in handen van de aan-
gesloten bonden. Zij gaan richtlijnen 
opstellen, die vervolgens naar de 
distrikten gaan om daar verder uitge-
werkt te worden. Zover echter zal het 
pas half-eind april zijn. Tot nu toe 
liggen er beginselverklaringen van 
onder andere de Industriebond, Ver-
voersbond, Dienstenbond en ABOP 
om de staking te gaan organiseren, 
terwijl alleen de AbvaKabo heeft laten 
weten geen landelijke oproep te laten 
uitgaan. 
Wat er aan invulling van die oproe-
pen nu al gedaan wordt kan ik dan 
ook alleen overzien vanuit mijn 
funktioneren binnen de Eindhovense 
FNV-werkgroep Vrede en Ontwape-
ning. Als FNV-werkgroep hebben we 
een plan besproken om de staking tot 
een sukses te maken. Een plan, 
waarin de werkgroep een ondersteu-
nende rol wil vervullen naar de aan-
gesloten bonden. Ondersteuning in 
de zin van het helpen schrijven en 
uitdelen van pamfletten, die in eerste 
instantie gericht zijn op het losmaken 

Dat de staking een sukses moet wor-
den is duidelijk. Een voorwaarde daar-
voor is een goede voorbereiding; dat 
zal ook duidelijk zijn. Het onderwerp 
kruisraketten is namelijk geen onder-
werp dat door ieder vakbondslid direkt 
tot de belangenbehartigende taak van 
de vakbeweging wordt gerekend. 
Tegen die mening echter valt wat mij 
betreft wel het nodige in te brengen. 
 

KRUISRAKETTEN: VAK-
BONDSZAAK 
Drie argumenten om aan te geven dat 
de vakbeweging stelling moet nemen 
tegen de kruisraketten. 
1. De vakbeweging is als arbeiders- en 
arbeidstersorganisatie een organisatie 
die geen belang heeft bij het opvoeren 
van de bewapening. Het geld, dat 
namelijk aan bewapening wordt uitge-
geven, kan niet worden besteed aan 
zaken waar we als vakbondsleden 
veel meer heil bij hebben: een verbete-
ring in plaats van een verslechtering 
van de gezondheidszorg 
(ziekenfondspakket!), beter in plaats 
van slechter onderwijs, een beter in 
plaats van een slechter stelsel van 
sociale zekerheid, een lagere in plaats 
van een hogere aardgasprijs, etcetera. 
Het is gewoon geld dat gebruikt wordt 
om verschrikkelijke vernietigingsmid-
delen aan te schaffen, terwijl onze 
behoeften heel ergens anders liggen. 
In die zin drukt de FNV-leuze ‘Geen 
bommen, maar banen!’ heel precies uit 
waar het ons om gaat. 
2. De vakbeweging is tevens een 
vredesorganisatie, omdat haar leden 
mogen sneuvelen voor ‘God en Vader-
land’. Om het maar even grof te stel-
len: Jan met de Pet staat aan het front, 
terwijl de koningin en meneer Philips 
veilig in Engeland of de Verenigde 
Staten zitten. Wij mogen de kastanjes 
uit het vuur halen voor mensen, wier 
maatschappelijk systeem ons niets 
anders te bieden heeft dan werkloos-
heid, lagere uitkeringen, loonsverlagin-
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zegd mee te helpen aan de akties. Het 
veelgehoorde argument, dat de leden 
dus weglopen bij een dergelijke aktie, 
blijkt dus ook precies andersom te 
kunnen uitvallen, namelijk een verster-
king van de vakbeweging op bedrijfs-
nivo mogelijk te maken, juist door het 
organiseren van een dergelijke aktie. 
De plaatselijke afdeling van de Ab-
vaKabo heeft inmiddels laten weten 
aan de akties mee te doen, waarbij de 
PTT (voorlopig?) voorop loopt. Aange-
zien het postkantoor vlakbij het station 
en de hoofdhalte van het plaatselijke 
en streekvervoer ligt, en ook nog vlak-
bij het winkelcentrum, zouden we hier 
dus kunnen denken aan een centrale 
manifestatie... 
Van de andere bonden is tot op dit 
moment bij mij niet bekend wat ze 
gaan doen. In de Vredesraad, het 
platform van linkse politieke partijen, 
vredesorganisaties etcetera, waar we 

als werkgroep zitting in hebben, gaan 
we pleiten voor aktieve ondersteuning 
van de hele vredesbeweging van de 
10e mei. Overleg met het Eindhovense 
Samenwerkingsverband tegen de Be-
zuinigingen over hun rol en ondersteu-
ning loopt op dit ogenblik. Het worden 
spannende weken. Weken ook waarin 
hard gewerkt en overlegd zal moeten 
worden. Maar als het allemaal lukt, dan 
hebben we als FNV duidelijk gemaakt 
dat Eindhoven niet altijd een rustig pro-
vinciestadje is. En als dat in veel plaat-
sen het geval is, dan heeft de regering 
in ieder geval een versterking van het 
verzet tegen de plaatsing op haar bord 
geschoteld gekregen. Hopelijk zo erg, 
dat ze oprotten. Dat zou voor ons nog 
het beste zijn! 
 

Wim Baltussen 
lid FNV-werkgroep  

Vrede en Ontwapening  
Eindhoven 
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