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Toekomstvisie Vereniging Dienstweigeraars
f ter lafa aangehad«n
ironi

1. Info
Tijdens ««n «ymposium op 19 maart 1994 heeft'
_
van de beweging Weiger Defensiebelasting als eerste de
JUati-Oorlogsverklaring getekend. Hiermee gaf zij het start
sein voor een campagne die moet leiden tot een nieuwe
Vereniging Dienstweigeraars.
Het doel van de bijeenkomst was om te bepalen hoe VO (Vereniging Dienstweigeraars) zich na de afschaffing van de
opkomstplicht in 1998 kan blijven inzetten voor het antimilitarlsma.
D e Belgische vredesactivist *
v
a
n net
voor Vrsdesaktie betrad als eerste netspreeKgestoelte. In
lijn toespraak bracht hij een aantal nieuwe aandachtspunten
v«n het Forum naar vorm, w.i.irvan zeker één het citeren
w.iard is:
hot

niouw n.sfuJ.u-tit •.-.punt x i j n tio ronselprakti jken van
H u i g lacht' li'ijrr <ip r.cholcn".

Vooral de m o t i v a t i e iu intc-i ousant :

"Net forua probeert oen tegenwicht te geven aan de
dottinante beeldvorming over de VN-interventiemacht en
tracht de Mythe van blauwhelmen als ontwikkelingswerkers door te prikken".

b.

Naast de Belq^pHHNMBl ir' 4MHMMMM}aan het woord
geweest. ^HBBpsprak^^^ve r tegenwoordige r van de War
Résisters International (WRI), een wereldomvattend netwerk
van anti-roilitaristische organisaties.
"De afschaffing van de dienstplicht", zo zeil
__
"betekent dat het leger zich moet verkopen om aan
soldaten te komen. VD kan hieraan door middel van
voorlichting een tegenwicht bieden."
Hij adviseert VD om, met veelal goed opgeleide actieve
leden, lager opgeleiden duidelijk te maken wat de keerzijde
van het beroepsperspectief in het leger is. Ook aoedigt hij
VD aan om de kanalen naar het leger open te houden, bijvoorbeeld via de vakbonden voor beroepsmilitairen.

c. De eerder genoemde Anti-Oorlogsverklaring is de beginselverklaring van WRI. VD wil de komende jaren de banden eet
de WRI aanhalen en een volwaardig lid worden.

d. De beleidsplannen van VD voor de komende jaren zijn:
* tot de afschaffing van de opkomstplicht in 1998 doorgaan met de ondersteuning van dienstweigeraars in
Nederland;
* tegelijkertijd moet VD zich ontwikkelen tot een vredesorganisatie die zich verzet tegen een Militair* oplossing van conflicten.
9,

VD wil de hiervoor genoemde beleidsplannen realiseren door:
*
vredesgroepen in conf l ictgebleden te ondersteunen;
*
voorlichting op scholen te geven;
*
aantrekken van een beroepskracht om de continuïteit va»r,
de vereniging te garanderen;
*
ontwikkelen van nieuwe ant i-rai l itaristische activiteiten.

2 . Beschouwing
Door de afschaffing van de opkomstplicht in Nederland kan
het dicnstweigeren geen bindende factor binnen de antimilitaristische beweging meer blijven. VD gaat zich daarom
nu organiseren op basis van een intentieverklaring die nauw
overeenkomt met de algemene doelstelling van de vereniging:
"te streven naar een samenleving vrij van militarisme,
geweld en onderdrukking".
De vereniging zal mogelijk veel pluriformer worden als zij
ook mensan die nooit 'in de gelegenheid zijn geweest om
dienst t* weigeren' aan zal spreken.

De internationale gasten hebben zich tijdens het symposium
uitgesproken over de legitimiteit van de door de Verenigde
Naties uit te voeren operaties in het kader van crisisbeheersing. Het is niet uitgesloten, dat VD deze stellingname overneemt.
In het recente verleden hoef t VD niet deelgenomen aan hiten-run-acties'. VD's primaire dool was gelegen in belangenbehartiging van dienstweigeraars. Het anti-mi l itar is.-.e
werd met de mond beleden.

Op welke wijze 'nieuwe anti-militaristische activiteiten'
zich aan de Koninklijke landmacht zullen openbaren is op
dit moment niet duidelijk.
MID/CO gaf desgevraagd aan, dat er vooralsnog geen wijzigingen in de activiteiten van VO worden verwacht: zij
zullen zich beperken tot publicitaire activiteiten.
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•en «cti», di« g«richt ia op het pimjun van vernielingen en in een
Norfe tijdabeatek wordt ultyi-voeril doen- één of meerdere personen. De
s e t i v l a t s n verdwijnen o n m i i M t ' l l i j k tui het uitvoeren van hun daad.

